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Föreningen för Fjällbacka 
c/o John Johansson
Fyrmästaregatan 10 

450 71 Fjällbacka 
Pg 41 03 18-0  Bg 514-7228 
www.fjallbackabladet.se

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

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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2006-2007
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Oxnäs – Foto: Yvonne Ekström.

Vad skall det bli?

Så har vi då tagit farväl av filmteamet och skådespelarna från 
SVT för denna gång. Tror nog alla Fjällbackabor tyckte det 
var lite spännande med det ovanliga inslaget under senvinter-
månaderna och visst väntar vi spänt på vad som skall komma 
ut ur tv-rutan till hösten. Hur kommer det att kännas att 
”befinna sig” i ett kriminellt centrum? Kommer vi att känna 
oss hedrade eller förlöjligade? TV har en grym förmåga att 
stämpla ett samhälle. De svenska tittarna ”vet” att Wallanders 
Ystad har ett utstuderat rått klimat och jag är inte ensam om 
att tycka synd om Grundsund som med Saltön, i alla fall i slutänden, nästintill blivit 
byfånar allihop. Var hamnar vi? 

Att film- och tv-makarna valde Fjällbacka som inspelningsplats har hänt förr. 
1938 spelade man in delar av Edvard Persson-filmen Baldevins bröllop i Fjällbacka. I 

de vågade och farliga scenerna med Allan Waldner som stand-in för Persson.
1972 visades ungdomsserien Stora skälvan. Inspelad på cafébåten från Badholmen som 

då låg som vrak vid Munkholmen och med, för oss som var ungdomar på den tiden, 
legendaren Leif Krantz som regissör. 

1973 var det dags för fjällbackabördige Åke Falcks mästerverk Ett köpmanshus i skär-
gården. Florö var förvandlat till skådeplats för Emilie Flygare-Carléns roman. 

Vid alla tillfällena bistod samhället med statister och mindre roller. Så var fallet även i 
år och många kommer att le igenkännande när det är tv-dags i höst. 

Mångdubbelt mediautrymme
Sedan har vi infrastrukturen. Att bli tv-kändis betyder mycket, inte bara för silikonstinna 
blondiner utan även för mindre orter. Danska Samsø och Grundsund har invaderats. I 
Ystad har man Wallandervandringar. Hur skall vi klara av att ta emot det ökande antalet 
gäster? Visst, det kommer fler bussar på våren och hösten än på sommaren och kanske 
blir det så även de närmaste åren. Kanske blir det bara det tillskott under lågsäsongen vi 
så gärna vill ha. Kanske, och mer troligt, blir det fullständigt kaos. Det enda vi kan vara 
säkra på är att det kommer att märkas tydligt nästa sommar. Redan nu ser vi människor, 
med Camillas böcker i handen, letande efter fiktiva brottsplatser. 

Lyssnare eller tjurskallar
Tanums kommun och näringslivet i Fjällbacka har ett år på sig att hitta formerna och 
till hösten blir det till att söka yttre erfarenheter. Hur gör man på andra platser i världen? 
Kommer vi att kunna släppa in trafik i centrum eller skall vi satsa på bilfritt? Jag kommer 
ihåg debatten som pågick i många år angående enkelriktandet av Galärbacken och Hamn-
gatorna. Katastrof! Affärsdöd! Klagotjuten var många och höga. Kan någon idag tänka 
sig en sommar med fullständigt igenkorkade gator med timslånga proppar, dieselrök och 
svordomar? Ibland måste vi lyssna på röster utifrån. Objektiva erfarenheter väger ofta 
tyngre än hemmablindhet, lättja och oviljan till förändringar... Vad skall det bli?

Anders Torevi, ordförande.

Ledare
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 130 kr och du får  

två nummer av 
Fjällbacka-Bladet i brevlådan

Anmälan till:  
John Johansson, 

Fyrmästare gatan 10 
450 71 Fjällbacka

 Tel: 0525- 317 56 
medlem@fjallbackabladet.se 

eller via: www.fjallbackabladet.se

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 10 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på fika och musikunderhållning. Hjärtligt välkomna!

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er: 
I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2007-08. När du betalt avgiften 
har du också betalt för julnumret 2007.

Skärgårdens dag  
Skärgårdens dag äger i år rum 30 juli på Valö, där berättelser om ön kommer att 
kunna höras tillsammans med en härlig buffé som erbjuds på Fjällbacka Valö. För er 
utan egen båt kommer båtar att avgå från Torget. På kvällen blir det konsert med Lill 
Lindfors i Fjällbacka kyrka kl. 19.00. Biljetter till konserten finns att köpa i Järnboden. 

Fjällbackakväll
Sommarens Fjällbackakväll blir en berättarkväll med Camilla Läckberg. En lätt buffé, ett 
glas gott vin och kulturell spis. Plats: Stora Hotellet. Tid: Torsdag den 5 juli kl. 19.00. 

Krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 18 juli kl 14.00. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 
13.00. Välkomna stora och små!

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

FFF stöder i år 
Fjällbackaflaggorna, Tanums Turist i Fjällbacka, Bryggdansen. Iordningställandet av grav-
fältet vid Mörhults moar. Upprustningen av lotsutkiken på Väderöarna. Turistbroschyr 
samt monterplats vid TUR-mässan i Göteborg och ReiseLiv-mässan i Oslo. n

. 15.Juni.. Sjöräddningens.100-årsjubileumspatrull

. 22.Juni.. Midsommarfirandet.-.Ingrid.Bergmans.Torg.

. . ...Barnunderhållning.15.00-17.00.

. . ...Bryggdans.20.00-23.00

. 30.Juni.. Fjällbackakalaset.-.Ingrid.Bergmans.Torg

. 4.Juli.. Bryggdans.20.00-23.00

. 5.Juli. Berättarkväll.m..Camilla.Läckberg.-.St..Hotellet

. 8.Juli.. Högsommarregattan

. 11.Juli.. Bryggdans

. 18.Juli.. Krabbmetetävlingen.

. . Bryggdans

. 21.Juli.. Sjöräddningsbasaren.på.Badholmen

. 25.Juli.. Bryggdans

. 28.Juli.. Fjällbacka.Lyset

. 30.Juli.. Skärgårdens.dag.-.Valö..

. . ...Lill.Lindfors.i.kyrkan.-.förk..Järnboden.

. . ...Lösnäsan.-.Stora.Hotellet

. 1.Aug.. Bryggdans.

. . Lösnäsan.-.Stora.Hotellet

. 4.Aug.. Väderöarna.Runt

. 5.Aug. Öppen.Ö.på.Florö

. 10.Aug.. Valö.Runt

. 18.Aug. Sven-Bertil.Taube.i.kyrkan.-.förk..Järnboden

. 25.Aug.. VM.Makrillmete

. 24.Sep. Hummerpremiären

. 29.Sep.. Oktoberfest.-.Ingrid.Bergmans.Torg

. 13.Dec.. Luciafirande.i.Fjällbacka.kyrka

. 1.Dec... Julmarknad.-.Ingrid.Bergmans.Torg

. 31.Dec... Traditionell.musikstund.i.kyrkan.18.30....

. . ...12-slagsfirandet.på.Ingrid.Bergmans.torg

EVENEMANGSKALENDERN 2007

Fjällbacka RestauRang & köpmannaklubb
Med reservation för ev. ändringar

FFF sommaren 2007 –  Anders Torevi, ordförande I detta nummer:
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Vårmötet har gått av stapeln med det vanliga 
antalet engagerade samhällsbor. Martin, 
ansvarig för reningsverket, var där och 
presenterade de åtgärder som ska vara klara 
i juni och resultera i att lukten försvinner 
med 90 %. Det låter lovande och nu gör 
man en luktmätning bland en del av dom 
som bor runt verket.

Tanum Bostäder berättade om sina olika 
byggprojekt i samhället. På grund av över-
klaganden i alla ärenden så drar allt ut på 
tiden. Många tycker att överklagandena gör 
att byggprocesser i samhället tar alldeles för 
lång tid och stoppar utvecklingen. Om 
inte Fjällbacka ska somna in totalt tio 
månader om året måste det till möjlig-
heter för entreprenörer att förverkliga 
idéer som bär samhället framåt.

Projektgrupperna presenterade hur de lagt 
förslag och börjat en dialog med kommunen 
och vägverket. Trafiksituationen och parke-
ringsmöjligheter är två utmaningar som ni 
kan läsa om på sidan 9.

Ni har väl sett hur fint det har blivit röjt 
runt det gamla vattentornet ovanför f.d. 
”Kapten Falck”. Kvällsbelysningen av tornet 
är på plats och det fina resultatet tackar vi 
KG Bjerkander och Roger Karlsson för. 

Föreningen för Fjällbacka har som vanligt 
varit generösa och givit bidrag.

Kungsklyftan har vi i dagarna röjt upp för 
att göra mer synlig för alla våra turister som 
frågar efter den. Stort tack till Stig Torstens-
son som ställt upp med motorsågen och alla 
andra frivilliga.

förslag och förbättringar i samhället är en 
självklarhet. Ju mer vi engagerar oss desto 
mer sätter vi oss på deras mentala karta 
och så småningom hamnar våra ärenden 
förhoppningsvis i budgetprocessen. Men 
det tar lång tid och det känns som om små 
samhällen och orter mer och mer måste 
börja tänka på alternativa finanserings-
möjligheter. Naturligtvis ska kommun 
och samhälle ta sitt ansvar men ibland 
måste dom prioritera bort utveckling som 
vi själva tycker är viktig. Vad har vi då för 
alternativ? FFF gör varje år olika insatser, 
valborgsauktionen ger ett tillskott som i år 

läggs på lekplatsen vid Järnboden, men 
det måste även finnas andra möjligheter. 
Det borde finnas många sommarbo-
ende, som har en stor del av sitt hjärta 

i Fjällbacka, som gladeligen vill sponsra 
t.ex. en grillplats för båtfolket borta vid 
Badholmen eller som sagt en uppsnyggning 
av rondellen. Hör gärna av er!

Den kommande säsongen ser lovande ut för 
dom som tycker om att shoppa. Butiksut-
budet blir bättre och bättre. Vi räknar också 
med fler turister på grund av att Camilla 
Läckbergs böcker blivit så populära. 

Vi hoppas de kommande månaderna ger oss 
mycket sol och vind i seglen. n

• Kosterarkipelagen föreslås bli national-
park.

• Detaljplan för Håkebacke- och Kyrkskolans 
områden har tagits fram för framtida 
bostadsbyggen.

• Länsarbetsnämnden ger inga pengar till 
strandstädning.

• Gruppen ”Gamla Fjällbackabor” fortsät-
ter att påminna om att kajen behöver 
repareras.

• En amerikansk hummer har upptäckts i 
Öresund. Tidigare har den bara uppträtt 
utanför Norge. Man är mest rädd för 
smittospridning.

• Länstyrelsen avslog i december fastig-
hetsägares ansökan om omprövning av 
miljötillståndet för reningsverket. Fastig-
hetsägarna kommer att överklaga.

• Försök görs för att bevara de sista svensk-
byggda och oftast vitmålade fiskebåtarna, 
de s.k. ”Svanarna”. Det finns nu endast 
65 båtar kvar.

• Kommunen förväntas gå plus 11 miljoner 
kr 2006.

• Efter senaste valet är följande Fjällbackabor 
kommunalt engagerade som ordinarie 
ledamöter: Ingrid Almqvist (s) fullmäk-
tige och miljö och byggnadsnämnden. 
Mattias Andersson (m) tekniska nämn-
den. Hans Bjerklinger fullmäktige och 
tekniska nämnden, Lennart Fredlund 
(fp) fullmäktige. Knut Hagman (kd) 
observatör i tekniska nämnden. Berndt 
Hansson (kd) fullmäktige, valberedning, 
arvodeskommittén och gruppledare. Alf 
Jonasson (s) fullmäktige, tekniska nämn-
den, valberedningen och arvodeskommit-
tén. Kjell Jonasson (s) Tanums Hamn o 
Turist. Hans Schub (m) fullmäktige och 
kommunstyrelsen. Allan Strandberg (m) 
miljö och byggnadsnämnden.

• Folkmängden i Fjällbacka ökade med 6 
personer till 983 enligt Peter Berborn på 
kommunkontoret och Nils Kristensson.

Från grannorterna

Hamburgsund
• Kommunen använder förköpsrätten för 

att säkra badplatsen i Boviken.
• Hamburgsundsbon Anders Olevik, tidi-

gare ägare av Scanrotor, startar företaget 
Cheman Auto, som skall sälja kinesiska 
stadsjeepar. 

Tanumshede
• Ny vindkraftpark sätts upp vid Hud.
• Det lilla företaget Bushnet kan på något 

vis använda de stora parabolantennerna i 
Tanum, för att skapa billig telekommuni-
kation i Afrika.

Rabbalshede 
• Aven Pallen i Rabbalshede satsar 35 miljo-

ner kr på en ny produktionslinje. Företaget 
startades av Einar Ung i Rabbalshede, 
köptes av norska Aven AS 1992 och av 
Forsaträ AB 2006. n

Lena Odelius har tagit fram ett förslag på 
hur rondellen skulle kunna se ut för att vara 
snygg och välskött året om. Som vanligt 
fattas det pengar. Finns det t.ex. någon 
sommarboende göteborgare vars företag kan 
tänka sig att sponsra utsmyckningen? 

Att hela tiden föra en dialog med kommu-
nen och andra intressenter för att få igenom 

Samhällsföreningen –  Karin Darpö, ordförande 

Från kommunen –  av Anders Järund 
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Födda:
12 juni Freja, dotter till Peter Mathson och Linda Högberg
19 juli Mattias, son till Fredrik Larsson och Ulrika Alf
29 januari Dalia, dotter till Örjan Torstensson och Rebecka Trehammar
9 december Jonas, son till Marcus Broström och Martina Olsson
� februari Elin, dotter till Leif Hugoson och Annelie Blad 
21 mars Antoni, son till Thomas och Phikul Nyman

Vigda:
2� maj Thomas Nyman och Phikul Watee 
17 juni Robert Vihanto och Linda Hansson

Legala notiser 1 maj 2006 – 30 april 2007

Musik i sommarkyrkan 2007 – onsdagkvällar kl. 19.00

Döda:
� juni Maj Gustafson 87  år
� juli Åke Bergquist 97 år
7 augusti Syster Kahlman 9� år 
21 september Eva Johansson 91 år
9 oktober Astrid Victor 8� år
2� november Astrid Tärnström 97 år
� januari Olof Malm 98 år
22 februari Filip Andersson 90 år
2 mars Kurt Andersson 8� år
� mars Gillis Hallström 80 år

Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Fortsättning på vårtalet: 
Om vi ger varandra mer TID, Vänskap och 

Kärlek, så skulle mycket vara vunnet. 
Ge barnen framtidstro – inte allt materi-
ellt. För några år sedan mötte jag en liten 
kille vid vårdcentralen och kom inte ihåg 
hans namn. Han tittar så allvarligt på mig 
och säger: 
– Du har väl inte glömt mig? 

Läste i GP en dag: 
– Mamma, du får inte slarva bort mig! Det 

skrev en mamma som tyckte om att citera sina barn.
Mina goda fosterföräldrar var mycket måna om min utveckling. 

De antecknade mina framsteg i både tal och sång samt mina 
promenader på egen hand där ute på Tjörn. 

Med tanke på deras ålder och ringa skolgång så var de mycket 
duktiga människor (födda 1894 och 1902).
Mamma skrev bl.a. ”Den första gång vi såg dig var i Berga gård. Du 
kom till oss en afton och lades i vår vård.” Då var jag 18 månader. 

   Summering av mitt liv!
”Den första gång jag såg dig – min undran var helt visst. Hur skall 
din framtid te sig, vad skall du bli till sist.”

Berätta för folk att man är glad att de finns och tacksam för vad 
de gör. Men om inte det går kan man berätta för Gud. Det ger 
glädje tillbaka som ringar på vattnet.

Det är tyvärr så ibland att vi vet så lite om det inre livet även 
hos dem vi har kära.

Tack till er alla som jag mött de här åren i Fjällbacka med 
omnejd.

Sommarhälsningar från Margaretha

4/7 • JAZZ I KYRKTON • Simon Berggren med vänner
Saxofon, kontrabas – Simon Berggren – piano

11/7 • HAVETS MELODIER • Folkliga toner från Sverige 
och Latinamerika
Ing-Marie Juliusson – flöjt, Pedro Oyarqun – gitarr

18/7 • VÄXTKRAFT – Näring för ditt inre
Maria och Helena Henriksson – violin och sång, 
Per Weist – piano

25/7 • MUSIK FRÅN TIDENS ALLA HÖRN
Patrik Wingård – sång, saxofon m.m,  
Karin Bolin – fiol och flöjt, Per Weist – piano

LILL LINDFORS och MATS NORREFALK TRIO
Konsert under ”Skärgårdens dag”  �0 juli – Se annons i sommar!

SVEN-BERTIL TAUBE och CURT-ERIK HOLMQVIST
Konsert 18 augusti – Se annons i sommar!

Kyrktrappan –  av Margaretha Berndtsson, vår präst 



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

Per Weist var bara elva år när han spe-

lade på sin första gudstjänst, och han 

har nu varit organist i Fjällbacka sedan 

1998. Men att han skulle vara en musi-

kalisk talang vill han inte riktigt hålla 

med om.

– Jag tror att alla kan bli musikaliska, 

bara man övar.

Per Weist har varit musikintresserad sedan 
tidig barndom, kanske mycket beroende 
på att hans pappa var kantor. Per tog 
musiklektioner av en pappans kollegor 
och minns när han fick rycka in och hjälpa 
fadern då han blivit dubbel-bokad. Min 
första gudstjänst var när jag var elva år. Min 
pappa var kantor och han var av misstag 
uppsatt på två gudstjänster samtidigt. Min 
musiklärare tyckte då att ”Per kan ta det”, 
berättar han.

Nu arbetar Per Weist som organist i Kville 
pastorat, i församlingarna Fjällbacka och 
Svenneby-Bottna. Jobbet innebär inte 
enbart att han spelar orgel utan han spelar 
även andra instrument, sjunger, leder barn-
grupper och körer, deltar i konfirmandun-
dervisning, har piano- och orgellektioner 
och sysslar med en del pappersarbete. Han 

spelar på ungefär tre gudstjänster varje 
söndag och har ibland även gudstjänster på 
vårdhem. Variationen i arbetsuppgifterna 
är något han uppskattar.

– Det är ett splittrat jobb. Ingen vecka ser 
ut som den andra.

Förutom tjänsten frilansar han en del. 
På somrarna har han konserter ihop med 
systrarna Maria och Helena Henriksson 
som han träffade när han läste på Musik-
högskolan i Göteborg. Det händer också 
att han blir anlitad av begravningsbyråer att 
spela på borgerliga begravningar.

– De anlitar mig eftersom jag spelar all 
sorts musik.

Även när han ska spela på ett bröllop 
är han öppen för alla musikförslag från 
brudparet, och han tycker själv om de flesta 
musikgenrer. Men det finns sådant som han 
inte tilltalas av.

– Den mesta musiken har någonting, det 
är bara dansband jag har svårt för. Och så 
gillar jag inte när musiken blir för synte-
tisk, när det bara är datorer. Det blir inte 
levande då.

När det gäller bröllop har hans flitiga spe-
lande på sådana fått konsekvensen att han 
blivit mätt på just den högtiden.

– Jag skulle kunna tänka mig att gifta mig 
borgerligt, jag har blivit så trött på bröllop.

Tron förändras
Per menar att han är troende men att det 
inte är det som lockar honom att arbeta 
i kyrkan. Det är hans musikintresse som 
driver honom.

– Jag tror på Gud men tron förändras ju 
hela tiden. Jag är inte bokstavstroende men 
känner att det måste finnas något mer.

Han tycker om att arbeta i kyrkan men 
känner att kyrkan till stor del blivit en ser-
viceinrättning för bröllop och begravningar, 
och att riter som dop, konfirmation och 
bröllop förlorat sin betydelse.

– Många funderar inte på varför man 
egentligen gör det. Man tror att dopet är till 
för att ge barnet ett namn, konfirmationen 
för att få en moped och bröllopet för att det 
är fint. Men så är det ju egentligen inte.

Per Weist är född i Tyskland, av en tysk 
pappa och en norsk mamma, men familjen 
flyttade snart till Norge, där han bodde tills 
han var sju år. Då flyttade familjen till Skee 
i Sverige. Han utbildade sig först på musik-
gymnasiet i Uddevalla, för att sedan flytta 
till Värmland och läsa på Geijersskolan i 
Ransäter. Därefter följde en tvåårig kantors-
utbildning och senare utbildning till organist 
på musikhögskolan i Göteborg i fyra år.

Brinnande bilintresse
– Egentligen ville jag bli bikmekaniker, men 
hela släkten var akademiker så det blev att 
jag läste vidare. Bilar är nämligen hans stora 
passion. Han har själv sju bilar av varierande 
märken. Favoriten är Jaguar, men han har 
bara en av den sorten.

– Det är en upplevelse att köra en sådan bil. 
Det är som att spela på en riktigt bra orgel 
till skillnad mot en som är sämre.

– Allt med motorer som går att meka 
med gillar jag, men inte motorcyklar och 
mopeder.

Per Weist trivs med att jobba i Fjällbacka 
och vill gärna arbeta kvar där. Men han kan 
annars i framtiden tänka sig att jobba med 
skivproduktion eller som musikarrangör av 
något slag.

Att han nu fyller 30 är inget han oroas 
över.

– Det är väl nu man ska vänta på den stora 
krisen. Men jag har inte så lätt för att få kriser 
så det går nog bra...

Text: Helena Amundsson 
Foto: Gösta Axelsson

Artikeln publicerad 31 oktober 2006

Han ville bli bilmekaniker
– men i stället blev det musiken för Per Weist

Per Weist har jobbat i Fjällbacka sedan 1998 och var med när Fjällbacka kyrka fick en ny orgel 
för fyra år sedan, vilket uppmärksammades i Bohusläningen (bilden i bakgrunden).
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Företagsnytt 

Ni har nog sett skylten ”Skapa” vid f.d. ”Monicas blommor”. Nu har 
Skapa möbelkollektion flyttat in i f.d. pizzerian mitt i samhället. 
Det är värt ett besök!

Ulla-Karin Östberg är relativt ny som näringsidkare i Fjällbacka. Efter 12 
somrar som fritidsboende gjorde hon och hennes man för två år sedan det 
val som vi sett glädjande många andra också göra – permanent bosättning 
i samhället och start av egen verksamhet. I Ulla-Karins fall var verksamhe-
ten inte ny, hon hade efter 25 års arbete med design och inredning redan 
några år tidigare startat sin egen tillverkning av stoppade möbler – Skapa 
möbelkollektion. Efter två år i källaren till ”Hus-huset” såg Ulla-Karin 
en möjlighet då den fd pizzerian åter blev till salu. De slog till direkt och 
efter en ansiktslyftning av husets fasad öppnade Skapa i nya lokaler under 
valborgshelgen.

Ulla-Karin designar sin egen möbelkollektion och har sedan tillverkningen 
i de baltiska staterna. Täta resor till möbelfabrikerna och återförsäljare är 
nödvändigt, samtidigt som den nya lokalen i Fjällbacka ska hållas öppen 
och fungera både som butik och showroom. Ulla-Karins möbler kan man, 
förutom i Fjällbacka, också finna hos flera återförsäljare ute i landet. Som 
kund har man stor möjlighet att välja material och färg, hon jobbar med 
ett antal leverantörer av bl.a. textilier. Själva designen står Ulla-Karin för.

Det enkla livet och den sköna miljön anger Ulla-Karin som orsak till 
uppbrottet från Karlstad för två år sedan. Nu kan hon tänka sig att enga-
gera sig mer i näringslivets utveckling i Fjällbacka. Bra för samhället anser 
Fjällbacka-Bladet som också önskar Lycka till! n

Galleri Artisten 
tar ner skylten!

Efter nitton säsonger har vi beslutat att upphöra med 
vår lilla galleriverksamhet i  Fjällbacka. Det har varit 
nitton fantastiska somrar; två ovanpå Lasses Båtshop 
och sjutton i Elons affär, med mycket av varje; vernis-
sager, utställningar och – inte minst – musik. 

Vi har under åren mött mängder med trevliga män-
niskor. Konstnärer, musikanter och alla ni kunder. 

Under det senaste året har vi haft tankarna åt det 
här hållet, och när nu Peter Engberg var mogen att 
flytta in, blev det den lilla impuls vi behövde för att 
kasta in handduken.

Vi vill med denna lilla notis tacka alla er, som varit 
våra kunder, konstnärerna, vernissageorkestrar, ja, 
hela Fjällbacka för tusentals fina minnen i samband 
med vår verksamhet.

Med en liten tår i ögonvrån
Isa och Janne Gunér.

Hamburgsunds skor tar över skoaffären
Efter 11 år som skohandlare lämnade Gunilla Brink vid årsskiftet över 
affären till Hamburgsunds skor. Jonas och Anders Ekdahl är brödraparet 
som idag driver affärsgruppen med affärer i Hamburgsund, Grebbestad, 
Partille, Smögen, Trollhättan och Uddevalla. Fjällbackaaffären kommer, 
likt Smögenbutiken, att vara en sommarbutik med öppet på helger från 
påsken fram tills sommaren startar på riktigt. 

Lokalen har blivit ljusare, öppnare och även en del av det tidigare lagret 
har nu blivit affärslokal. Frånsett detta är mycket sig likt. Gunillas dotter 
Pernilla fortsätter jobba i affären.

AT

Fo
to

: H
S

Skapa i nya lokaler
Text & foto: Hans Schub
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Syfte och mål med arbetet har varit att 
identifiera och att göra en enkel analys 
över trafiksäkerhetsrisker och att komma 
med förslag om åtgärder som skall för-
bättra trafiksäkerheten i samhället. Där-
efter sammanställa detta i en rapport och 
överlämna rapporten till kommunen och 
Vägverket för genomgång och diskussion 
av lämpliga åtgärder för att uppnå ökad 
trafiksäkerhet.

Tillvägagångssättet har varit att gruppen 
först gick igenom våra egna erfarenheter 
som bilister, cyklister och fotgängare i 
samhället. Därefter samlade vi in syn-
punkter och diskuterade med olika perso-
ner runt om i samhället. Vi pratade också 
med näringsidkare, rörelsehindrade, syn-
skadade. Dessutom har vi gjort ett antal 
rundvandringar tillsammans i gruppen för 
att kolla upp alla iakttagelser.

De kombinerade gång- och cykelvägar 
som finns runt om i samhället har vi utsatt 
för speciell granskning med avseende på 
framkomlighet, avslutningar, korsningar 
och skyltning. Särskild vikt har lagts på 
tänkbara skolvägar. 

Resultatet så här långt har blivit en 55 
punkter lång rapport som presenterades 
på samhällsföreningens möte 061128 och 
därefter varit anslagen på biblioteket på 
Fjällbacka service samt utlagd på Internet 
på Fjällbackas hemsida. Det skulle ta allt-
för stor plats att redovisa alla punkterna 
här, men för de intresserade finns hela 
rapporten på Fjällbackas hemsida och i 
pappersformat på Järnboden och Konsum. 
Rapporten har därefter överlämnats till 
kommunen och Vägverket och följts upp 
med tre möten, varav ett möte har varit en 
besiktning på plats tillsamman med tjäns-
temän från kommun och Vägverk. Vägver-
ket ville att vi skulle prioritera två av de 
viktigaste punkterna. Högsta prioritet har 

vi satt på anläggning av gång- och cykelväg 
längs länsväg 163 från OK/Q8 - macken 
förbi Mörhult som första etapp och helt ut 
till golfbanan som slutmål. Som nummer 
två har vi satt ”racerbanan” runt Vetteber-
get med hastighetsbegränsande åtgärder 
och skyltning av övergångsställen.

Gång- och cykelvägar har blivit ett hett 
diskussionsämne i kommunen. Vi kan läsa 
om krav från olika delar av kommunen i 
tidningarna varje vecka. I ett protokoll 
från ett sammanträde i tekniska nämnden 
den 22: e februari står att ”Kommunfull-
mäktige uppdrog 2006-11-27 åt tekniska 
nämnden att ta fram ett ekonomiskt 
underlag som skall ligga till grund för 
prioritering av tillskapande av cykelvägar, 
Grebbestad – Tanumshede samt i området 
Hamburgsund – Slottet”. Genomförandet 
bör ske i form av projekt i samverkan med 
Vägverket.” Det finns säkert sakliga skäl 
för gång och cykelvägar på dessa ställen 
och vi skall naturligtvis inte missunna 
våra grannsamhällen dessa. Man måste 
dock fråga sig om detta verkligen är de 
viktigaste ställena i kommunen ur trafik-
säkerhetssynpunkt. Vi tycker att, om man 
har för avsikt att börja anlägga GC-vägar 
mellan kommundelarna, borde man ta 
steget fullt ut och göra en totalplan över 
GC-förbindelser mellan samtliga kom-
mundelar och därefter göra en noggrann 
och objektiv analys var de trafikfarligaste 
ställena finns och börja med att åtgärda 
dessa. Det finns annars risk att åtgär-
derna bara sätts in där de mest högljudda 
rösterna finns, eller efter var man har de 
flesta, starkaste och i dessa frågor mest 
engagerade politikerna.

Väg 163 genom Fjällbacka borde hamna 
högt på en sådan prioriteringslista. Detta 
är en väg där, äldre med rullator och för-
äldrar med barnvagnar måste ta sig förbi 
den smala passagen förbi kyrkogården 

ute på körbanan. Där fotgängare och inte 
minst skolbarn får lära sig att gå på fel sida 
i den smala kurvan i Mörhult, för att inte 
riskera att krossas mot en hög stenmur. 
Där cyklister som kommer från Mörhult 
måste passera en, särskilt sommartid, hårt 
trafikerad körbana tre gånger för att ta sig 
vidare in mot samhället. 

På översiktsplanen över Fjällbacka 
som gjordes för några år sedan, finns ett 
område avsett för en ny sträckning av läns-
väg 163 runt samhället. Vi har nu fått veta 
av Vägverket och bekräftat av kommunen 
att denna vägsträckning inte kommer till 
stånd. Detta gör det ju ännu mer angeläget 
att åtgärda befintlig väg och kostnaderna 
för detta bör vara marginella jämfört med 
att bygga den, sedan många år önskade, 
nya sträckningen av väg 163.

De flesta diskussioner som vi hittills haft 
med kommun och vägverk har handlat 
om att det inte finns några pengar till 
fler insatser eller att det, särskilt hos Väg-
verket, inte går att ändra på planerade 
projekt. Naturligtvis spelar ekonomin i 
kommunen stor roll för genomförande av 
de åtgärder vi föreslagit och man förstår 
att det är ett pussel att fördela medlen i 
till olika funktioner som vård, skola osv. 
Desto viktigare är det att de medel som 
avsätts till höjande av trafiksäkerheten 
används på de farligaste ställena. 

Vi har framställt våra krav och önskemål 
till myndigheterna och vi kommer att 
fortsätta att bearbeta och diskutera med 
kommun och Vägverk för att försöka för-
bättra trafiksäkerheten i vårt samhälle. n

Rapport från Fjällbacka trafikgrupp

Trafikgruppen sattes ihop under hösten 200� på uppdrag av Fjällbacka samhälls-
förening, och har bestått av Rosita Jansson, Marie De Soysa och Åke Billberg. 
Gruppen fick i uppdrag att gå igenom rådande situation beträffande trafiksäker-
heten i Fjällbacka.

Åke Billberg, Rosita Jansson, Marie De Soysa
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På begravning i kyrkan
– fast bara nästan

Text: Anders Torevi. Foto: Gunnar Brink

Det är en märklig stämning när vi kommer 
in i kyrkan en kulen tisdag i början av mars. 
Röken hänger tung i luften, sörjande män-
niskor har bänkat sig i den främre delen av 
kyrkan men Margaretha, vår präst, skrattar 
högt vid trappan till predikstolen. 

Nu skall det tilläggas att kyrkan i övrigt är 
full av kameramän, ljudtekniker, sminkö-
ser och allt vad det heter under en filmin-
spelning. Utöver alla människor som direkt 
är knutna till inspelningen var det denna 
dag även pressdag. Tidningar från Västsve-
rige, lokal och regional tv, lokalradion och 
naturligtvis var Fjällbacka-Bladet där.

Blomprakten kring båren är stor men 
kistan är tom. 

– Det är i alla fall varmare än förra 
begravningen under inspelningsarbetet. 
För ett par veckor sedan stod vi och frös 

under flera timmar i snöglopp på kyrko-
gården vid en jordfästning, säger John 
Johansson, statist, pensionär och kassör i 
Föreningen för Fjällbacka. 

– Då var det också lite märkligt. Det var 
inte ens en tom kista, bara ett kistlock.

Ett 50-tal statister har för dagen slutit upp 
och deras dag kommer att bli som dagarna 
ofta är för denna tappra yrkesgrupp. 
Väntan, väntan och åter väntan. De flesta 
statisterna är fjällbackabor, och alla åldrar 
finns representerade. Den enda som inte 
är statist, eller kanske är hon det idag, är 
kyrkans ordinarie präst Margaretha Bern-
dtsson som också hon är mycket förtjust i 
Camillas böcker. 

– En jättekul grej, så här lagom innan 
pensioneringen, tycker hon om rollen som 
sig själv. När kyrkorådet var så positiva till 
SVT:s förfrågan tvekade jag inte. 

Statist Hans Lundberg kom prydligt klädd i 
mörkblå kostym och svarta skor. Regissören 
tyckte han var så vacker att han omgående 
graderades upp till kyrkvärd.

– Det måste ha varit för att jag var den 
ende med blanka skor, skrattar han och 
fortsätter. Nu har jag fått öppna kyrkdör-
ren under inspelningen så talrollen närmar 
sig.

– Lite märkligt blev det när Radio Västs 
reporter kom för att göra en intervju med 
mig då han var övertygad om att jag var 
den ordinarie kyrkvärden. 

Dagens inspelningar kommer kanske bara 
att bli ett par minuter av filmen, men oj 
vad tid det tar. Varje liten scen skall tas 
från flera kameravinklar, varje vinkel flera 
gånger. Tystnad - Tagning - Kameran rullar 
- Varsågod att börja. Regissören Jonas 
Grimås styr sitt team, sina skådespelare och 

Regissören Jonas Grimås instruerar den mördade Alexandra Wijkners familj. Till höger syns vår helt riktiga präst Margaretha.
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sina statister. Han går hela tiden och pratar med folk i bänkarna. 
Skrattar gott och verkar trivas gott i Fjällbacka. Jonas bor annars 
i London där han bl.a. regisserat Tyst vittne, som TV4 har sänt i 
vår, samt avsnitt i långköraren Heartbeat. I Sverige är han känd 
för Kommissionen, Radioskugga, två Wallanderfilmer samt avsnitt 
av såpoperan Tre Kronor. 

Det finns naturligtvis en tanke med ordningen, men jag tycker att 
det skulle vara som upplagt för missar när man som idag börjar 
med att spela in scenen när begravningsgästerna går ut ur kyrkan. 
Kistan dekoreras med handbuketter som efter första scenen tas 
bort, då dom ju inte fanns under själva begravningsgudstjänsten. 
Märkligt. 

Vi tackar för oss och går ut i ett regntungt grådis. SVT:s bilar, 
inspelningsbussar, ljusriggar m.m. fyller gatorna i samhället. En 
kväll senare i veckan kommer tre polisbilar och en ambulans med 
blåljusen på. Det är action i Fjällbacka må man säga. n

Delar av statistkåren. Bakre raden: John Johansson, Jan-Helge Nilsen, och Åke Hugosson. Främre raden Sonja Bräck, Margaretha Schub, Lillan 
Isaksson, Johanna Schub, Sara Norén, Karin Hugosson och Berndt Ericsson.

Kameraman, ljudtekniker m.m. Trångt om saligheten, eller i alla fall i den...

Regnet stoppar inte tagningen på kyrkbacken. Kameran får paraply och 
mikrofonen fuskpäls.

Alexandra Wijkner är mördad. Mamma Birgit spelas av Ann Lundgren 
och maken Henrik av Figge Norling som blir ompysslad inför tagning.
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Erika och Patrik
– vilka är egentligen Elisabeth och Niklas?

Text & foto: Anders Torevi 

Så har vi då snart två nya rikskända Fjällbackabor. Vi har sett Elisabeth som Desirée i Grabben i graven bredvid, vi har hört 
Niklas sjunga soul så armhåren reser sig i Så skall det låta, men i vårt lilla perspektiv då? 

I filminspelningarnas slutskede, en ljuvlig försommarkväll, stämde jag träff på Josefina W med Elisabeth Carlsson och Niklas 
Hjulström för prata lite om Fjällbacka. Vad vet de egentligen om samhället som de snart skall bli ambassadörer för?

Jag börjar med att fråga Elisabeth om hennes tidigare kontakter med 
Fjällbacka. Svaren blir hela tiden de samma. Inget, aldrig och nej. 

Som den småländska i stockholmsförskingringen hon är, visste 
hon inte ens att det fanns något som hette Fjällbacka. 

– Har varit hos en bekant och fikat utanför Lysekil, men mer än 
så har inte bohuskusten varit tills nu. 

– Jag ser nu vad jag missat. Här är ju så sagolikt vackert! Allt har 
varit fantastiskt med Fjällbacka. Boendet på Stora Hotellet med 

dessa sköna rum, maten och stämningen 
på Josefina W och alla Fjällbackabor som 
hela tiden varit så hjälpsamma och positiva 
till SVT-gänget.  

Att Elisabeth är entusiastisk i sin vilja att 
prata gott går inte att ta fel på. Kanske är 
det ändå en riktigt gräslig och svinkall dag 
hon kommer att minnas bäst. 

– Vi stod i snö och iskall vind på kyrko-
gården och frös i flera timmar. Det var en 
av de första dagarna vi filmade och när alla 
andra sedan fick kasta sig i varma bad och 
heta duschar hade jag, bara jag, en scen kvar 
att ta. Springa utmed Torget barfota i snön. 
Något så vidrigt kallt det var!

Nu har dock de stunderna förbleknat då 
våren snarare varit sommar och Bohuslän 
visat sin bästa sida.

– När vi började filma såg man i princip 
bara SVT-folk på gatorna och så Gunnel, 
Camillas mamma, förstås. Hon hade alltid 
koll på oss så att saker och ting gick rätt till, 
skrattar Elisabeth. 

– Sista inspelningsveckan har varit fantas-
tisk. Vi hade lyckan att få vara här när det 
firades Valborg. Vilken stämning! Första maj 
åkte vi ut till Väderöarna. Jag satt på båten 
och märkte att, trots att det inte blåste och 
skvätte speciellt mycket, så smakade det salt 
runt läpparna. 

Elisabeth ber att få låna Niklas keps som 
skydd för solen.

– Jag får inte bli solbränd, då får jag ban-
ning av sminkteamet. 

Predikanten, som egentligen utspelar sig i sommartid har i film-
version blivit en vårhandling. Av praktiska skäl har man undvikit 
inspelning i Fjällbacka på högsommaren. Slutet av filmen ligger 
ungefär i påsktid. 

Så är det dags för Niklas att rapportera om tidigare kontakter med 
Fjällbacka. När vi bokade denna intervjustund berättade jag att 
jag visste att han har en koppling, om än klurig och krokig, till 
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Fjällbacka. Det skulle jag allt bräcka honom med när vi träffades. 
– Visst, jag har varit i Fjällbacka men inte så värst mycket. Dock har jag en 

gammal vän som hade stuga i Fjällbacka men sålt den nu. Där har jag varit 
en hel del. 

Jag känner att mitt trumfkort börjar förlora sin styrka och frågar försiktigt 
om det kanske var hans syster Carins gudfar han tänkte på. 

– Jovisst är det Jacob, skrattar han. Och det visste du?
Jag berättar att Jacob Mannheimer och jag var med i gänget som startade 

VM i Makrillmete och att vi också är goda vänner. 
– Jacob är en mycket god vän med familjen, säger Niklas. Vi har gjort många 

fantastiska resor runt i Europa. 

Soulman
När vi för någon vecka sedan var på en tillställning med Tanums kommun så 
underhöll Lasse Lundberg och Niklas visade med all tydlighet att han gillade 
Lasses bohusvisor. Att då ha med sig Lasses CD som gåva blev en bra ingång 

till ämnet musik. Som musikintresserad måsta jag ju bara 
ta vara på stunden och prata med sångaren som för tio 
år sedan fick oss att spärra upp öronen med soulballaden 
Burnin’. Gruppen heter Cue och kom i fjol ut med en 
ny CD – Guide in blue.

– Lite mer popig sing-and-songwritermusik, mer 
akustisk på något sätt, berättar han när Pia som äger 
Josefina W dyker upp. 

– Skall du inte spela här i sommar Niklas, ler hon på 
sitt allra mjukaste sätt. 

– Självklart skall jag det. Min ”bokare” i Stockholm 
hittar aldrig hit ut så det här var ju kanonbra.

Bara att hoppas att stundens glädje realiseras. 

Ostronkyss
Det börjar bli dags att släppa taget om våra nya ”Fjällbackabor”. Dom har 
lite ostron kvar efter dagens gourmetstund. 

– Jag trodde att jag ätit det förr, säger Niklas, men 
det stämmer nog inte. Gott var det i alla fall. Och 
Elisabeth inflikar.

– Det smakar som en kyss, en sån där riktigt blöt 
och go’ kyss.

Kanske tänkte hon också på läpparnas sälta från 
Väderöresan dagen innan. 

Vi pratar ostron och jag poängterar det goda i att tugga 
lite försiktigt och långsamt på ostronet en stund innan 
man sväljer för att riktigt smaka av det och Elisabet 
hugger till igen med det där härliga skrattet.

– Ännu mera som en kyss. Ju längre den varar desto 
bättre.

Min sista frågas svar vet jag bara kan bli spekulationer men jag undrar ändå om 
de tror att det blir en fortsättning med filmatisering av ytterligare böcker. 

Båda är eniga i att den positiva stämning som hela tiden funnits runt teamet 
nästan varit magisk. Det tillsammans med att alla så innerligt gärna vill komma 
hit och jobba igen, borde göra att det inte går att stoppa. Något som även regis-
sör Jonas Grimås framhållit när jag pratat med honom. Så vem vet… n

Överst: Kistan snyggas till före gravöppningen.  
Underst: Oscar Bräck, Anton Torevi, Klas Gustavsson och Johan 
Broberg går i tuff närkamp vid sargen med gympa-skor och 
sandaler. Tur att bara överkropparna syns. 

Lite info om inspelningarna 
Insamlat av Anders Torevi med hjälp av Anette Wiman och 
Annika Holmberg

Julen 200� visste producenten Annika Holmberg 
att filmatiseringen skulle bli av. Planeringsarbetet 
startade.

Manusförfattare var Björn Gunnarsson och 
manuset har därefter bearbetats av Linda Ung 
och regissören Jonas Grimås.

I oktober 200� startade arbetet med att hitta 
platser, skådespelare m.m. Därefter fylldes det på 
med övrig personal i filmteamet.

Cirka �0 skådespelare ingår i Isprinsessan och lika 
många i Predikanten. Vissa återkommer i båda 
filmatiseringarna. Men långt ifrån alla. Många har 
stiftat bekantskap med Fjällbacka under våren. 

SVT-personalen och filmteamet förutom skåde-
spelarna i Fjällbacka uppgår till ca 2� personer 
och därtill kommer �-7 stationerade i Göteborg.

Inspelningarna i Fjällbacka pågick i � veckor. 
Först � för Isprinsessan i vintertid. Sedan 2 i 
vårväder för Predikanten. Predikanten spelades 
också in på gårdar runt Göteborg. Bl.a. blev Råda 
för en stund Bullarebygden. Fabrikör Lorentz villa 
har också filmats i Göteborg. Den kommer senare 
att digitalt klippas i fjällbackamiljön, så bli inte 
förvånade om ett eller annat hus verkar obekant. 

Värsta logistikarbetet gällde att få alla skådespe-
lare (kommandes från hela landet) till Fjällbacka i 
rätt tid och sedan tillbaka efter tagna scener. Ota-
liga är de som varje dag skall ha tåg- och buss-
biljetter. Hämtade med bil här och där. Det är lätt 
att inse att Lis Svensson och Anette Wiman, som 
koordinerar det hela, aldrig får bli sjuka.

...också fuskas det ju lite...



Absurt är bara förnamnet. Att de personer 
som levt i mitt huvud i så många år, nu skall 
få liv. För en gångs skull vet jag knappt vad 
jag skall säga, hur jag skall beskriva hur det 
känns. Men märkligt är det. Och fantastiskt. 

I förra sommarnumret av Fjällbacka-Bladet startade Camilla sina lägesrapporter i tiden för tidningens pressläggning. 
Mycket har hänt sedan ifjol, inte minst med SVT:s inspelningar och nya boken Tyskungen. Här kommer årets tankar...

Och makalöst. Och läskigt. För självklart 
fladdrar det en liten nervositet i magen 
också. Tänk om det inte blir som jag tänkt 
mig inne i huvudet. Jag har ju så tydliga 
bilder av hur de är. Av hur de ser ut. Hur de 

talar. Hur de för sig. Tänk om det blir något 
helt annat. Om det blir helt efter någon 
annans huvud.

Men sen träffar jag regissören Jonas Grimås 
för en fika i januari. De har inte börjat spela 
in ännu, utan är på plats i Fjällbacka för att 
förbereda. Och det klickar omedelbart. 
Fattar instinktivt tycke för hans underfun-
diga, stillsamma humor. Känner att han 
har fattat grejen. Fattat hur böckerna skall 
omvandlas till rörliga bilder. Jag berättar 
för honom om min nervositet. Berättar att 
det känns som att lämna bort sina barn i 
någon annans vård. Jonas skrattar lite, men 
förstår hur jag menar, och försäkrar mig om 
att barnet nu lämnats i trygga händer. Och 
jag tror honom.

Det som också gör att jag känner en enorm 
tillförsikt inför slutresultatet är att ena 
huvudrollen – Patrik, i mitt huvud bara har 
haft en enda manlig skådespelare som 
möjlig kandidat. Under hela tiden jag skrivit 
om Patrik och Erica har jag sett Niklas Hjul-
ström framför mig. Varför vet jag inte. Men 
han är Patrik. Har alltid varit. I mitt huvud. 

Ni kan kanske tänka er min förvåning. 
Och glädje. Och absoluta vantro. När SVT 
ringde och berättade att den som de valt 
att spela Patrik var… Niklas Hjulström. Det 
är så perfekt, och så otroligt, så det händer 
bara inte. 

Erica däremot hade jag inte lika tydlig bild 
av. Funderade ju självklart en hel del på 
vem jag skulle kunna tänka mig som min 
kvinnliga huvudroll, men inga lämpliga 
namn dök upp i huvudet. Men så fort SVT 
presenterade valet av Elisabeth Carlsson föll 
alla bitar på plats. Självklart! Varför tänkte 
jag inte på Elisabeth? Hon ÄR ju Erica!

Med maximal otur med tajmingen far jag 
sedan iväg till Thailand på två månader 
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precis när inspelningarna börjar. Kan bara 
följa dem via mail från Jonas med små 
rapporter, och via de artiklar som skrivs i 
tidningar. Och jo… rapporter från mamma 
får jag ju också. Om hur de fått stå och frysa 
på kyrkbacken när de spelat in Alex begrav-
ning, och hur fantastiskt gulliga hon tycker 
alla som har med inspelningen att göra är! 
Tror till och med att hon är lite småförtjust i 
Jonas – regissören…  Fast säg inte till henne 
att jag sa det! 

Nu skall jag dock snart själv få en smak av 
hur det går till. Skall åka till Fjällbacka om två 
veckor och närvara vid inspelningen. Bävar 
lite för att jag kommer att börja med att 
skämma ut mig. För nog kommer tårarna att 
börja rinna. Jag är måhända en sentimental 
dåre, men jag har ju faktiskt levt i flera år nu 
med de här figurerna. Jag känner ju Erica. 
Jag känner ju Patrik. Och alla de övriga. Och 
jag kan inte tänka mig annat än att känslan 
av att få se dem röra sig, prata, finnas till, 
kommer att vara… överväldigande. 

Jag känner också en enorm tacksamhet. 
Över att jag får vara med om det här. Över 
att jag får ställa till det lite i bygden, till 
kanske någras förtret, men till den abso-
luta majoritetens glädje. För nog tror jag 
Fjällbackaborna har tyckt det här varit 
spännande! Jag hoppas det i alla fall! Och 
jag hoppas också att de kommer att känna 
stolthet i höst när man runt om i landet 
bänkar sig framför TV:n för att titta på mord 
och intriger i Fjällbacka-miljö. 

För i höst kommer obönhörligen resulta-
tet. I höst ser vi om Jonas Grimås tagit hand 
om mitt barn väl… Om inte – kommer han 
att få med mig att göra! ;-) Men jag lovar. 
Jag är faktiskt inte orolig!  n

Tyskungen
Camilla Läckberg
Bokförlaget Forum AB

Motivering:
Camilla Läckberg, Fjällbacka & Stockholm, erhåller Tanums Kulturpris för sin 
enträgna och ambitiösa strävan att med pennan som instrument beskriva 
den lilla orten med dess fiktiva invånare, händelser och sociala kontroll och 
som höjdpunkt - brottet som upplevelse- och konstform. Camilla Läckberg 
har på rekordtid lagt Sverige för sina fötter med kriminalromanerna 
”Isprinsessan”, ”Predikanten”, ”Stenhuggaren” och ”Olycksfågeln”. 

Tanums Kulturpris 2006 till Camilla Läckberg 
och tonsättaren/sångaren Mikael Samuelsson

Camilla och favoritkommisarien Mell-
berg... Förlåt... Åsberg när hon mottog 
kulturpriset på Josefina W. Foto: HS

Äntligen har Camilla Läckbergs femte 
deckare kommit – Tyskungen. Patrik 
och Erika är huvudpersoner. I fokus 
denna gång står Erikas dolda familje-
historia. Historien utspelar sig i dagens 
Fjällbacka parallellt med samma ort 
under 19�0-talet. Vilka hemligheter i 
det förflutna kan förklara handlingar i 
nuet? Vad vet vi om våra föräldrar och 
deras hemligheter?

Dessa frågor tvingas Erika brot-
tas med när hon inser att hennes 
döda mor under andra världskriget 
umgicks i samma kretsar som den 
äldre man som hittas mördad i sitt 
hem i utkanten av Fjällbacka en varm 
augustidag. Obduktionen visar att han 
blivit ihjälslagen med ett enda slag 
av ett tungt stenföremål och att han 
dog redan i juni. Att ingen upptäckt 
dödsfallet beror på att mannen varit 
något av en ensling och att den bror 
han delade huset med varit bortrest 
hela sommaren. Erika har börjat läsa 
sin mors dagböcker och hon sökte 
själv upp den mördade  mannen före 
sommaren för att fråga honom om en 
nazistmedalj som hon hittat i sin mors 
kista på vinden. Kan hon själv ha satt 
igång ett händelseförlopp som ledde 
till mord? Vad var det som väcktes 
till liv när Erika börjar forska i det för-
flutna och vem eller vilka är beredda 

Bokrecension
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att mörda för att sanningen inte ska 
komma fram?

Erika borde egentligen skriva på sitt 
nya bokmanus men kan inte låta bli 
att gräva djupare i fallet. Trots att Patrik 
precis har inlett sin pappaledighet 
dras även han in i utredningen.

Camilla fångar oss läsare genom att 
skriva om ämnen ur vår egen verklig-
het allt i från kärnfamiljsproblematik 
och homokärlek till arbetsplatsdyna-
mik och ledarskap.

Språket är en författares främsta red-
skap och hon har förfinat det under 
sitt författarskap. Ett ex. på detta är 
inledningskapitlet där hon på ett 
målande sätt beskriver stämningen i 
det tillslutna rummet. 

Skildringarna från andra världskriget 
känns trovärdiga, vilket tyder på att 
Camilla lagt ner stor möda på den 
historiska researchen. 
Även omslaget visar den historiska 
anknytningen som också har en rele-
vans i dag.

Är Tyskungen en deckare, en modern 
relationshistoria eller kanske både 
och?

Harriet, Ulla-Britt, Birgitta, Barbro och Ewa  
som grundade sin litteraturcirkel 1983
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Familjen Aldén på Valö 
– en släktkedja på 300 år

Detta är fortsättning på artikeln Magasinen på Valö i nr 9�, 
som slutar när Gustaf Aldén från Gårvik på Valös östra sida 
gifte sig med Carolina Christiansson. 

Bakom honom finns en lång släktkedja av folk som bott, 
fiskat och arbetat på Valö i �00 år. Det är förfäder i rakt ned-
stigande led till nu levande ättlingar.

Detta är alltså vid södra Valöbukten, enl kartan på nästa sida, ritad 
av Gösta Sandersson som var sommarboende på Hästudden. 

Av Gunnel Aldén har jag fått uppgiften, att grumsedammen 
fanns vid nuvarande ägaren Arild Hansens nya ”strand” och 
alltså även trankokeriet. Gösta Sandersson har ritat ut noggranna 
kartor såväl över husen på västra sidan som över Gorrvik. Grum-
sedammen placeras just där vid Hansens brygga. Så långt gäller 
det Valös västsida. 

Men jag fann att Stubelius i sin tidigare bok från 1940, Fjäll-
backa. Skärgården, också nämner, att det funnits tre trankokerier 
på Valö, ett i Gorrvik och två i Valöbukten.

Genom Gustaf Aldéns härstamning från Gårvik på östra sidan 
av Valö tar jag åter upp det namnet. Det skrivs också felaktigt 
Gårdvik t o m i församlingsboken. Gårvik och Gårdvik är en 

försköning av ordet. Det har 
uttalats Görvig och måste 
syfta på en grumsedamm. 
Namnet Gårvik förekom-
mer på flera ställen t ex i 
Foss socken vid Gullmars-
fjorden.

Jag fick höra att det fanns en 
person som kallades Gorr-
viken och tog det som ett 
ytterligare bevis, om man så 
vill, på att ett kokeri har legat 
också vid Gårvik. Gamla 
namn skall man ta på allvar. 
De har något att berätta. 

Gammal släktkedja på ön
Gustaf Aldéns föräldrar hette: Andreas Gabrielsson, jordägare 
på Gårvik med gamla rötter på ön, och Olena Nilsdotter från 
Tanum.

Genom fadern Andreas kommer man tillbaka till Arngrim Truls-
son, antecknad på ön 1705. Det blir en kedja av nio generationer, 
som ägt delar av ön, levat av jord och fiske här. 

Gustaf Aldén (Andreasson) var yngst av fem syskon.
Systern Johanna blev gift med sjökapten Bernhard Hintel i Fjäll-

backa, och en brordotter gift med Per Larsson i gården Flyg. Som 
vittnen vid bouppteckningar finner man dessa stabila namn. 

En lustig sak är, att när folket från Gorrvik skulle fara och hälsa 
på släkten på andra sidan ön, sa de att ”vi ska fara till Valö”. 
Västra delen hette faktiskt Hvalön. Den östra kallas Gorrvik 
och Hästudden

Gustaf i slutet av sillperioden
När Gustaf började var det fortfarande sillperiod, och han kunde 
fortsätta en tid med sillsaltning och ansjovistillverkning. Han 
håller sig med eget brevpapper med nog så elegant layout.  

Text: Inger Rudberg, Bilderna tillhör släkten Aldén.

Epoken Christiansson tog slut 1898, då både ansjovisfabrikören 
Olof Christiansson och hustrun Eva Johansdotter dog det året. 
Christianssons var ju utsocknes från Askum. Deras tid var väl 
egentligen öns storhetstid under sillruschen. 

Men redan hade en ny släkt tagit över, när Gustaf Andreasson 
Aldén gifte sig 1891 med dottern Carolina Christiansson. Han 
övertog hus och magasin efter sin svärfar och band ihop familjen 
Christianssons tid med sin egen släkt, som hade gamla rötter från 
1700-talet på ön.

Gustaf Aldén från 
Gorrvik
I Sverker Stubelius’ bok, 
Kville härads första indu-
stri, anges trankokerier 
runt Fjällbacka. Bl.a 
nämns Rännan, Svarte 
Häller, Källvik, Varvet, 
Mörhult, Valös (västra 
sidan, där det sedan var 
ansjovisfabrik m.m.) 
Fläskö, Gåsö och ev. 
Hjerterö, där dock inga 
dokument finns. 

Stubelius skriver: Detta 
trankokeri har säkerligen 
legat i den mitt emot Hjär-
terön belägna bukt, vilken 
alltsedan varit bebyggd. Brevhuvudet till brevet som skickades till USA 1899. 

Södra Valöbukten före branden 1904. Från vänster: Fabriken, Olof Christianssons bostadshus, Magasinet 
(som än finns rester av) och längst till höger personalbostaden.

Gustaf Aldén 1939
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Utom fisket fanns det lilla jordbruket. Uppe i backen låg också 
en ladugård, ett fårhus och en smedja. Det fanns då två kor, en 
kviga, gäss och kalkoner, höns och antagligen en del får. Detta gav 
ju mjölk, ägg och kött. Gustaf kallas nu för skeppare och ägnar 
sig också åt frakt av diverse. Ett kvitto från 1918 visar att han har 
en affär med ett danskt dykeribolag angående bärgning av ett 
vrak, där han skall få en del av förtjänsten. I ett annat affärsbrev 
meddelar han att ”mitt högsta anbud på järnskrot är 2,5 öre och 
malmskrot 1,5 öre som det troligen blir stor omkostnad för att få 
det ombord på sådana ställen”.

Brev till sjuk bror i USA – Vacker skarpsill
Gustafs bror Martin (f 1849) bodde i ett litet hus uppe i backen, 
ovanför Gustafs eget stora hus nära bryggan. Han var gift med 
Emma och hade tre barn. Tydligen kunde han inte försörja sig 
på fisket utan valde att emigrera 1898. Men redan efter en kort 
tid skrev han tydligen till Gustaf att han var sjuk.

Gustafs brev till Martin har vissa brister. Allt går i ett, så jag har 
dock satt ut komma för att göra det begripligt. Gustaf hade inte 
fått mycket skola antagligen. Det är ett rörande brev till den äldre 
brodern där Gustaf har svårt att veta, vad han skall säga till tröst, 
annat än att hoppas på tillfrisknande, och att Martin kan komma 
hem och arbeta som stenhuggare. När brevet nådde Martin, var 
han säkert dödssjuk eller kanske redan död. 

Valön & Fjellbacka den 16 sept 1899

Gustaf svarar: 
”som jag hör du har varit sjug så längen, det var beklagligt 
att komma så långt från åss, vi alla lefva got så vida, men 
det var värre för dig som är ensammen, nu håppas vi att du 
är nogorlunda frisk, så du kan arbeta… Det är väl ej got att 
koma hem för dig fast här är ej mycke att göra…

... jag får tala om att Per på Kalfön fick 42 fjärdingar vacker 
skarpsill som jag köppte idag och betalade 3.50 för, så di 
påstår att det skall bli stor sill i år, men hur det går vet ej någon, 
di får bra utanför Måsekär med Drefgarn, ja hur går det kan 
du komma hem till Emma” 

Så berättar han om Martins barn: Oskar 13 år, Erik 11 år, Elsa, 8 
år, Elsa är där just nu hos farbror Gustaf och passar sin lille 1-årige 
kusin, Olof , här kallad Olle.

”Elsa hon ä här hoss mig och är doktig me pojken och växer 
och är stor, så di har roligt di två, och Oskar och Erik är äfven 
dokti.” 

Så övergår han till ekonomin och antyder (underförstått) att han 
inte har råd att betala hemresa för Martin.

Det är inte got för Emma och äfven inte för mig, om jag bara 
kunde så skulle jag gärna göra men som det är den värsta 
tiden för mig med pengar, vi får göra så got vi kan --- här är 
nog arbete, Tobiasson i Fjellbacka, han arbetar värre nu med 
stenhuggeri, så här är en båt i veckan. – Kan du komma hem 
så får du försöka och inte liga der nere och blifva förderfva”

Jag kan hälsa så got från alla på Gårdvik men först är du 
hälsad från mig och Lina

Ellsa Beder hälsa sin pappa. Din Broder Gustaf samt lille 
Olle”

Snart kom dödsbud till ön. Martin dog i USA 22 okt 1899

Olle Aldén hade mekanisk verkstad 
Gustafs och Carolinas ende son, Olle Aldén, var fiskhandlare 
och mekaniker. Olle hade en mekanisk verkstad i magasinet som 
tillhörde manhuset, byggt av Gustaf. Där lagade han båtmoto-
rer. Här fanns en apotekarbänk, inköpt på någon auktion, med 
namn för olika mediciner. Den användes till att förvara olika 
spikar och skruvar. En svarv, som drevs med motor hörde till. 
En smedja fanns ju redan. För sitt arbete fick Olle diplom från 
Kommerskollegium. Han köpte också upp sill från ”Sveriges 
Förenade Konservfabriker”. Den spolades nyfångad och kördes 
till Grebbestad för att säljas. Olle dog redan 1924.

Han var gift med Berta Jacobsson (1900-1975). Hon kom från 
en liten stuga i Mörhult, dotter till en inflyttad norsk stenhug-
gare. De två sönerna med Berta, Gunnar och Karl-Olle var helt 
små då fadern dog.

Olles tid på ön präglas av en kamp för att överleva genom 
andra verksamheter än den tidigare ansjovisindustrin. Fabriken 
brann ju redan 1904. Olles söner måste söka sig andra arbeten 
borta från ön. n

Artikeln, komplett med alla födsel- och dödsår, finns att 
läsa på www.fjallbackabladet.se/artiklar.
 

Del 3 om slätkten Aldén kommer i ett senare nummer.

Gösta Sandersons kartskiss över hur området runt Södra Hvalö-
bukten såg ut 1899.  
A: Martin Andreassons hus.  
B: Gustav Andreasson Aldéns hus.  
C: Olof Christianssons sterbhus.  
D: Personalbostad för ansjovisfabrikens anställda.

B

C

D

A
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Bohus Malmön  
– ett rörbrott från Fjällbackaägt

[Ägaren till Malmön dog] och av sterbhuset 
fick hans svärson sjökapten Göransson på 
Hjärterön i uppdrag att sälja ön. »Calle i Snur-
ran» [, son till Olof Christiansson på Valön,] 
erbjöds ön för sjuttiofemtusen kronor, ett fast 
anbud med fjorton dagars betänketid. Fristen 
gick ut klockan tolv den sista dagen, en lördag 
i juni månad 1894.

Christiansson var en man med många järn 
i elden. Redan i ett tidigt skede hade han 
bestämt sig för att köpa Malmön och avvaktade 
tidpunkten för att skriva under köpeavtalet. 
Han kände sig emellertid inte helt kurant och 
i hopp om bättring sköt han på resan upp till 
Hjärterön dag för dag.

Kanske hade han också fått vissa dubier. 
Tiderna var osäkra, ett år gick sillen till, nästa 
var den borta. Det rörde sig om stora pengar 
och han skulle väl helst ha sett, att han hade 
haft ett bättre stöd från folket på ön. Till slut 
tog han kontakt med Bolaget för att höra sig 
för om dess framtidsplaner.

Skulle de driva stenhuggeri därute framöver, 
var de rentav spekulanter på ön?

Från Bolagets sida frågade man: Har herr 
Christiansson köpt ön?

Inte än men jag har den på hand.
Nej, tillade man från Bolaget som en sista 

upplysning. Driften har gått med förlust det 
sista året, vi är inte intresserade.

Svaret gjorde »Calle i Snurran» både besviken 
och rådvill: nu borde han kanske ändå dryfta 
saken med sin far. Fadern hade dragit norrut 
flera år tidigare, när sillen gick till i stora mäng-
der i Fjällbacka skärgård. Nu levde och verkade 
han på Valön utanför Fjällbacka och på Valön 
saknades telefon.

Bolaget å sin sida gjorde diskreta sonderingar 
hos fiskexportören Wallentin på Smögen, en 
annan av sterbhusets många delägare, och 
frågade om Malmön var till salu.

Ja, blev svaret.
Vad kostar den?
Åttiofemtusen kronor.
Det betalar vi.
Men Carl Christiansson har ön på hand till 

och med lördag klockan tolv.
Nåväl, lämnas inget besked vid den tidpunk-

ten köper vi Malmön.

Tidigt i gryningen lördag morgon hjälptes 
»Calle i Snurran» fortfarande opasslig, ja rentav 
sämre däran, ombord på sin ångslup. I folkmun 
kallades den för »Kaffebrännaren». En av hans 
anställda följde med. Färden gick över Soten 
upp till Fjällbacka skärgård, där både Valön 
och Hjärterön är belägna.

Klockan närmade sig halv tolv när de nalka-
des sitt mål.

Vi får nog elda på under pannan, så vi säkert 
kommer fram i tid, sa »Calle i Snurran» till 
sin medhjälpare och slog igen boetten till sitt 
fickur.

Hon får allt vad hon tål redan, invände 
hans medhjälpare. Trycket är uppe mot det 
högsta.

Ah, lite till tål hon allt, menade Carl Chris-
tiansson.

Strax efteråt inträffade något av det värsta 
som kunde hända i det här läget. I ångpannan 
sprang ett rör sönder, ångmaskinen havererade 
och motorslupen blev liggande att driva ute på 
fjorden utan möjlighet att ta sig in till land. 
Det var då inte mer än någon distansminut in 
till Hjärterön och Valön. Minuterna gick, åt 
det trasiga röret kunde inget göras. Männen 
ombord försökte i stället påkalla uppmärksam-
het från omgivningen. Till slut observerades 
de av gamle Olof Christiansson på Valön. 
Fadern kastade sig i en båt och rodde ut mot 
slupen så det skummade om bogen. På långt 
håll ropade han:

Du har väl köpt Malmön?
Nej, jag kommer ju inte iland. Vi har fått 

haveri.
Är du alldeles befängd, pojke. Se och kom 

dig över i min båt, så ror vi in till Göransson 
och gör klart.

De rodde in till Hjärterön. Men vid ankom-
sten dit var klockan halv ett, tiden för det 
fasta anbudet hade löpt ut och Malmön hade 
övergått i Kullgrenska bolagets ägo. n

Arne Lundgren, stenhuggarson född i Hovenäset, författare och en av våra främsta översättare från portugisiska, berättar i sin 
nyligen publicerade roman Sprickorna i fars händer  om ett projekt med Hjärterö- och Valöanknytning i slutet av 1800-talet. 
Tacksamt publicerar vi här avsnittet om en affärsresa i våra farvatten. Lundgren har också bifogat några person- och sakupplys-
ningar till skildringen. I berättelsens första mening har vi för att läsaren skall kunna följa förloppet inom parentes lagt till några 
förklarande ord.  En fyllig intervju med Arne Lundgren finns i Bertil Quirins vackra bok Bohuslän i svartvitt, som gavs ut 2001.

Tomas Forser

Författarens kommentar

Sjökapten A.C. Göransson, 
Hjärterön, tog styrmansexa-
men med berömligt betyg den 
12 maj 18�8 i Göteborg. Han var 
född i Tossene 18�2 och seg-
lade på Sydamerika, USA och 
Europa. I februari 1882 köpte 
han  
Hjärterön av kapten J.H. Bruse 
och flyttade dit i april. Den 10 
juli ringförlovade han sig med 
sin kusin Maria Göransson och 
den 29 augusti  stod bröllopet 
på Näverkärr. I september 
flyttade Maria till Hjärterön. 
Hon var född den 19 juli 18�9 
och dotter till Nils Göransson i 
Näverkärr, ägare till Malmön.

Anteckningar från 1972
Även om ön utannonserats till 
försäljning gick tydligen ett 
första fast erbjudande att få 
köpa Malmön till Carl Johan 
Christiansson, köpmanshuset 
Olofsholm, som fick ön på 
hand troligen fram till klockan 
tolv 1� juni 189�. År 1972 hade 
jag kontakt med Asta Krantz i 
Solna, och växlade några brev 
med henne. Hon bekräftade 
att hennes farfar tyvärr kom 
någon stund för sent för att 
slutgiltigt genomföra köpet. 
Hon nämnde också, att åtskil-
liga handlingar, bokförings-
böcker och dokument vid den 
tidpunkten fanns i förvar hos 
hennes mor, i ett privat arkiv. 
Namn som aktualiserades 
under våra sporadiska kontak-
ter var Gösta Stenberg, tidigare 
chef för Varabolaget och bosatt 
i Göteborg. Hans hustru hette 
Eva Häger, vars mor var född 
på Valön; Olof Christiansson var 
hennes morfar.

Arne.Lundgren..Foto:.Bertil.Quirin
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5 generationer Tärnström
I höstas träffades de fem kvinnorna på Fjällbackaservice. Tyvärr 
så har Astrid efter bilden togs gått bort. På bilden ser vi: Astrid 
97 år, dottern Vanja 7� år, dotterdottern Britt-Marie �� år, dot-
terdotterdottern Victoria 29 år och dotterdotterdotterdottern 
Filicia � månader.

AT

Pär-Olof Berg skrev för några år sedan ner sina minnen från den 
första sommaren som snörpvadsfiskare med full lott i fångsten. 
Året var 197� och Pär-Olof fiskade i hemmavattnen tillsammans 
med Hilding och Bertil Arvidsson. Ombord på båten var också 
Yngve Olsson. Som 1�-åring var Pär-Olof yngst på SD 8�� Junkern 
från Kalvö, en kosterbåt byggd i mitten av 1880-talet och inköpt 
av brödernas far. 19�2 hade den halvdäckats och försetts med 
en encylindrig Skandiamotor. På 70-talet var båten heldäckad 
och hade fått brädgångar och ny motor.

Pär-Olofs minnen från den sommaren på framgångsrika jakter 
efter makrill har publicerats i Kvillebygden.  Vi hänvisar till den 
längre texten där men vill gärna ge ett smakprov av Pär-Olofs 
skildring. Här möter man en terminologi och en sakkunskap som 
om någon generation är borta i dagligt tal men som arkiven kan 
bevara. Sakprosan befinner sig långt borta från det ungefärliga 
språk med vilket vår historia så ofta omtalas i snabba medier 
och i pratkulturer. Här handlar det om var sak på sin plats och 
rätt ord för rätt sak. För dem som skötte ruljansen ombord på 
Junkern var missuppfattningar i samarbetet otänkbara. När 
minnesbilderna klarnar från kasten för tretti år sedan får vi en 
skymt av en nu snart svunnen fiskekultur. 

Tomas Forser

Upplevt ombord
”Nu monterades det tvånockade handspelet och davitten, 
alltså däverten med de två kastblocken till snörpelinan. 
Vidare togs ombord lännehåv, brigglar, rännan till snörpering-
arna, samt själva snörpelinan (av hampa), som löper igenom 
vadens stroppförsedda ringar i undertelnen. Vidare även mar-
krillmått, reservblykulor och dito kork mm.

Slutligen monterades en träskoning på avgasröret för att inte 
korktelnen skulle brännas, samt styrbords vant lossades för 
att hela sidan skulle vara fri. Sist men inte minst ”bödelödda” 
innehållande garn och nålar, och knivar, om en reparation av 
redskapet skulle vara av nöden. 

När vi hade ätit hastig middag, kunde vi nu gå ut till Snig 
(Kalvöskär), med den stora vadekan på släp, där snörpvaden 
förvarades i ´vabue`och vadbocken stod.

Efter att snörpelinan kvailats upp på däck, styrbord om 
skanskappen, och rännan surrats i skansluckans karm mot 
brädgången, började vi ta in vaden. Snörpvaden var av bom-
ullsduk, 9� famnar lång och �2 alnar djup, (1 famn = 1.8�2 m, 1 
aln = �0 cem), telnar av manilla, kork från Portugal, och med 
blykulor som sänke. En hel del av detta material var mycket 
gammalt, och härstammade med sina inristade initialer, från 
sista sillperioden, i slutet av 1800-talet. 

Vill minnas att det var c:a 20 ringar, en på ungefär var femte 
famn, surrade i hanfotstroppar i undertelnen. 

Detta arrangemang gjorde att när vaden kastats, körts ut, 
runt stimmet, lades linan på nockarna och hela vaden veva-
des för hand ihop till en säck. Yngve och jag hade ”svebarne”, 
vevarna, och Hilding och Bertil halade i linan. 

Vi gick från Snig med en torr vad, linan iskuren och med stora 
förväntningar.”

Hela texten finns att läsa på: www.fjallbackabladet.se/artiklar

Lasse Lundberg fick turistpris
Såhär skrev kommunen:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att utse Stellan 
Johansson, Hamburgsund, Lasse Lundberg, Fjällbacka och Staf-
fan Greby, Grebbestad till mottagare av 2006-års Turistpris, vilka 
erhåller 4 000 kr vardera i prissumma.

Motivering:
Stellan Johansson, Lasse Lundberg och Staffan Greby är pionjä-
rer som skapat många unika idéer vilka de med entreprenörens 
anda vidareutvecklat. Detta har dessutom gett förutsättningar 
för andra verksamheter på respektive orter att uppstå och växa. 
Stellan, Lasse och Staffan har på detta sätt varit pådrivande för 
turism- och näringslivsutvecklingen i kommunen. Deras gärningar 
har mycket påtagligt satt Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbe-
stad och därmed hela Tanums kommun på den turistiska kartan 
vilket spridit kunskap och kännedom långt utanför kommun- och 
landsgränsen.

HS

Lasse, Stellan och Staffan tar emot turistpriset av Helene 
Arvidsson, ordf. i Kultur- & Fritidsnämnden. Foto:HS
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På Väderöarna har funnits lotsar sedan åtminstone 1600-talet. Anled-
ningen till att man bosatte sig på Väderöarna, som låg isolerat och var 
omöjligt att vara självförsörjande på, var det stora antalet förlisningar 
som förekom. Att ta vrak var en lönande sysselsättning och man kunde 
hjälpa nödställda samt ledsaga fartyg. 1754 inrättade myndigheterna en 
lotsplats, och två av flottan indelta båtsmän som bodde på ön utnämndes 
till lotsar. Lotsutkik har troligen funnits på Väderöarna i någon form 
sedan 1700-talet.

1930 började man bygga torn på utkiken för att kunna få bättre sikt. För 
att forsla upp byggnadsmaterialet till tornet byggde man en temporär 
linbana som drevs av en råoljemotor. Tornet består av betongben med 
ett litet hus av trä på toppen. Upp i tornet kommer man via en brant 
trappa som är hopbyggd med utkikshuset. Efter att lotsplatsen lades 
ner årsskiftet 1966-67 har utkiken använts av försvaret som radarstation 
fram till nyligen. Eftersom den inte fyller någon funktion militärt idag 
och har börjat förfalla beslöt Fortifikationsverket att riva byggnaden för 
att slippa renoverings- och underhållskostnader. Därför bildades i mars 
2006 den ideella föreningen ”Väderöarnas lotsutkik” i syfte att få överta 
utkiken och restaurera den.

Efter förhandlingar med Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk 
under våren 2006 fick föreningen ett 20-årigt hyreskontrakt för utkiken 
med löfte om förlängning och tar då ansvar för upprustning och skötsel 
av byggnaden.

Utkiken skall förvaltas av den ideella föreningen och målet är att efter 
upprustning öppna för allmänheten och ge besökande möjlighet att se 
byggnaden inifrån samt att informera om den månghundraåriga lotstra-
dition som en gång var anledning till att Väderöarna befolkades.

Under april har nu betongfundamentet blästrats och rengjorts, behandlats 
och förstärkts till, förhoppningsvis, nyskick. Den nedre byggnadens plåt-
fasad är borttagen och renovering av den ursprungliga träfasaden samt alla 
fönster har påbörjats. Den som siktat utkiken under april har nog kunnat 
skönja en annorlunda skepnad eftersom utkiken har varit helt omgärdad 
av en byggnadsställning. Denna ställning, samt allt material, bars upp 
(och ned) under två soliga vårhelger av ett 25-tal föreningsmedlemmar 
som anmält sig frivilliga. För stomrenoveringen anlitade föreningen Hamn 
och Sjö, Hamburgsund. Ett stort tack till Björn och hans gäng!

Mer arbete kommer dock att krävas och vi behöver mer hjälp för att 
lyckas med renoveringen. Här behövs pengar och arbetsinsatser av olika 
slag. Du kan först och främst bidra med att vara medlem, men också 
med arbete och forskning, samt donationer och sponsring. Bli gärna 
medlem: Privatpersoner 100 kr, företag och organisationer 1000 kr. 
Gåvor, donationer och sponsring tas tacksamt emot Bankgiro 5942-7260.  
För mer info se www.vaderoarnaslotsutkik.se. n

Lotsutkiken på 
Väderöarna räddad!

Text & foto: Hans Schub 

I förra sommarnumret kunde vi läsa att en förening bildats i syfte att 
rädda den då rivningshotade lotsutkiken på Väderöarna. Det lycka-
des och nu pågår upprustningen!
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Bakom den både enkla och anspråksfulla 
titeln finner man en färsk bok av den out-
tröttlige bohusforskaren fil dr Johan Pet-
tersson. Tjörn dominerar hans forskning 
men flera böcker spänner över hela Bohus-
läns skärgårdshistoria, också Fjällbackas, 
som är honom välbekant. Boken består av 
18 fristående artiklar, med goda foton, ofta 
av författaren. 16 artiklar bygger på otaliga 
mödosamt hopsamlade uppgifter, många 
från Bohusläns norska tid, t ex protokoll 
från Oslo Lagting 1572-80. Strandsittar-
platser belyses med utsnitt av en karta från 
1600-talet över fiskelägen, även vår kust 
med hustecken från Mörhult och närmsta 

Bohuslän förr

öarna till Hamburgön. En annan sida visar 
säteriet Vrem från en lantmäterikarta. ”Ett 
makalöst trevånings hus av sten”, som ej 
hade sin like i hela Bohuslän, byggt 1650 
av Dorothea Bielke.

I de två sista kapitlen råder en mera per-
sonlig ton. Vi möter modern, Gunborg 
Wendel f 1891. Änka redan 1925, återtog hon 
i 50-årsåldern ungdomens konstnärskap. 
På de sista bladen njuter vi i färg av hennes  
självklara, friska akvareller med kustmotiv. 
Till sist författarens egna barndomsminnen 
med foton från Herrön på 1930-talet. n
Boken beställs hos författaren: 
Duvedalen 471 95 Skärhamn

Inger Rudberg
BOHUSLÄN FÖRR

Nyupptäckter Dokumentation Tillbakablickar

Johan Pettersson

B o k r e c e n s i o n

Ryggåsstugorna på Hamnerö, S. Väderöarna, där 
hummerfiskare övernattade under veckan och seglade 
hem över söndagen. En form av tillfällig bosättning 
som är unik i Bohuslän. Foto J Pettersson 1951.

Pensionärerna som är med på noterna
Text: Annika Schjelderup. Foto: Gösta Appelqvist och Elisabeth Bergqvist

Kustkören och Kustbandet är de talande 
namnen på två musikaliska fenomen som 
under ledning av Britta och Sten Nilsson 
samt kapellmästare Pelle Larsson förgyller 
inte bara medlemmarnas tillvaro, utan även 
övriga befolkningens.

Båda består av medlemmar ur SPF 
Tanumskusten. För några år sedan hade 
de en stor succé med en 40-tals kavalkad 
som gav mersmak. Bland initiativtagarna 
till en ny uppsättning fanns bl.a. Ruth 
Joelsson som med sin smittande entusiasm 
drev på sina körvänner. Ruths bortgång 

skapade ett tomrum och projektet låg nere 
en tid innan andra krafter tog nya tag. Man 
enades om temat ”från vaggan till graven” 
under det lättsamma namnet Sånt är livet! 
I januari var det premiär inför en fullsatt 
matsal i Fjällbacka Service. Det var nog en 
och annan körmedlem som darrade lätt på 
manschetten när de smygkikade på den 
samlade publiken, ty där fanns celebert 
besök – Sven Alfredsson från ”Ärter o 
Fläsk” och Eva Joelsson, dotter till ovan 
nämnda Ruth. Oron var överflödig och 
succén åter ett faktum. Det blev tre fullsatta 

föreställningar med sångnummer fyllda 
av värme och den särskilda, humoristiska 
självdistans som kommer av livserfarenhet. 
Det är något särskilt att se mor- och far-
föräldrar, egna föräldrar eller svärföräldrar 
uppträda på detta sätt; man får en aning 
om hur de måste ha känt sig när de suttit i 
publiken på skolmusikaler och barnrevyer 
– samma stolthet och beundran! 

Äventyret slutar inte här: till hösten drar 
hela gänget ut på turné till Hunnebo (4/9), 
Svanesund (6/10) och Uddevalla (22/11). 
Har någon tipsat Wallmans…? n

Konferencier.Gunnel.Fransson,.Maj-Britt.Johansson.och.Sonja.Bräck.som.Tuttan och Ingeborg,.Erik.Lindströn.skriver.Brevet från Kollonien,.Leif.Blomqvist.sjöng.Gräsänkling blues.och.körledaren.Britta.Nilsson.
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Lasse Lundberg fortsätter sin serie om våra ”Original”. 
Nu har turen kommit till:

Mauritz
Bohlin

Mauritz
Bohlin

Bilder från Hembygdsarkivet
Fotografer: Algot Torewi & Sverker Stubelius 

Sedan 1700-talet har släkten Bohlin bott på Oxnäs i Fjällbacka. 
Många generationer har burit traditionen vidare och gör så än i 
dag. En ”Bohlinare” som jag minns särskilt väl från min barndom 
är Carl Mauritz Bohlin.

Mauritz föddes 7 Augusti 188� och var son till fiskaren Johan 
Aron Larsson Bohlin och Charlottta Larsdotter Bohlin. 

Den 17 Augusti 188� omkom fadern i en olycka under en fis-
ketur tillsammans med fiskaren Johan Alfred Andreasson och 
dennes �-årige son Johan August. 189� gifte modern Charlotta 
om sig med fiskaren Ludvig Bohlin och fick med honom barnen 
Alfrida Charlotta och Mårten Linus.

Mauritz växte upp och kom att tillhöra ”inven-
tarierna” i Fjällbacka under många år. När man var 
grabb och kom ner till hamnen där Mauritz ofta 
satt med gubbarna på den s. k. ljugarbänken, fick 
man sig nästan alltid någon skepparhistoria till 
livs. Jag minns det så väl...

En gång berättade han om ett hummerfiske 
där dom fick så mycket hummer så att det låg 
och flöt runt båten så att man nästan kunde gå 
torrskodd över till båten bredvid. Inte undra på 
att Mauritz blev den store idolen. Mauritz tog 
sig gärna en sup, som seden var på den tiden.

Det berättas att Ingemar Järund, som var en stor humorist, 
en gång var ute och sportfiskade med några vänner. Mitt i allt 
fiskandet blev dom sugna på hummer. De siktade en tina som 
var märkt M. Bohlin. l tinan låg en grann hummer. In med den i 
båten och i tinan lade Ingemar en flaska brännvin. När Mauritz 
drog sin tina och bärgade fångsten prisade han alla tänkbara 
makter för sin fiskelycka.

Historien förtäljer inte detta, men jag är ganska säker att Mau-
ritz från den dagen alltid lade en tina på samma plats.

Mitt klaraste minne av Mauritz är när jag tillsammans med min 
far sjökaptenen Erik Lundberg, var ute och vinterfiskade på isen 
i Sälvik. Detta hände någon gång i början på �0-talet. Lite längre 
ut på isen stod Mauritz.
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Min far var väl bekant med Mauritz och följande episod 
inträffade, vilket jag vid hemkomsten, min vana trogen, 
skrev ner. Det blev en ballad som jag tyvärr aldrig fann 
någon melodi till:

Det blev aldrig någon melodi till balladen om Mau-
ritz Bohlins isfiske, men kanske finns de någon ambi-
tiös läsare som skulle känna sig manad att snickra till 
en melodi som skulle kunna passa? Skicka i så fall in 
den till Fjällbacka Bladet.

Mauritz gick bort �0 januari 19��. n

Balladen om Mauritz på isen

Han stod där som en viking på isen vid sin vak 
den gamle pojklikt muntre proletären  
Han stod på vakt för öring och isars dova knak 
ej alls den sortens människor förfären.

Han var dock inte ensam på isens vita scen 
man kunde även andra fångsthål skåda 
där stod en pälsklädd yngling och en mullrande kapten 
de stod där ivrigt fiskande de båda.

– Hälla där Mauritz - ropte kaptenen honom an 
– Får han nån fisk, får han ihop till koket? 
Den gamle såg tillbaka och sedan svarade han 
inunder kepsen skälmskt, men något sloket.

– Nä, här e dålit meet, har bara fått ett par,  
men de ska nog bli fler vad tiden lider,  
å nog ska jäj ha koket om så ja stannar kvar 
på isen i evinnerliga tider.

Då vände sig kapten om och tog ränseln fram 
en plunta, stor som bästa blomstervasen 
så ropte han åt gubben – Ska Mauritz ha en dram? 
den gamle svara raskt uti mustaschen

– De ska kapten ha tack för, de vill jag gärna ha – 
med glimten uti ögats vrå han flina 
– Å skulle jäj ble bjödden på söddat varje da,  
så skulle jäj stå kvar tess isen tina.
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S/S GÖTEBORG 
L 45,3m • B 7,7m • Dj 3,3m • Br 417t.  
700hk trippelexpansion ångmaskin
Hon byggdes 1891 av Bergsunds Mekaniska Verkstad i 
Stockholm för Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Udde-
valla. Samma år sattes hon in på traden Göteborg - Ström-
stad - Kristiania med anlöp i Marstrand, Lysekil, Fjällbacka 
och Grebbestad.
1896 somnade rorsmannen gott utanför Filtveds Fyr i Oslo-
fjorden, varvid fartyget ränner rakt upp på en strand och 
kantrar på sidan. Strax efter räddar S/S KONG TRYGGVE 
de 15 passagerarna och för dem tillbaka till Oslo. Efter 
bärgning och reparation åter i fart.
1901 var det dags för kollision med kajen i Strömstad.
Under en marknadsdag i Fjällbacka 1904 var det fullt med folk på  
Ångbåtsbryggan för att se hennes tilläggning och när hon skulle 
lägga ut. Vad man inte var varse var, att en förtöjning satt kvar så att 
hela bryggan med åskådare och allt drogs med när GÖTEBORG 
backade ut. En mängd ofrivilliga bad blev följden men ingen kom 
till skada. Flitigt inmundigande av starka, värmande drycker på 
närliggande näringsställe höll snuvan borta.
1908 kolliderade GÖTEBORG med lustfartyget BEKKELAGET, 
som framfördes utan lanternor varvid 84 passagerare hamnade i 
vattnet och 11 omkom.
1930 var det dags igen. Vid grundstötning söder om Grebbestad 
sjunker fartyget. Efter bärgning, reparation och byggnad av fler 
hytter ombord återtas trafiken.
1949 går rederiet i frivillig likvidation med konkurs 1950. Samma 
år såldes hon på exekutiv auktion till AB Svenska Brazil – La Plata 
linjen, Göteborg.
1961 blir Thunrederier AB I Lidköping delägare till 2/3.
1962 såldes hon till Rederi AB Göta Kanal.
1963 upplagd på Bohus Varv över sommaren.
1965 Såld till Vacation Line AB, Göteborg.
1965 En resa emellan Göteborg – Oslo gjordes för att försöka 
återupprätta linjen, misslyckande, därefter uppläggning vid 
Stenpiren i Göteborg.
1965 för egen maskin gick Göteborg till Stockholm för att 
sättas in på linjen mellan Stockholm – Mariehamn på Åland. 
Färden till Stockholm har tvenne versioner. a) Maskinhaveri 
i Kalmarsund med reparation i Oskarshamn. 
b) Man försökte ”sänka” fartyget utanför smålandskusten, 
men ”lyckligtvis” fanns bogserbåt till hands i närheten för 
assistans.

Vid ankomst Stockholm uppläggning av fartyget vid Hammarby-
verken, strax efter blir det konkurs.
1966 försäljning på exekutiv auktion till en Kapten Nordendorph. 
(Officiella dokument menar såld till Rederi AB Göta Kanal.)
Strax efteråt ny försäljning av Göteborg till Pr Handel Allan Erics-
son, Strömstad, för att sedan bogseras till Strömstad för att bli 
flytande restaurang. Hon fungerade som restaurang och sedermera 
som ungdomslokal.
1969 ny försäljning till Rolf Ulfvengren, Lidköping och Willy Ågren, 
Trollhättan i avsikt att rusta upp henne och på nytt driva restaurang 
under namnet BÅTEN.
1970 torrsätts Göteborg i Sandefjord för klassning.
1972 går båtrestaurangen S/S GÖTEBORG AB i konkurs.
1973 såld till Jack Vogel, Strömstad.
1975 till syvende og sidst blir GÖTEBORG upphuggen vid Hälle 
i Idefjorden efter 84 år av ett minst sagt skiftande liv.

Många av oss äldre Fjällbackabor minns kanske de glada tuten från ångbåtarna, som på sin tid trafikerade linjen Göteborg - 
Oslo t.o.r. och la till i de bohuslänska samhällena på sin färd fram och tillbaka. En fin epok där folk samlades vid ångbåtsbryg-
gan när Kung Rane, Oslo eller Göteborg kom ångandes. Arkiven är tämligen fåmälda, men litet stoff har jag funnit.

Text: Rolf Sjöström. Bilder: Arkivmaterial
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S/S KUNG RANE 
L 37,1m• B 6,9m • Dj 3,5m • Br 300t   
600hk ångmaskin
Hon byggdes 1896 på Göteborgs Mekaniska Verkstad för 
Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Uddevalla främst för 
trafik Göteborg – Uddevalla, Orust runt men även för 
längre sträckningar där Fjällbacka inneslöts.
1945 såldes hon till Rederi AB Stureborg i Landskrona 
för passagerartrafik till Köpenhamn och fick namnet S/S 
Uranienborg
Osäkert är när trafiken kom i gång, men det finns belagt att 
affärerna blev lysande en tid 1950 p.g.a. att filmen ”Borta 
Med Vinden” ej kunde visas i Danmark p.g.a valutarestrik-
tioner, vilket föranledde danskarna att i stora horder bege 
sig till Landskrona för att kunna se filmen därstädes. 1953 
blev hon upphuggen i Belgien.

S/S OSLO
L 43,1m • B 6,5m • Dj 4,0 m •  Br 317t
Hon byggdes 1876 för Göteborgs - Strömstads Ångbåts AB 
under namnet S/S OSCAR DICKSON. 1907 såldes hon 
till ÅngbåtasAB Bohuslänska Kusten i Uddevalla.
1927 kolliderade hon med S/S ALPHA i Oslofjorden och 
sjönk. Samma år bärgades hon och reparerades och fick 
namnnet S/S OSLO. Såld 1950 på exekutiv auktion till 
Nya Ångbåts AB Bohuslänska Kusten. 1954 åter såld till AB 
Sundfart i Helsingborg och fick namnet S/S BELLEVUE 
för trafik Helsingborg – Helsingör. 1956 är sagan all med 
upphuggning i Tyskland. 
En legendarisk skeppare förde S/S OSCAR DICKSON 
från fartygets leverans 1876 till julen 1901 i ur och skur i alla 
väder utom vid dimma. Kapten Johannes Olsson-Bolvig 
f 1830 d 1902 är den nämnde legendaren. Han fick medalj av Oscar II, som frap-
perades av kaptenens eminenta sjövana och trygga hand vid navigeringen, när HM 
Konungen var passagegare ombord. Måhända hjälpte det att Kapten Bolvig försåg 
konungen med punsch under resan. Kapten Bolvig belönades även med en medalj 
”för lång och trogen tjänst” från rederiet Ångbåts AB Bohuslänska Kusten.

S/S SOTEN sedermera M/S SOTEN
L 29,3m • B 4,7m • Dj 2,4m • Br 133t
SOTEN Byggdes 1868 av Oskarshamns Mekaniska Verk-
stad, Oskarshamn och fick namnet ENKÖPING.
Efter många skiftande öden och många namn kom hon 
till Bohuslän
1943. Såld till Knut Viktor Emanuel Carlson, Gravane. 
Omdöpt till SOTEN.
1948. Såld till Erik Valter Yngve Carlson, Fisketången.
1948. Bytts ångmaskineriet ut mot en diesel.
1971. Såld till Bröderna Karlssons Båttrafik, Kungshamn.
1983. Såld till Rederi AB Soten, Kungshamn.
1989. Såld till Ångfartygs AB Strömma Kanal, Stockholm. 
Omdöpt till ENKÖPING.
SOTEN gjorde många skärgårds- och dansturer där Fjällbacka angjordes under 
nästan 50 år innan hon försvann till Mälaren under ursprungsnamnet ENKÖPING, 
där hon fortfarande är i drift på kryssningar efter 138 år sedan hon gled i sjön.
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Från lerbotten till fransk gourmetkrog  
är vägen lång och krokig…
…åtminstone om man är havskräfta från Fjällbackas skärgård

Text: Annika Schjelderup. Foto: Annika Schjelderup och Anette Ungfors

Inspirationen till projektet kommer 
ursprungligen från en studieresa till 
Skottland 2004 arrangerad av Fiskekom-
munerna. Skottarna, liksom fiskarna på 
Hebriderna, har mångårig erfarenhet 
av att förvara och transportera levande 
kräfta. Även i Norge och Danmark före-
kommer det, men i Danmark handlar det 
om trålfångad kräfta. Förutsättningarna 
för varje land varierar, bland annat spelar 
faktorer som salthalt och vattentempe-
ratur in. Därför är det viktigt att noga 
studera omständigheterna som gäller just i 
Bohuslän innan man kan börja med kom-
mersiell export i större skala. Hummern 
har länge transporterats levande, men den 
beter sig inte alls som en havskräfta och är 
inte lika känslig när man förvarar den.

Efter resan till Skottland har projektets 
medlemmar även hunnit med studie-
besök till Spanien och Danmark för att 
samla kunskap och erfarenheter. Skot-
tarna skickar sina guldklimpar med flyg 
till mottagande fiskhandlare runt om i 
Europa, medan danskarna jobbar med 
kyltankar på lastbil. För att bibehålla den 
höga, bohuslänska kvaliteten på kräftorna 
tittar man med störst intresse på den 
senare lösningen eftersom kräftorna då 
kan fraktas i saltvatten – det tillåts inte 
med flygfrakt.

Nya tider
Projektet startade våren 2006 och skall 
hålla på till årsskiftet 2007/2008.

SVC (Svenska Västkustfiskarnas Cen-
tralförbund), Tjärnö Marinbiologiska 
Laboratorium och Fiskekommunerna 
Fyrbodal har med hjälp av EU-pengar 
ur ”Fonden för fiskets utveckling” samt 
medel från Västra Götaland kunnat 
driva projektet vars övergripande mål är 
att bidra till att utveckla det småskaliga, 

Det är ett ödets lyckokast att de välutbildade gourmetkockarna i den kulinariska högborgen tycker att stooora kräftor är 
fiiiinare än mindre artfränder – för varenda bohusläning vet ju att mindre kräftor är godare! Därför uppskattas det att det 
finns fiskare i Fjällbacka som lägger ned mycket tid och möda på att, med EU-stöd, få till en export av levande stor havskräfta 
till bl.a. Frankrike.

Ingemar Granqvist med den fackförsedda lådan i vilken kräftorna fraktas levande.
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kustnära fisket. Det behövs nya idéer 
eftersom fiskets förutsättningar ändrats 
drastiskt de senaste decennierna – när 
vissa arter försvinner måste fiskarna hitta 
nya inkomstvägar. Projektet har brett 
stöd, inte minst från offentligt håll. Ulla 
Olsson på Fyrbodals Kommunalförbund 
arbetar som projektledare för Fiskekom-
munerna och hon berättar att man är 
oerhört optimistisk inför framtiden och 
tror att man skall hinna med att lösa alla 
praktiska detaljer inom projekttiden.

Så skall du till Paris nästa år kanske det 
är en Fjällbackakräfta du får i din Bouil-
labaisse…

Entusiasterna
Några av Fjällbackas fiskare var med på 
resan till Skottland. Ingemar Granqvist, 
Ove Leandersson och Kalle Kahlman 
såg direkt långsiktiga fördelar med att 
engagera sig. Projektet närmar sig sitt 
slutdatum och man är inte iland ännu 
– ursäkta ordvitsen – men när jag frågar 
Ingemar Granqvist om de inte är rädda för 
konkurrens - att någon annan skulle hinna 
före - ler han lite och säger att det är så 
mycket olika faktorer som skall stämma, 
så det är inte troligt att någon skulle klara 
av att dra lasset själv. Dessutom säger sig-

nalerna från fiskhandlarna att den kräfta 
som kan levereras från Fjällbacka inte 
kommer räcka till för efterfrågan i alla 
fall. Snarare skulle man välkomna att fler 
anmälde sitt intresse för affärsidén och 
deltog i samarbetet.  

Enkelhytt ombord
Det finns som sagt stor efterfrågan ute i 
Europa på havskräftor och dagspriserna 
ligger högt. Att få avsättning för fångsten 
verkar vara det minsta bekymret. Värre 
var det med seg bygglovshandläggning för 
den kylcontainer iland som man desperat 
behöver för att slippa sumpa havskräf-
torna till havs, men byråkratin skall ju 
ha sin gång… Precis före denna tidnings 
pressläggning nåddes redaktionen av 
nyheten att bygglovet är klart – till allas 
lättnad. Att förvara de stöldbegärliga kräf-
torna obevakade ute till havs är ingen bra 
lösning och fiskarena riskerar dessutom att 
inte kunna leverera på grund av vädret. 
Ombord förvaras kräftorna i en stor havs-
vattentank, med tillsats av extra salt. 

Redan när kräftorna tas ur fångstburarna 
läggs den försiktigt i lådor med fack – en 
kräfta i varje fack. Kräftan är nämligen 
funtad precis som hummern i ett avse-
ende: den är en slagskämpe och tar gärna 

kål på sina artfränder om de förvaras 
tillsammans.

Och man kan ju föreställa sig ansiktsut-
trycket på en fransk kökschef som girigt 
öppnar locket på en transportlåda och 
kikar ner på en ensam, men lycklig, havs-
kräfta från Fjällbacka som tronar ovanpå 
en hög kräftlik…hm - jag tror att jag 
måste sluta läsa Camilla Läckberg! n

T.v. Ingemar Granqvist laddar facken i transportlådan. T.h. Kräftbur av den typ som oftast används i Bohuslän
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På Samhällsföreningens möte den 27 april 
1997 beslöts att bilda Fjällbacka Frivilliga 
Brandkår, efter att kommunen slutligen 
lyckats lägga ner den kommunala kåren i 
Fjällbacka. Flera försök hade under årens 
lopp gjorts, för att lägga ner kåren, men 
den hade alltid på något sätt lyckats hålla 
sig kvar. Men under 1993-94 gjordes nya 
planer upp för att lägga ner både Fjäll-
backas och Grebbestads kårer. Efter stora 
protester från de båda orterna gav politi-
kerna med sig och lovade att alla kårerna 
skulle få vara kvar. Det var ju valår. Det 
gick bara några månader in på 1995 så kom 
beslut om nedläggning. Tala om svikna 
vallöften. Detta måste vara något av ett 
rekord. Några av oss beslöt att överklaga 
beslutet för att fördröja verkställandet, i 
hopp om att några politiker skulle inse 
det befängda i att lägga ner en kår i det 
samhälle, som behövde den bäst. Den 
senaste konsulten kommunen anlitat, Per 
Andersson, har gett oss helt rätt i detta. 

Nåväl, efter c:a ett och ett halvt år av över-
klaganden, verkställdes beslutet. Någon 
insikt hos politiker infann sig inte. I alla 
fall inte hos majoriteten. Dagen efter 
beskedet att överklagandet ogillats skulle 
brandmännen infinna sig och lämna in 
materielen. Samhällsföreningen beslöt då 
att bilda en frivillig brandkår. Man bad att 
få behålla eller köpa den gamla brandbi-
len. Men nix! Den skulle vara reservbil i 
Hamburgsund. Några år senare, när en ny 
räddningschef Kristian Vikström tillträtt 
och bilen stått oanvänd i Hamburgsund 
sedan övertagandet, fick vi köpa tillbaka 
den för 50 000 kr. Till att börja med hade 
vi alltså ingen brandbil, men genom en 
donation kunde vi köpa in Strömstads 
gamla brandbil, som var i gott skick. 

Så småningom mjuknade den hårda linje 
något, och Bengt Mattsson lovade att vi 
skulle få hyra den gamla brandstationen 
mitt emot gamla posten. Här håller vi 
fortfarande hus.  

Redan från början var det svårigheter 
med att få bli utlarmade. Än ansågs 
det vara för dyrt, än skulle det avgöras 
av lokala befälet i Hamburgsund, än 
skylldes det på att försäkringar saknades. 
Brandmännen erbjöd sig att jobba gratis 

de första två timmarna, försäkringar 
tecknades och vi skaffade ett eget larm-
telefonnummer 32333, som delades ut till 
våra medlemmar. Under de gångna åren 
har inställningen från räddningscheferna 
varierat, ibland har det varit positiva 
tongångar ibland negativa. Ibland har vi 
utlarmats i tid, ibland inte. Idén var från 
början, att vi skulle vara först på plats 
och göra de första insatserna, och så vill 
vi ha det även i fortsättningen. Helst 
skulle vi vilja ha telefonkontakt med den 
utryckande Hamburgsundsbilen, så att de 
kan få upplysningar om läget innan de är 
framme och att vi kan erbjuda vägvisning. 
Det har hänt att Hamburgsundskåren 
haft svårt att hitta i Fjällbacka. 

Just nu håller man på att se över räddnings-
tjänsten i kommunen. Man har visat ett 
stort intresse för vår verksamhet, och gett 
oss muntligt löfte om att larma ut oss via 
SOS samtidigt med Hamburgsund. Rädd-
ningschefen i kommunen Sven-Erik Laun-
dal har påpekat att alla brandmän måste 
vara försäkrade, vilket vi har åtgärdat, och 
att övningar skall hållas tillsammans med 
Hamburgsund.

Under de gångna åren har kåren fått rycka 
ut ett 30-tal gånger på större och mindre 
utryckningar, lägenhetsbränder, gräsbrän-
der, räddningsaktioner, översvämningar 
efter regn, bilbränder, skogsbränder och 
villabränder. Den allvarligaste incidenten 
inträffade natten till den 11 juni 2005, då 
ett helt hus blev helt utbränt inuti. Huset 
låg bakom Systrarna. Vädret var lugnt den 
natten, men elden var ändå häftig och 
hotade intilliggande byggnader. Fjällbacka-
kåren var först på plats, och kunde göra en 
första insats, vilket blev att vattenbegjuta 
utsidan och de intilliggande byggnaderna. 
Insatsen ledde till att skadorna kunde 
begränsas. 

Kåren har finansierats i första hand med 
medlemsavgifter från våra 450 medlem-
mar, men också genom gåvor. Nästan 
alla egnahemsägare är med. Vi hoppas att 
kunna fortsätta vår verksamhet, och med 
en positivare syn från Räddningsledningen, 
hoppas vi på en bättre integrering av våra 
insatser med kommunens. n

Fjällbacka Frivilliga Brandkår 10 år
Text: Anders Järund. Foto: Anders Järund & Erik Edberg
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Som bekant är det Linnéjubileum i år. En rad ambitiösa arbeten 
har utkommit. Karin Berglund, mästerlig fotograf och upp-
märksammad för sina många trädgårdsskildringar, har gett ut 
boken ”Jag tänker på Linné. Han som såg allt”. Den har prisats 
för sin vitala populärvetenskapliga skrivkonst och för sina stora 
kunskaper. Berglund skriver om både Carl von Linnés familjeliv 
och hans syn på skapelsen, växter och djur. Allt hänger ihop. En 
blomma är en bit av skapelsen, sammanfattar Berglund. ”Man 
kan titta en blomma i ögat och känna igen en bit av sig själv”, 
säger hon i en intervju.

Fåkunnig på området lockas jag av undertiteln på hennes bok: 
”Han som såg allt”. Linné var bland allt annat en entusiastisk 
iakttagare och en outtröttlig resenär. Det var på den vägen han 
kunde göra sina systematiska klassifikationer. I Västgötaresan, som 
han gav ut 1747 efter två månaders sommarresa året innan, finns 
några sidor om den bohuslänska skärgården. Tjörn, Marstrand 
och Orust hör till hans resmål. Han skriver om strandkål, insekter 
men också om fiske. En sida om hummerfiske är ett gott exempel 
på hans lust och precision i anteckningarna. 

Han såg allt

Hummertinan beskriver han med vetenskapsmannens noggrann-
het, anger dess mått, dess ingångar, flata botten och spjälor över-
dragna med ett garn eller nät. På bottnen av tinan, eller mjärden 
eller mjälen som han också skriver, lägger man ett par stenar för att 
tinan skall sjunka och ett i tinan fäst rep med ”en vete eller råcka” 
visar på vattnet var tinan skall dras upp. ”Mitt i tinan hänger en 
död fisk på en tråd, vilken är den lockbit, som humren skall söka, 
då han lätt kommer in, men slipper ej så lätt ut”. Så bifogar han 
till beskrivningen en teckning och förundrat konstaterar man att 
konstruktionen ser ut att hålla mått och princip än idag. 250 år 
senare. Den kunde rentav hänga utanför Järnboden! n

Text: Tomas Forser

Emilie Flygare-Carlén 200 År
Välkommna till Öppen Ö på Florö

söndagen den � augusti mellan 12.00 - 18.00

Upplev inspelningsplatsen av ”Ett köpmanshus i skärgården” – Ett unikt tillfälle för alla skärgårdsälskare.

Här får du lyssna till föredrag av Peter Silfverskiöld om Florös historia.

Erik Berg berättar om Emilie Flygare-Carlén och lite kring inspelningen av ”Ett köpmanshus i skärgården”.

Landstigningsavgift på Florö 50:-/person – Båt avgår från Fjällbacka 12.00 & 15.00 pris 40:-/person
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Odinslundsgatan 11, �12 �� Göteborg
Tel 0�1-�0 02 10, Fax 0�1-�0 0� 29

E-post: moser@vastkust-tomter.se

Utnyttja vårt Sommarhäfte med 10 green-fee för 1000 kr (Ord pris 1600 kr.) Häftet är inte 
personligt! Ta med familj, goda vänner och sommargäster! Med mycket nytt bjuder vi in 
till en inspirerande och prisvärd total golfupplevelse! 
Vår bana har numera 12 hål, nya utslagsplatser, utmanande bunkrar och flera längre hål.
Du kan fortfarande gå den flera gånger på en dag om Du är spelsugen! 
Spela, umgås och avsluta dagen - eller ta en lunch-paus - i Restaurangen (fullständiga rättigheter) och
njut en varierad meny.

Spela mera – det lönar sig...

Öppen för alla!
Inget krav på grönt kort, klubb-
tilhörighet eller hcp. 
Dagsavgift 160:-/vuxen, 80:-/barn
under 16. Arrangemang för grupper!

Golfkusten Norra Backa 6
450 71 Fjällbacka
Tel: 0525 - 30228
pay & play@golfkusten.se Välkommen! Margareta och Bo-Gunnar
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Vintern 06-07 var ovanligt mild. 
I slutet av januari bar forsythian 
saftiga skott och domherrarna 
åt sig tjocka. Så tjocka att 
foderautomatens sittkant plötsligt 
var för smal. 

Gunnar Brink plåtade denne 
bandyboll i prästgårdens trädgård.

I tidningen Automobil, nummer 
�.07 är Fjällbacka åter på tapeten. 
Nu i form av testområde för bilar. 
Tio sidor med massor av vint-
riga fjällbackabilder från en 
vintertest av fyra s.k. familje-
racers. Jag som trodde att 
man gjorde liknande tester i 
nordligaste Norrland. 

Carina Bjurström tipsade, 
vi tackar. 

AT

Långfredagens fisketävling gav 
trots tidig vårvärme och ett tret-
tiotal fiskare inte mer än ett fem-
tontal öringar som alla var ”för 
korta i rocken”. 

Någon tröttnade tydligt och 
omvandlade redskapet till en 
installation i konstvandringen 
KVIRR:s påskanda. 

”Stim” plåtade och jag undrar 
om inte artisten var den 
samme.

AT

Helgen före jul drev en åtta meter 
lång död vikval iland på Veddö. 
Stanken av rutten fisk var påtaglig 
i det fina vädret. Valen var illa 
åtgången av förruttnelse och 
fåglars ätande. Nästan hela det 
svarta hudlagret var borta och 
blottade det vita fettlagret.

Vikvalen är relativt vanlig och 
man beräknar att det finns 
200000 i Nordatlanten. Valen 
på Veddö har troligen dött en 
naturlig död till sjöss och där-
efter drivit iland. I skrivandets 
stund ligger den kvar så varför 
inte ta en sväng till Veddö?

AT

Död vikval på Veddö

Inga öringar stora nog

Vintertest i Fjällbacka

Foto: G
unnar Brink
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA

Återigen står sommaren för dörren och jag hoppas att vi får 
en ny fin sommar bland holmar och skär tillsammans. För det 
är ju faktiskt det vi gör - är tillsammans - på sommaren när vi 
kuskar runt i skärgården.

Vi har haft rätt mycket att göra på vår sjöräddningsstation 
denna höst och vinter, två av våra båtar har fått större ansikts-
lyftningar. 

Rescue Ivan Holmberg har fått ny radio, radar och lackering 
samt en lift för att slippa korrosionsskador via landströmmen.

Rescue Sparbanken Tanum har fått en ordentlig 10-årsupp-
rustning. Ja, det är faktiskt 10 år sedan vi fick båten. 

Som jag berättade på förra Sjöräddningsbazaren, så har vår 
lokala fristående sparbank, Sparbanken Tanum, återigen givit 
oss en större donation för att rusta upp vår sjöräddningskrys-
sare. Det var ju via donationer från Sparbanken Tanum, Stina 
Sores fond och Kalvöbazaren som det 199� resulterade i att 
Rescue Sparbanken Tanum stationerades i Fjällbacka.

Det är i grunden inga stora förändringar som har gjorts på 
kryssaren. Vi har mest bytt ut sliten materiel ombord, bland 
annat så har vi installerat en satellitkompass för säkrare 
positionsbestämning och den gamla otympliga och föga 
användarvänliga VHF radion har åkt ut till förmån för nyare 
grejor som bland annat har fördelen att radiomeddelanden 
sparas under en tid så att man kan spela tillbaka om man inte 
uppfattade vad som sades i meddelandet. Vi har även fått nya 
stolar ombord och ett trådlöst intercomsystem som underlättar 
kommunikationen mellan besättningsmedlemmarna. Denna 
sommar kommer alla våra båtar att blänka i kapp med solen i 
sina nya lackeringar

Apropå blänka(re) så firar Sjöräddningssällskapet sitt hundra-
årsjubileum i sommar med aktiviteter främst i Göteborg där vi 
har vårt huvudkontor, men även här i Fjällbacka så kommer vi 
den 1� juni att få besök av en mobil jubileumsutställning i form 
av ett långtradarsläp på 18 meter, som vi hoppas att många 
kommer och tar del av. Förhoppningsvis kommer vi att ställa 
upp detta släp på kajen med våra båtar och även gästande 
båtar förtöjda vid kajkanten.

Huvudnumret i sommar är naturligtvis som vanligt vår Sjörädd-
ningsbazar som i år hålls lördagen den 21 juli på Badholmen. 
Till bazaren hoppas jag att alla ni runt omkring oss lämnar 
fina grejor som vi kan auktionera ut eller sälja. Jag kan inte 
nog understryka hur viktig denna bazar är för vår ekonomi 
på stationen.

Ha nu en riktigt härlig sommar och ta hänsyn till varandra när 
ni är på sjön, var inte rädda för att hjälpa varandra där ute. 
Det finns många vittnesmål på att man har träffat nya trevliga 
bekantskaper på det viset.  

Flytväst på, och se till att vara medlemmar i SJÖRÄDDNINGS-
SÄLLSKAPET. n

Överst: Rescue Sparbanken Tanum nylackad och vacker vid kaj.  
Mitten: Rescue Ivan Holmberg lika fin innan sjösättning. 
Underst: Tanums nymålade inredning samt genomgångna maskiner.

Peter Almqvist, stationsföreståndare RS Fjällbacka
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Badgäster
– ett kåseri av Lasse Lundberg med illustration av Svante ”Fimbul” Lundin

Alfons hade kommit in från Ön för att handla i järnaffären. 
Ganska länge hade han cirklat runt med snipan i hamnen, 
innan han hittat någon tilläggsplats där han kunnat förtöja. 
Överallt låg det båtar kors och tvärs, som det brukar göra i 
Bohuslän i semestertider.

Det var inte utan att Alfons hade känt sig en smula vilsen 
bland all grannlåten.

Vinden låg på från sydväst, så det var mycket båt i 
hamnen, vilken gav bra skydd för vind och sjö.

Alfons hade funnit en plats för snipan och 
satt sig på en trave fiskelådor, med benen i 
kors, betraktande det kaos de starka kallar 
avkoppling.

Jag fick syn på honom där han satt 
och gick och satte mig 
bredvid honom för 
att om möjligt 
få ta del av 
lite visdom. 
Alfons kunde 
ibland ha 
ganska gott om 
detta.

Inte den sortens 
visdom man kan 
tillägna sig i 
böcker, utan 
sådan visdom 
som livet i 
umgänget med 
havet och naturen 
ger den som har sina sinnen 
öppna för intryck.

Alfons makade åt sig en smula när 
jag korn och slog mig ner bredvid honom. Vi satt där tysta en 
stund.

– De e gott om båt i sommar, började han. Han plirade under 
skärmmössan, ut mot den skog av master som tornade upp 
sig framför oss. Jag nickade jakande.

– Hur kan dom tycka att detta e nåt å hålla på me på semes-
tern, det kan ja ta mig fan ente begripa. Han skakade sakta 
på huvet.

– Här jobbar folk å sliter hela året å trängs i hissar a kivas på 
parkeringsplatser å annat elände och så när dom e lediga så 

ska dom ha det lika dant. De e som om dom har blett sam-
hällsförgiftade å inte kan va som männsker längre.

– Hemma på ön finns de två bra klipper som man kan ligga 
vid när vädret e gott. Så kommer de in en båt å lägger sig vid 
den ena klippan. De tar ta mig tusan inte mindre än en kvart, 

så e de fullt på vareviga centimeter ve just den 
klippan, fast de e tomt ve den andre. Inte 

vill man gå till den andra där de e tomt 
inte. Gumman å ja brukar skratta gott 
åt ’et ibland, fast mest e de nog te å 
gråta åt.

Han tittade mig stint i ögonen, 
som för att ge eftertryck åt vad han 
sa.

– Sen när de blir kväll då blir de 
alldeles galna. Då e de nån sate 

som har köpt sig ett 
dragspel, men glömt 

å läsa bruksan-
visningen, å den 
ska dom ha te 
orkester. Och 

sa dansar dom me 
varandras kärringar 

också å tramsar 
å håller på så de 
blir ett herrans liv 

etterpå.
Alfons satt tyst en 

stund.

– Sen e de en sak 
ja inte begriper. 

Frampå natten ska dom 
ha nån sorts jädrans nat-

tafest. Då bjuds de på pytt i panna å öl å supar i långa baner. 
Sen när dom e lagom i tagen så drullar dom ombord å lägger 
sig. Kan du tänka dig nåt galnare? Nä folk e ente riktiga. Ska 
en ha brännvin så ska en hat på morron så en kan ha glädje 
av det hela dan, de e de ett som e säkert.

Alfons reste sig och vankade iväg mot järnaffären med 
lappen som gumman skickat med honom.

Kanske hade han på eget bevåg fyllt i någon liten notering 
om någon ombudstjänst han tänkte besvära handlaren med 
när han ändå var där.

Det är ju så det går till i skärgården. n
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För andra året i rad har Fjällbacka skola 
haft ”öppet hus” en lördag. I år var det 
den 31 mars. Skolbarnens och förskole-
barnens familjer och andra intresserade 
var inbjudna att under en förmiddag få 
vara med om vad en dag i förskolan eller 
skolan kan innehålla. För närvarande  finns 
det 45 barn på förskolan och skolan har 61 
elever fördelade på 2 klasser: F-3 och 4-6. 
De som besökte förskolan kunde få vara 
med om att måla, trä halsband samt leka 
inne eller ute. 

I F-3:an fick man bl.a. gå morgonpro-
menad, se och höra vad barnen lärt sig 
om Fjällbacka förr och nu, få reda på hur 
vattnets kretslopp går till och vara med i 
klassens olika arbetsgrupper.

På 4-6:ans program fanns både engelska, 
matte, träslöjd och individuellt arbete.

Under veckorna närmast före öppet hus-
dagen hade hela skolan haft skapardagar. 
Alla elever arbetade då i helt åldersblandade 

Öppet hus på Fjällbacka 
skola och förskola

Text: Ingrid Lundblad. Foto: Johanna Schub

5 minuter med...

Spindeln i nätet, Sambandscentralen, Järnladyn, 
eller varför inte bara Berith? Kärt barn har många 
namn heter det ju, och det finns väl ingen som det 
stämmer in på så bra som på Berith.

Hon började jobba i Järnboden 1981 hos Arne och 
Marianne Lundahl och övertog rörelsen 1987. 

I år firar hon 20-årsjubileum med Järnbodens Dag 
sista måndagen i juli. Om ni varit inne på Järnboden 
under året som gått så har ni säkert uppmärksammat 
att det har skett vissa förändringar eller som Berith 
själv säger: Det har skett en extrem makeover. Att 
affären nu också är utlämningsställe för systembo-
laget har väl inte undgått någon. 

Så boka nu sista måndagen i juli för jubileet, och har 
vi tur så får vi kanske höra Berith spela en låt eller 
två på dragspelet.

Namn:.Berith.Torevi

Ålder:.48

Familj:.Ida,.Anton.och.Hedi

Bor: Fjällbacka

Fritid:.Att.bara.vara

Bäst med att jobba i Järnboden: 
Att.man.aldrig.blir.fullärd..Möten.med.människor

Tre ord om Järnbodens makeover: 
Glädje,.ljus.och.förändring

Säljer bäst under vintern/sommaren? 
Skruv/Tågvirke

5 favoriter…
TV-program? 
Skenet.bedrar

Favoritplats? 
Historiska.byggnader

Favoritplagg? 
Kjol

Resmål? 
Vill.till.Zanzibar

Maträtt?.
Kokt.torsk.med.färska.kokta.rödbetor

grupper med eget valda aktiviteter. Man 
hade t.ex. kunnat välja mellan att baka, 
göra gipsmasker, sticka och virka samt sy 
fingerdockor. Det var också många som 
valde att arbeta med design, affischer och 
reklam. Några grupper spelade i band och 
andra övade in teaterstycken eller lärde sig 
olika dansstilar.

Alla dessa skapargrupper fick på lördagen 
visa upp vad de gjort genom utställningar, 
caféverksamhet och uppvisningar.

Barnen fick guida sina gäster genom 
utställningar och skolans lokaler. Att få 
lov att fika i skolan var ju också lite spe-
ciellt som framförallt barnen uppskattade 
mycket. Alla elever verkade vara mycket 
stolta och glada för att så många kom och 
visade intresse för deras arbete i skolan.

Alla positiva reaktioner som kom både 
under dagen och senare visar ju också att 
detta var ett mycket uppskattat sätt att få ta 
del av barnens dagliga verksamhet. n

Rebecca Trehammar
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Sportenw w w . f j a l l b a c k a g k . s e    •    F J Ä L L B A C K A  G O L F K L U B B     

1:  Marcus Warenius  Gräppås GK  1�� slag
2:  Daniel Sandberg  Hagge GK  1��
�:  Kalle Jungstedt  Österåkers GK  1�7
�:  Niklas Södergren  Växjö GK  1�7
�:  Henrik Henningsson  Ale GK 1�7 

Resultat – Fjällbacka Open 2007

Fjällbacka Golfklubb, med sina nyanlagda USGA-greener, 
fick sitt elddop lördagen den 12 maj, genom värdskapet 
för en riktig proffstävling. Svenska Minitouren är första 
anhalten för de elitspelare som satsar på en karriär som 
golfproffs. Målet, för de flesta, är givetvis att så småningom 
kvala in till Europatouren, och därmed kunna försörja sig 
på sitt stora intresse. Konkurrensen är dock stenhård och 
bara några fåtal av Sveriges 1.000-tals elitspelare lyckas 
med detta.

Starkt startfält
Startlistans 84 spelare visade upp 25 stycken + handicapare. 
Detta gav i särklass det starkaste startfält som någonsin 
visats upp i norra Bohuslän. I tävlingen ingick också en 
amatörklass, och med högsta starthandicap på 3.5, blev 
även denna tävling av högsta kvalitet. Segrare i amatörklas-
sen blev Niklas Södergren, Växjö GK. Finfina 147 slag gav 
en delad tredjeplats i den stora tävlingen.

Teliatouren nästa?
Tävlingsledningen, med Café Bryggans Peter Holm-
stedt som ansvarig tävlingsledare, fick blodad tand, och 
målet är nu att redan nästa år få en Telia-Tourtävling till 
Fjällbacka. Klubbchefen Patrik Bogren konstaterade att 
tävlingen blev ett bra test på att organisation och bana 
håller för en tävling på denna höga nivå. En utvärdering 
kommer att ligga till grund för ansökningar om kom-
mande tourtävlingar.

Tangerat banrekord
Slutsegraren Marcus Warenius från Onsalaklubben 
Gräppås GK, hade lite bekymmer första 18 med 76 slag, 
5 över par. Dock, 9 slag bättre andravarv och tangerat 
banrekord med 67 slag, och 22-årige Marcus stod som 
slutsegrare med 143 slag. Tvåa blev Daniel Sandberg från 
Hagge GK, 3 slag efter Marcus. Bästa Fjällbackaspelare 
blev inte oväntat Thomas Järund som slutade på delad 
nionde plats med 149 slag. Thomas får dock trösta sig 
med att fortfarande ha kvar banrekordet på 67 slag, om 
än delat med Marcus Warenius.

Nöjda spelare
Spelarna var mycket nöjda med både bana och arrang-
emang. De snabba och ganska hårda greenerna innebar 
vissa bekymmer och ett antal 3-puttar kunde registreras. 
Dock även en massa birdies och även eagels. Att banan 
var rättvis och utslagsgivande var allas uppfattning. n

Succé när Svenska Minitouren
gästade Fjällbacka

Text: Hans Lundberg. Foto: Arne Sandelin

Från vänster: Tvåan Daniel Sandberg och segraren Marcus Warenius.
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Tränaren har ordet
Inför 2007-års fotbollssäsong har vi ett 
A-lag i div 6 Norra, ett så kallat farmarlag, 
tillsammans med Hamburgsund IF. Vi 
kommer att satsa mycket på våra unga 
spelare som kommer från Fjällbacka och 
Hamburgsund.

Vi hoppas så många som möjligt kommer 
på våra träningspass och vi vill samtidigt 
tacka våra domare som ställer upp och 
dömer våra matcher.

Vi vill även tacka våra sponsorer och 
önskar en trevlig sommar.

 

Ungdomssidan
Antalet barn minskar ju totalt och konku-
rensen om våra barn och ungdomar är hård. 
Vi har denna säsong endast ett P 12-lag och 
ett P 15/16 som deltar i seriespel.

Styrelsen arbetar mycket med att få igång 
flera barn och ungdomar i fotbollen. Ett 
resultat är att FIK under våren har börjat 
med knattefotboll. Caroline Alfredson och 
Linda Gravander håller i träningarna och 
tycker att det är roligt är att det kommer 
så många. 

Här blandas killar och tjejer i olika åldrar 
och med olika kunskap om fotboll. 

– Jag tyckte det funkade jättebra för 
att vara första gången för många, säger 
Caroline. 

– Ja, men när vi skulle skjuta på mål 
första gången ville alla hellre vara målvakt, 
fyller Linda i.

15-20 barn i åldern fem till åtta år är med 
och tränar. Alla gör så gott de kan och 
försöker verkligen göra det som tränarna 
säger. 

– Fast man får tänka sig för vad man säger 
till barnen, skrattar Caroline. 

– När vi skulle dela in oss i lag första 
gången, sa jag till den gula gruppen att gå 
lite längre bort så det syntes vilka som var 
med. Då springer hela gruppen ända bort 
till andra sidan fotbollsplan. Erkänn att de 
är charmigt med barn.

Det brukar ju inte vara så mycket aktivitet 
nere vid SSN:s klubbstuga på vintern, 
förutom FIK:s flitiga spinnare förstås. 
Men i år har flitens lampa lyst i seglar-
boden. Ingemar, Lennart och Åke har 
tillbringat många timmar med att bygga 
om seglarboden. Facken för lasertillbehör 
har tagits bort och hela bodens inredning 
har anpassats för optimister och Zoom8 
jollar. Lite plats finns fortfarande kvar för 
lasertillbehör m.m. Jag vill passa på att ge 
dessa fantastiska ”materialförvaltare” ett 
stort TACK för vår ”nya” fina seglarbod.

Sponsorer sökes – Hjälp oss!
En för SSN fantastisk nyhet är att vi har 
blivit beviljade s.k. handslagspengar för 
inköp av två stycken C55:or. Det finns 
dock en hake och det är att vi egentligen får 
pengar för inköp av en båt och den andra 
måste vi betala själva. En C55:a kostar 

116000 kr. Vi har inte dessa pengarna i 
föreningen så om vi skall klara detta beror 
enbart på om vi kan hitta sponsorer som 
är villiga att hjälpa till. Tänk om tvåhund-
ratrettiotvå personer skänker femhundra 
kronor var eller om fyrahundrasextiofyra 
personer skänker tvåhundrafemtiokronor 
var, då har vi båten! Detta borde ju inte 
vara omöjligt i ett kustsamhälle som på 
sommaren nästan har tiotusen invånare. 
Det skulle vara ett otroligt lyft för vår lilla 
klubb. Vi kanske kunde få fler ungdomar 
att segla. C55:an är nämligen en tvåmans 
båt och det kan ju vara kul att ha med sig 
kompisen i båten. Vi skulle också kunna 
ordna seglarskola för vuxna, det har varit 
stor efterfrågan på detta. Ja, som ni förstår 
så är detta en dröm för oss som är aktiva 
i klubben. Vi hoppas inte att denna dröm 
spolieras p.g.a. att vi inte kan få fram 
pengarna. Det vore hemskt. Om ni känner 
någon som skulle vara intresserad av att 
sponsra båtköpet så tar vi tacksamt emot 
detta.

Det som händer närmast nere på klubben 
är att vi som vanligt tar emot Fjällbacka 
skola en dag i maj, så att alla elever från 

årskurs två och uppåt får pröva att segla 
optimistjolle och trissjolle. 

Till sist vill jag hälsa alla hjärtligt väl-
komna ner till SSN. Vi hoppas på en fin 
seglingssommar.

C55 – Ritad av Peppe Petterson.

Sportenw w w . f j a l l b a c k a i k . c o m    •    F J Ä L L B A C K A  I D R O T T S K L U B B     

Sportenw w w . n o r d e r v i k e n . s e    •    S E G E L S Ä L L S K A P E T  N O R D E R V I K E N

Glenn Tuvström

Christer Lindh

Anna Falkenberg, ordf.
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På vår hemsida fi nns datum, mer information och många fl er resmål!

www.resemakarn .nu
Te l  0521-695 35

Exempel på våra storstadsresor:

GENOM EUROPA PÅ FÖRSTA PARKETT

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

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

Pris från 1790.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pris 4590.-

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

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

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

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

Exempel på våra sol- och badresor:

Exempel på våra rundresor:

Exempel på våra fl yg- och bussresor:

Disneyland® Resort Paris, 
Disneyland® Park och 

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

Strömstad Tanum Buss AB

De flesta resor utförs
i samarbete med 

Strömstad Tanum Buss AB



Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2007

Skanse-Helenas

Förr fanns en del gamla ryggåsstugor i Mörhult. Idag finns bara en kvar på Fyrmästaregatan. Huset är byggt på 1920-talet 
av ”Sadde-Kalle” och övertogs senare av ”Galne Karlsson”. En ”sadd” är en slarver. 

En annan ryggåsstuga, ”Skanse-Helenas” är nu borta. Det revs 1908 men syns på översiktsbilden från1903. Stugan är 
byggd i Kville och flyttades till Mörhult på 1840-talet.

Skanse-Helena var änka efter korpral Tolle Hansson Skans som dog 1859. Hon flyttade med sina två söner till Mörhult 
när Tolle hade dött, då hon hade en gift dotter där. Sonen Carl Johan Tollesson bodde kvar i ryggåstugan och hans äldre 
bror Hans Tollesson bodde enligt historien i ”Sadde-Kalles” stuga.

Överst: Stugan som låg utmed 
det som nu är Grebbestadvägen. 
Helena och en liten flicka, tro-
ligen ett barnbarn, utanför. 

Mitten: Bilder inifrån rummet 
och köket. Lågt till tak och 
trångt var det. 

Underst: Utsnitt ur Emil Alm-
qvists bild från 1903 av den del 
av Mörhult som kallas Bustôt.

Gamla fjällbackabilder

Text: Ida Torevi, Foto: Emil Almqvist 1903


