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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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Hans Schub, ordförande.
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Föreningen för Fjällbacka 
www.fjallbackabladet.se

En förening i expansion
Det är en ära att åter få skriva ledaren i Fjälllbacka-Bladet, nu 
dessutom som ordförande i föreningen; tack för förtroendet!

I Anders Torevis första ledare som nytillträdd ordförande ställde 
han ett antal frågor om föreningens framtida inriktning: är det 
tidningen eller är det föreningens övriga åtaganden som ska 
sättas i fokus? Anders har, tillsammans med Tomas, mycket skickligt och med stor energi 
utvecklat vår tidning till att nu vara en alldeles fantastisk tidskrift, både utseende- och 
innehållsmässigt. Det är också för att han fortsatt vill kunna ägna sig åt tidningen med 
samma frenesi som han på årsmötet valde att lämna ordförandeposten. I Anders sista 
ledare (förra numret) ställde han på nytt ett antal frågor. Denna gång handlade de om 
hur Fjällbacka ska förbereda sig på och sedan också på ett bra sätt kunna ta emot de nya 
grupper besökare som han antar ska komma till Fjällbacka tack vare Camilla Läckbergs 
böcker, i synnerhet som de filmatiseras av SVT. När ni läser detta har filmatiseringen av 
de två första böckerna visats på TV.

Det är min förhoppning att FFF ska bli mer synlig som förening i Fjällbacka. Bladet är 
i goda händer. Det första beslut den nya styrelsen tog har just med denna förväntade 
”Läckberg-effekt” att göra. FFF genomför under vintern en utbildning som vi kallar 
”FFF-guide”. Syftet är att förena Fjällbackas fascinerande historia med nutidens samhälls-
byggnad och att väva in Camilla Läckbergs mordhistorier i berättelsen. Camilla bygger 
sina intriger på det förgångna och det är denna kulturhistoria som vi sätter fokus på i 
utbildningen. För att kunna berätta om platser och skeenden i böckerna måste man ha 
stor kunskap om Fjällbackas kulturhistoria. Det är också då som berättelsen blir riktigt 
intressant och minnesvärd för lyssnaren. Vi menar att det är endast FFF som kan säker-
ställa att beskrivningen av Fjällbacka inte blir till en ytlig vandring mellan olika fiktiva 
mordplatser. Det är också ett utmärkt sätt att genom utbildning låta fler människor ta 
över de kulturvandringar som Ingrid Rudberg genomfört tidigare somrar.

Läs föreningens syften till vänster om denna text och jämför rad för rad med det ovan 
beskrivna – jag tror alla ser värdet av FFF:s initiativ – oavsett vad man tycker om Läck-
berg-effekten!

Harry Järund avled den 4 oktober. Tillsammans med Bo Reichenberg, Wilhelm Fredlund, 
Sten Kallin och Sylve Larsson bildade han denna förening och denna tidning. Vi har 
tidigare refererat till Bladets första ledare där Harry ödmjukt beskriver sitt Fjällbacka. I 
nr 2 formulerar han det på följande vis: ”Fjällbacka är dock en plats där det är gott att 
vara, en plats där man gärna vill bo, ha sitt hem och arbete”. Jag tror jag ger uttryck för 
alla fjällbackabors uppfattning att det känns tryggt att veta att minnet av Harry och hans 
gärningar lever kvar, inte minst genom den plats som nu bär hans namn, Harry Järunds 
Plats.  n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 150 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

FFF sommaren 2007 –  Hans Schub, ordförande I detta nummer:

Betalar du från utlandet behöver du det här:

IBAN Nummer: ........ SE72 8000 0008 3519 3621 4872
BIC: .............................. SWEDSESS
BANK: ......................... Sparbanken Tanum
MOTTAGARE: ........... Föreningen för Fjällbacka

Tre snabba år
Så lämnar jag styrelsen efter sju år varav de tre sista som ordförande. Anledningen är dock 
inte så dramatisk. FFF står för så mycket mer än bara Fjällbacka-Bladet. Tidningen tar 
all min uppbringbara tid i anspråk och jag känner att jag helt enkelt inte har mer krut 
att använda. 

Min avgång skall förhoppningsvis ge flera positiva effekter. Mer tid för mig och Fjällbacka-
Bladet samt en mer engagerad ordförande i övriga projekt. Min kontakt med styrelsen 
fortsätter ändå som adjungerad till dess möten. 

Anders Torevi

Så var dags för ytterligare en 
sommarsummering. Föreningen 
för Fjällbacka bytte vid årsmötet  
ordförande. Vi tackar Anders 
Torevi för de år han suttit vid 
rodret och hoppas att han fort-
sätter sitt engagerade arbete med 
att utveckla Fjällbacka-Bladet. 
Sedan Anders tog över arbetet 
med tidningen har medlems-
antalet ökat från dryga 600 till 
dagens dryga 1000. Inte illa!

Föreningen har under senare år blivit mer och mer involverad i det lokala arbetet bland 
övriga föreningar i samhället. Vi var tidigare kanske mer bidragsgivare än projektledare, 
något som vi nu vill ändra på. Förhoppningsvis kommer ni att se oss, aktivt arbetande, i 
diverse nya sammanhang.

Tidningen fortsätter att utvecklas. Detta har medfört en kostnadsökning och årsmötet beslöt 
därför att höja medlemsavgiften från 130 till 150 kr samt lösnummerpriset till 60 kr. Vi går 
även över till bankgirot då de tydligare redovisar avsändaren på inbetalningarna. 

De årliga sommaraktiviteterna
Skärgårdens Dag och Krabbmetet har fortlöpt som brukligt och finns att läsa om på annan 
plats i tidningen. 

Fjällbackakvällen som brukat samla några tiotal i församlingshemmet var i år ”uppgra-
derad” till en trivselkväll på krogen. Berättarkväll à la talkshow med Camilla Läckberg och 
med Anders Torevi som utfrågare. Platsen var Stora Hotellets matsal och krogen bjöd på 
en fantastisk buffé. Succén var total – utsålt tidigt – och vi arrangerade därför ytterligare en 
Camilla-kväll i augusti. Även den fullsatt. Att förlägga Fjällbackakvällen till en mer inbjudande 
miljö med god mat och kanske ett gott glas vin blev något att spinna vidare på.

Förhoppningsvis kommer vi att ytterligare stärka vår position i samhället, hitta nya trevliga 
arrangemang och utveckla de redan välkända 2008.  n
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Samhällsföreningen –  Karin Darpö, ordförande 

Från kommunen –  av Anders Järund 

• Kommunstyrelsen vill förhindra att folk 
gör om sina sjöbodar till sommarstugor 
genom olika åtgärder, som specificerats. 
Åtgärderna skall prövas i rätten.

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev i 
år 4594 för Fjällbackas del mot 5596 i fjol. 
Motsvarande för Grebbestad blev 7672 
mot 7689 och för Hamburgsund 2744 
mot 2342. Fjällbacka har gått ner med 
1002 gästnätter och i fjol med 565. Det 
anses, att nedgången beror på att servicen 
är bättre i de andra hamnarna.

• Tanums kommun har anmälts för miljö-
brott. Ledning, som utgår från renings-
verket i Fjällbacka och ut i fjorden, har 
påståtts vara 500 m lång, men var bara 
200 m, och det angivna djupet var inte 
heller rätt.

• Berith Torevi firar 20-årsjubileum som 
järnhandlare i Fjällbacka. Gratulerar!

• En mindre invasion av bussturister 
och andra förväntas till sommaren 
p.g.a. Läckberg-effekten. Samhällsför-
eningen, Föreningen för Fjällbacka, 
Tanums Turist och kyrkan kommer att 
engageras.

• Lotskuttern Ilse av Fjällbacka har blivit 
K-märkt.

• Det s.k. ”Seglartåget” drabbade Fjäll-
backa den 18 juli. C:a 175 båtar med 
festglada ungdomar lade till i hamnen. 
Hög ljudvolym, men annars inga inci-
denter. En stark vind hade en dämpande 
effekt.

• Kommunen säljer mark till Fjällbacka 
församling. Det är den gräsplan, som 
ligger norr om bårhuset. Marken skall 
användas till en minneslund. Också den 
mark som Församlingshemmet står på 
ingår.  n

Från grannorterna
Hamburgsund
• Hamburgsunds Skor blev årets företagare 

i kommunen.
Tanumshede
• En ny vandringsled mellan hällristning-

arna i Tanum har invigts.
• IAC, tidigare Lear, stänger sommaren 2008 

och säger upp sina 278 anställda. Ett dråp-
slag för kommunen. Företaget tillverkar 
dörrpaneler m.m. åt bilindustrin.

• Extrafilm med 65 anställda klarar sig bra 
trotts digitaliseringen.

Grebbestad
• Ostindienfararen Götheborg kom till 

Grebbestad mitt i juli. Kön var lång för 
att få komma ombord och se 1600-tals-
skeppet.

Långsjö
• Småbåtshamnen i Veddökilen kommer 

att utvidgas.  n

Nu visas Camilla Läckbergs böcker på TV 
och hela Sverige får se vårt vackra Fjällbacka 
och skärgården.

Kommunen har bjudit på ett inspira-
tionsseminarium där vi bl.a. fick ta del 
av erfarenheter från ”Saltö-projektet” och 
”Arn-projektet”. Alla dessa erfarenheter 
pekar på att vi kommer att få se en effekt 
av TV-serien i samhället.

Antingen gör vi ingenting, och turisterna 
kommer eller så försöker vi styra hur vi tar 
emot våra gäster.

Självklart väljer vi att aktivt arbeta för att 
ta emot våra besökare så bra som möjligt.

Det kräver ett bra samarbete mellan alla 
aktörer, invånare, föreningar, turistorgani-
sation och kommunen. Det kräver att man 
hos kommunen arbetar utanför gängse 
rutiner för att lösningar ska komma på 
plats i tid. Vi har, nämnda aktörer emellan, 
startat arbetsgrupper för att kunna åstad-
komma de akuta åtgärder som bör vara på 
plats innan påsken 2008. 

En grupp arbetar med att rekrytera och 
utbilda Fjällbackavärdar som ska kunna 
berätta om de olika platserna som nämns 
i Camillas böcker. Men de ska också ha 
kunskap om den historiska aspekten i 

böckerna och om området runt omkring. 
Det här är en fråga som berör mer än bara 
Fjällbacka, hela kommunen har ju fått 
uppmärksamheten riktad mot sig.

Parkeringsfrågan och trafiken är andra 
viktiga frågor som vi måste prioritera. Lyck-
ligtvis hade vi redan sen tidigare arbets-
grupper som jobbar med de här frågorna 
men vi måste fokusera på vissa delar som 
tex långtidsparkering med tydlig skyltning. 
Tryckmaterial är en annan viktig del. Turis-
terna ska kunna läsa om händelser, hitta 
platser på en karta, helst på olika språk. 
Turistinformation är en av de viktigaste 
aspekterna. Hur kan vi möjliggöra att vi 
under en betydligt längre tidsperiod kan ha 
turistinformationen öppen åtminstone ett 
par timmar per dag? Det är en stor kostnad 
men av största betydelse för hur turisterna 
upplever ”värdskapet”. Vi försöker få fram 
en finanseringsmodell som bygger på 
intäkter från olika källor. Camilla Läckberg  
har sagt sig villig att via ett betalsamtal 
från mobilen berätta om just den platsen 
man står på och vad som hände där i en 
av hennes böcker. Den intäkten kan gå till 
Turistinformationen. Men det är bara en 
bit av finansieringen.

Vi vet alla hur viktigt det första intrycket 
är. Därför måste vi se över infarten, rondel-
len och inte minst viktigt, när en busslass 
människor stiger av en buss: ”Var finns 
toaletten”? För att inte tala om vikten av 
att den är snygg och välstädad.

Många av oss som njuter av detta under-
bara samhälle under tio härligt lugna 
månader får nog tänka oss att bjuda till 
lite extra framöver, för nog blir det så att 
vi kommer att stöta på lite nya fenomen. 
Från Arn-projektet berättades det bl.a. om 
att vissa människor blir riktigt förorättade 
när de upptäcker att ARN inte är en riktig 
figur. Vi får verkligen hoppas att män-
niskor inte tror att vi Fjällbackabor är så 
våldsamma av oss!

 Sist men inte minst, vikten av ett profes-
sionellt ”Värdskap”. I slutänden så kan vi 
fixa hur många lösningar som helst, par-
kering, broschyrer m.m., men det är ändå 
mötet människor emellan som skapar det 
varaktiga intrycket.  n
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Kyrktrappan –  av Arne Bergerum, vår präst 

Madeleine Myrström Kamb
ny kyrkoherde i Kville

Den 1 september i år fick vi en ny kyrkoherde i Kville pastorat, 
där Fjällbacka församling ingår. Hon heter Madeleine Myrström 
Kamb och är 34 år. Hon kommer ursprungligen från Stockholm, 
där hon prästvigdes 1999. Hennes senaste tjänst var som kom-
minister i Åmål. Kyrkonämnden beslöt inför utannonseringen 
att hålla bostadsfrågan helt öppen och låta den sökande få välja. 
Hon valde Fjällbacka prästgård. Huvudtjänstgöringen är dock i 
Kville församling. Hon har akademiska poäng i kyrkoledning, 
vilket är mycket ovanligt. Vi hälsar henne hjärtligt välkommen 
som kyrkoherde och chef för vårt pastorat.

 AJ

Vinddrivna
har vi varit jag och min 
familj. Som ett segelfar-

tyg som drivits hit och 
dit på livets hav. Det 
är Guds andes vind 
som varit verksam 
med oss.

Inte mycket har 
jag haft att sätta 

emot, när Herren 
kallat mig till en ny 

plats, där han behövt 
mig som sitt verktyg. Inte 

heller har jag haft mycket att sätta emot, då 
han hållit mig kvar på en andligen ökentorr 
plats. Därför har jag och min familj blivit 
förda till platser runt hela jorden, och nu 
är jag här hos er.

Ofta har jag fått upplevelsen av, att 
Herren vid bestämda tillfällen i mitt liv 
satt en kompass i min hand, och dit nålen 
pekat har jag på ett angenämt men mot-
ståndslöst sätt varit tvungen att gå. Med 
varsam hand har han pekat ut riktningen 
och lyft mig och min familj från den ena 
platsen till den andra. Han har ordnat allt 
till det bästa med vad som behövts för resor 
och förflyttningar.

När jag skriver det här, har vi just passerat 
Allhelgonahelgen, då jag haft förmånen att 
fira minnesgudstjänster med er. I er kyrka 
kom det starkt för mig hur viktig kompass-
riktningen är. Jag fick för mig, att jag där i 
kyrkan befann mig mitt inne i kompassen, 
jag satt på kompassnålen som riktade min 
blick rakt mot öster, det väderstreck från 

vilket ljuset strålar fram. Plötsligt förstod 
jag, att det var den riktningen som Herren 
alltid utpekat för mig, trots att mänskligt 
sett min väg genom livet varit mycket 
krokig och oförutsebar.

Er kyrka, så vacker på höjden över allting 
i omgivningen, är kompassen som visar 
vägen. Sedan den av fäderna för inte allt 
för länge sedan byggdes till Guds ära har 
den pekat ut riktningen. För sjöfarande 
och fiskare har den varit ett landmärke i 
nödens stund. Säkert har många i gången 
tid upplevt det så, att nedanför kyrkan 
har räddningen, frälsningen, funnits i den 
trygga hamnens famn. Samtidigt har den 
genom alla sina tider pekat ut den kristna 
gemenskapens färdriktning mot målet i 
Gud. Den har legat där tungt på sin kulle 
och från väster mot öster påmint om det 
stora Ljuset, som är allas vår bestämmelse 
och trygga hamn.

Under kyrkans tak från väster till öster 
ser vi för vårt inre ett folk på vandring. 
Det är Fjällbackas invånare men också en 
god del andra människor. Det är er heliga 
gemenskap, som är på väg mot målet, ledda 
av kallelsen, som Herren gett er genom 
människor omkring er, samtidigt som ni 
själva varit Herrens verktyg för andra.

De flesta av er är ännu obekanta för mig. 
Men jag har ändå upplevt, att det bland er 
finns brinnande kristna som här värnar om 
Herrens gemenskap.

Jag har nu förstått, att kallelsen inte följer 
några pensionsavtal. Vinden fortsätter att 
blåsa och för mig med sig oberoende av min 

ålder. Det har jag fått erfara, då kallelsen 
ytterligare en gång nådde mig genom en 
människa här hos er.

Så är jag nu här. Jag står ombord i båten 
och ser mot horisonten. I öster ser jag 
Ljuset. Och jag undrar, skall det finnas 
ytterligare jordiska hamnar framför mig 
innan jag på min slingrande men ändå raka 
väg når fram till det Ljuset.

Kära vänner och Fjällbackabor, så länge 
jag är hos er, innan Herrens vind driver mig 
vidare på min färd genom jordelivet eller 
varför inte ut ur tiden, skall jag utifrån den 
kraft som han ger, vara er och honom till 
tjänst med den kristna förkunnelsen i dess 
olika former, som han vill förmedla till er 
och alla andra.  n

Född: 1942
Diakonvigd 1967
Prästvigd: 1991
Senaste tjänstgöring: Kh. i Holmedal 

och Karlanda församling, Karlstads 
stift. Komminister i Foss-Sörbygden 
(Munkedal)

Familj: Hustrun Lena, 3 gifta döttrar och 
7 barnbarn

Bor: Hällevadsholm 
Favoritlitteratur:  

Andlig - Vilfrid Stinnesen 
Profan - Deckare 

Fritidsintressen: Snickerier

Om Arne Bergerrum:

Komministertjänsten har inte blivit 
tillsatt efter Margaretha och Arne 
har ställt upp och hjälper oss fram 
till dess vi hittar en ersättare. Det ser 
ut att bli lite svårare än vi trott, men 
vi arbetar med det på olika sätt.

AJ
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Foto: Anders Järund
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Hur skall man beskriva Margarethas yrkes-
verksamma liv när man som jag bara varit 
med de senaste sex åren.

Med lite efterforskning har följande 
kommit fram:

Hösten 1959 började arbetslivet för Marga-
retha på Uddevallavarvets kontor.

1962-68 var hon verksam som kantor men 
bestämde sig snart för att bli präst.

Margaretha prästvigdes i Karlstads stift 
1973.

Första tjänstgöringen var i Rölanda i Dals 
Ed kommun.

1983 blev Margaretha den första kvinnliga 
kyrkoherden i Göteborgs stift i Skaftö pas-
torat. 1994 slogs Skaftö ihop med Lysekils 
pastorat och Margaretha började i Fjällbacka 
1997.

Hurdan är då Margaretha,  
prästen?
De kommentarer man får är:

• Hon har nära till skratt.
• Hon är vardaglig.
• Hon är glad och positiv.
• Hon är naturlig.
Jag vill nog lägga till att hon också är 

arbetsnarkoman.
 

– I dina predikningar hämtar du referenser 
från barn och ungdomsåren hos dina fos-
terföräldrar och hur de fattade tycke för dig 
och ville ge dig möjligheten att växa upp i ett 
tryggt hem. Detta trots det nedlåtande brev 
som barnhemsföreståndaren skrev om dig.

Du skall i dag få med dig ett nytt omdö-
mesbrev. Ett tjänstgöringsintyg där det står 
MVG på alla punkter.

 
Som ni säkert vet tycker Margaretha om att 
läsa böcker och om sång och musik. Hon 
älskar när hela kyrkan sjunger.

Men hon har också en annorlunda hobby. 
Hon noterar bilarnas registreringsplåtar som 
då blir nummer till en psalm:

ABC 795 = Alltid på väg.
EFG 103 = Bereden väg för herran.
I mitt tycke skulle alla skyltar ha nr 791:
Du vet väl om att du är värdefull 
Att du är viktig här och nu 
Att du är älskad för din egen skull 
För ingen annan är som du.  n

Margaretha,

Församlingen och kyrkorådet vill tacka dig för dina gärningar i gudstjänstlivet och 
i församlingsarbetet.

Du har på många sätt visat att du tar dig tid för alla som vill träffa dig och genom 
dig möta Gud i livets olika skeden.

Vi tackar dig för att du har tagit på dig arbetet med att utbreda Guds rike och göra 
alla människor till han lärjungar.

För en tid sen samtalade du med en gosse utanför service och när du inte kom ihåg 
hans namn frågade han dig:

– Du har väl inte glömt mig?
För att du inte skall få samma fråga av oss som du fick av honom får du denna gåva 

av församlingen som en påminnelse om oss och ett stort tack.

Margaretha Berndtsson pensionerad
När Margaretha Berndtsson nu lämnat sin komministertjänst i Fjällbacka avtackades hon av kyrkorådets ordförande. Vi åter-
ger här lätt redigerat Leif Hugosons tal till Margaretha och det tjänstgöringsintyg som han överlämnade. 

Tjänstgöringsintyg för Komminister

Margaretha Berndtsson

Gudstjänst .......................... MVG
Diakoni ............................... MVG
Förrättningar ...................... MVG
Församlingsverksamhet ..... MVG

Margaretha Berndtsson rekommenderas på det varmaste.

Fjällbacka Kyrkoråd
Leif Hugoson, ordförande
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Utöver sitt stora intresse för 
att resa är Emma mycket  
intresserad av foto och 
grafiskt arbete. Något som 
vi på Fjällbacka-Bladets 
redaktion hoppas få del av i 
framtiden.

Vi gratulerar!

Emma Norén

Foto: Willys Foto
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Till minne av Knut Hagman

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

KD

Styrelsens motivering: 
Berith är ett utmärkt 
exempel på ”kvinnor 
kan” i en mansdomine-
rad bransch. Hon ställer 
alltid upp och är vår 
”sambandscentral”. Stark 
personlighet och betyder 
mycket för Fjällbacka 
genom sin verksamhet 
och sitt kontaktnät.

Tidigare pristagare:
2001 Christian Hellberg
2002 Lasse Lundberg
200� Bryggdansföreningen
200� Camilla Läckberg
200� Karl-Allan Nordblom
200� Harry Järund

Årets 
Fjällbackabo

2007

Berith
Torevi

Så går vi bort
Så går vi bort, men ändå finns vi, här i år och dar. 
Så länge människorna minns oss, håller vi oss kvar.

Vi lever här ännu ett slag, vårt minnes dunkla liv. 
Men långsamt blekna våra drag, och kommer ingen vid.

När vi så våra namn har mist och bilden strukits ut. 
Då får vi ge oss av till sist, så har vi dött till slut.

Men någon dag när solen far, i molnet en sekund, 
En skugga av vårt minne drar, på jorden fram en stund.

Denna vistext av Olle Adolphsson skulle ha 
legat Knut nära hjärtat.

Han var ingen vän av sakrala ceremonier. 
Han älskade visor, gammaldags swingmusik 
och missade aldrig något tillfälle att i glada 
vänners lag deklamera Runeberg, Nils Ferlin 
och inte minst Gustav Fröding.

 Han hade ett levande intellekt helt befriad 
från all tillstymmelse till snobberi även om 
hans förkärlek för studentikos humor, med 
rötterna i hans studietid på Skogshögskolan, 
kunde få många som inte kände honom, att 
undra ibland.

Knut hade ett starkt engagemang för Fjäll-
backa. Hans mångåriga arbete inom samhälls-
föreningen och arbetet med Skärgårdens dag 
är väl känt liksom det i kyrkorådet.

Under sitt yrkesmässiga liv inom Domän-
verket jobbade han mycket med informa-
tionsfrågor. Han startade i verkets regi Ölands 
Seglarskola och han var en central kraft inom 
domänverkets jaktutbildning.

Knut levde för så mycket. Sönerna Per och 
Sten och deras familjer, sitt stora intresse för 
jakt, idrotten, där han själv varit aktiv som 
handbollstränare. 

Segling var ett viktigt intresse för Knut. Varje 
år drog han iväg med sitt seglargäng, med kom-
pisar från förr i tiden och seglade i Medelhavet, 
mest i Kroatien och Grekland.

Öarna i Karibien var inte heller okänt vatten. 
Listan kan göras hur lång som helst.

Som sällskapsmänniska var Knut Hagman 
oöverträffad. Om Knut var med på något kalas 
så visste man att det blev livat värre.

Han dansade, sjöng snapsvisor och berättade 
historier så att man blev alldeles matt.

Knut satt ofta hemma och spelade klarinett 
och saxofon, men han överlät alltid till sina 

kompisar att spela offentligt.
Genom sitt musikintresse blev han en mycket 

god vän med musikanten och sångaren Tom 
Hård, som också spelade på Knuts begravning 
i Fjällbacka kyrka.

Tom diktade några verser till Knut, vilka får 
bilda slutvinjett på denna minnesartikel om en 
varm och originell man som gick sin väg med 
bestämda steg som det anstår en gentleman 
och officer.

Knut föddes 14 oktober 1932 och växte upp 
och gick i skolan i Uddevalla. Han slutade sina 
dagar på Uddevalla lasarett 4 augusti 2007 och 
skulle strax efter sin bortgång ha fyllt 75 år.

Lasse Lundberg

Salut för Knut
Hurdan var han, den 
nyfikne jägmästarn Knut?
Alltid välartikulerad
och tydlig i sin trut,
bestämd i sina åsikter,
ärlig utan prut.
Makalöst kunnig i skogsvård,
djurvård, kulor och krut
lärde han jägarelever veta hut.
Lirade jazz på gramofon
och klarinett-tutelitut-
och en dråplig historia från 
Skogis fanns alltid på lut.
Med åren fick hans torso
Ett ganska respektabelt put,
Men ryggen, den behöll han
stolt och rak och utan kut!
En sommardag tog dock sagan slut
Hans liv rann plösligt ut
och inget är längre som förut.
Jag höjer mitt eget svarta spjut
och spelar upp en vemodig salut
för gamle fine vännen Knut.
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Jerker Virdborg hör till de mer spännande förfat-
tarna i den nya generationen. I två novellsam-
lingar och romanen Svart krabba har han skapat 
en säregen svävning och mystik i sina samtids-
skildringar där realismen osäkras och bråddjup 
öppnar sig i vardagligheten. 

I sin nya roman Mannen på Trinisla arbetar han 
med samma grepp, samma estetik och skapar 
samma oro. Det är ett slags spänningsroman han 
skrivit om än i annan genre. Den har inget annat 
än ett önamn gemensamt med det Fjällbacka med 
omnejd som används som kuliss i ett annat inte 
obekant författarskap med lokal anknytning.

I Virdborgs författarskap, och så också i denna roman, är mycket gåtfullt, 
en del våldsamt och framåtrörelsen i berättelsen starkt påtaglig. Men 
finns där en gåta så är det en som bevaras och inte löses. Inget klaras upp 
och reds ut i de konflikter som utlöses en dallrande varm sommardag 
i Trinisla hamn. Gåtan bara fördjupas. Den mystiske mannen med 
sin märkliga båt av varken trä eller plast men med blodröda segel och 
den hjälplöse Johan, vars ångest och vrede inför det främmande växer 
okontrollerat, glider båda ut ur romanen utan att försoning skett eller 
någon sanning uppenbarats. Läsarna tvingas på så sätt att dela Johans 
frustration inför det obegripliga som sker vid Trinisla. Det ofattbara 
mitt i allt det mycket påtagliga som hör till ett dygn i naturhamn: ank-
ring, linor som trasslar, tampar som sträcks, fylla som långsamt växer, 
svett som rinner och äktenskap som skaver. Det är mycket skickligt 
berättat. En text som tränger sig på och som manar läsaren att inte ta 
något för givet. Varken i verklighetens sommaridyll eller i romanens 
fiktionsvärld.

Men det är också ett våghalsigt projekt som Virdborg tar med läsarna 
på, när han fångar oss resolut men lämnar oss utan något påtagligt byte. 
På slutsidorna sitter vi där med en mystik som har drag av schablon och 
där de obesvarade frågorna riskerar att försvinna som mareld.

Inget sjökort 
Det går inte att navigera efter Virdborgs Trinislaroman. Även om 
1-meterssstenen mitt i sundet mellan Trinisla och Lilla Trinislaskäret 
spelar en inte oviktig roll i skildringen. Men det ger gott utbyte att 
med romanens hjälp utforska djup av det slag som inte lodas i den 
gängse populärlitteraturen. Vi talar om en laddad prosa som det är 
en njutning att läsa – också för den som trots allt tröttnar litet på att 
försöka tolka de otolkbara tecknen och chiffren på granitklipporna i 
Virdborgs roman.  n

En av höstens mer uppmärksammade svenska romaner placerar 
sin handling i övärlden några nautiska mil utanför Hamburgsund 
och Fjällbacka på en ö som har skyddande lägen i alla väder-
streck men där idyllen trots det rämnar. 

Tomas Forser

MITT I DET SKYDDADE
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När Krian, eller Kristoffer Aronsson som han är döpt till, var tio 
började han tillsammans med Martin Kristiansson och Petter 
Polsson spela och skriva egen rockmusik. Carl Nordblom slöt upp 
på trummorna och bandet S.U.R. bildades. Namnet skall läsas på 
engelska ”As You Are” (från Nirvanas – Come as you are). Det 
gick några år men när coverlåtarna kom in i bilden drog medlem-
marna åt olika håll och kvartetten sprängdes. Medvetenheten om 
konflikten att välja mellan vad man själv vill och vad publiken 
vill hade infunnit sig. 

Idag hävdar Krian att det finns en publik för alla och strävar 
därför efter att vara så ärlig som möjligt i musiken. Intresset att 
nå långt konstnärligt är mycket större än att bli känd bland mas-
sorna. Rockstjärnedrömmen har förbytts till en vilja att nå ut till 
folk som gillar musiken från hans uppriktiga ”jag”. 

– Visst kanske det blir popmusik en vacker dag. Men jag tänker 
inte anpassa min musik fullt ut. De stora popartisterna behåller 
sin personlighet och stil.

– Min gitarrlärare från gymnasiet sa att alla musikstilar/genrer 
som överlever har något vackert i sig och att det är upp till en själv 
att upptäcka det. Visst! Så är det! 

Insikten har även medfört ett öppnare sinne över lag. Andra 
konstarter, andras musikaliska åsikter m.m.

Sedan gymnasiet har musiksmaken breddats från den tidens 
hårdrock, och till viss del irländsk folkmusik. Nu lyssnas det till 
och med på Hip-Hop. På gymnasiet var det mycket klassisk gitarr 
och det var med det änmet han sökte och kom in på Billströmska 
Folkhögskolans musiklinje.

– Många spelade elgitarr så det var mindre konkurrens med klas-
sisk gitarr, skrattar Krian.

Datoriserad notskrivning
I högstadiet började notskrivandet via dator. Via den kunde han 
skriva sina noter och lyssna på resultatet med imitationer av rik-
tiga instrument. Mycket ”trial and error” med arrangemangen 
och instrumentvalen gav insikt. Den tidens favoriter hette Blind 
Guardian. Ett band som blandade hårdrock med symfoniska 
arrangemang och för den del även folkmusik och experimentell 
musik. 

– Detta fascinerade mig och jag satt många timmar framför datorn 
och jobbade på en låt där jag blandade distade elgitarrer med sym-
foniorkester. Den blev aldrig klar. Jag var nog för ung för att veta 
vad jag skulle göra med den och kände inte till något om form. 
Den kanske blir klar någon dag när jag vet vad jag vill göra.

– Ett år efter gymnasiet var jag med i ett folkmusikband som hade 
börjat som en workshop på Uddevalla folkmusikfestival. Musik i 
Väst (MiV) höll i den och arrangerade låtar där de blandade ihop 
elgitarr, bas och trummor med mer folkmusikanknytna instrument 
som klarinett och fiol. Vi spelade bara västsvenska folklåtar och jag 
spelade elgitarr. Det var mycket roligt och lärorikt. 

Något band med mina låtar fick dock vänta. Jag hade inte formu-
lerat vad jag ville spela så jag spelade bäst för mig själv, utforskade 
och lärde mig nytt.

Gotländska studier
Efter Billströmska året kom han in på Gotlands Tonsättarskola 
och studerade komposition för Per Mårtensson, Henrik Strind-
berg och Sven-David Sandström. Stora namn inom nutida 
konstmusik. Skolan arrangerar varje år Ljudvågor-festivalen där 
professionella musiker spelar elevernas stycken. I våras spelade 
Göteborgs Kammarsolister ett stycke som Krian skrivit som heter 
Kammaroktett.

– Jag har neutrala titlar då jag vill att musiken ska tala för sig själv. 
Jag vill inte att associationer ska störa lyssnaren från att bara lyssna 
på musiken som den är. Jag fick frågan en gång: ”Vad vill du säga 
med det här stycket?”. Det bästa svaret jag kunnat ge, hade varit 
att spela upp låten.

Framtiden innefattar planer på att gå Komposition på högskolan, 
helst i Göteborg. Han har även ett orgelstycke på gång till Per Weist, 
som ska spelas i Fjällbacka kyrka någon gång i framtiden. 

På siten www.myspace.com/krians2 hittar ni uppladdad musik. 
Experimentell, progresiv konstmusik – kanske inte det lättaste att 
ta till sig – blandas med klassiskt inriktade stycken.  n

Allt började 1��2. Sju år gammal kom han i kontakt med MTV och intresset 
för musik föddes. Hårdrock gällde, fast i skolan var det blockflöjt, som för alla 
andra. Som nioåring började gitarrlektionerna för Mats Forsbäck och Patrik 
Wingård tog över i högstadiet. Men nu går det lite för fort. Vi backar bandet…

Krian Aronsson 
– tonsättarstudent

Text: Anders Torevi - Foto: Tryggve Lund

Konsert under Avant Gotlandica-festivalen 2007. 
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De senaste säsongerna har vi tacksamt kunnat använda lokala 
akvarellmålare för Bladets decemberomslag. I somras ställde tre 
av dem ut i Annas garage i Kämpersvik. Under en av de regniga 
juliveckorna visade Pyttan Eklund, Lena Elg och Anna von Elern 
delar av sin nya akvarellkonst i garaget intill samhällets tehus med 
dess österländska accent. 

Med sina variationer i havs-, berg- och blomstermotiv och med 
individualiserade toner i färg och temperament kompletterar de tre 
varandra och man ana hur medlemmarna i en grupp inspirerar och 
stimulerar varandra. Självlärd och inte skollärd kallade sig Lena Elg 
när vi presenterade henne i 2004 års decembernummer. En utbild-
ning så god som någon! Och Pyttan Eklund talar om akvarellmå-
leriets överraskningar, när färgerna rör sig över pappret: ”plötsligt 
uppstår något vackert – och plötsligt så förstörs allt”. Akvarellmåleri 

Akvareller i  
Annas garage

Tomas Forser

är lättillgängligt 
men tekniken en svår utmaning, 
poängterar Anna von Elern i sitt 
presentationsblad. 

De tre arbetar i en livskraftig bohuslänsk tradition. Den har inte 
bara Gerlesborgsskolan som ett centrum utan också Christina 
Mörnholms ateljé på Jored.  n

Som om jag nyss var här och fortsätter där vi slutade förra gången, sa 
Sven-Bertil Taube när han i augusti för andra året framträdde inför 
stor publik och gav konsert i Fjällbacka kyrka. ”Kommen, ty allt 
är nu redo!”, står det enligt Lukas på valvbågen. Men för trängsel 
i kyrkbänkarna krävs det som vi vet numera något alldeles extra. 
Sven-Bertil Taube är något alldeles extra och hans faders visor hör 
till det största i den skatt landet har. Bellman, Taube, Forssell. Ja, väl 
också Olle Adolphson och Cornelis Vreeswijk. Det är en tradition av 
stoltaste slag. Sven-Bertil hör också själv dit. Fattas bara att det inte 
skulle trängas i bänkarna. Tio och tio uppmanade Lasse Lundberg 
gång på gång och det gnyddes litet när en och annan fick maka på 
sig. Vi var ju inte precis de nättaste av konfirmander som hade flock-
ats framför trubaduren och hans ackompanjatör Curt-Eric Holm-
qvist. Nej, vi var mest stadigt folk kring 60 plus. Men vi var som 

sagt många som hade kommit 
och vi var redo. Kyrkorådet 
får nog tänka sig att ändra på 
platsrekommendationerna om 
det skall fortsättas med sådana 
här attraktiva arrangemang.

Efter en litet trevande start 
växte också denna konsert till 
en stark och generös inbjudan 
till både Bohuslän och dess 
besjungare och till numren som hör till dem som alla kan åtmins-
tone en eller annan rad av. Nocturne, Himlajord, Sjösalavals, Fritiof 
Andersson, Havsörnsvals, Tatuerarevalsen och de andra. Det har 
sagts förr och det skall sägas igen: Där finns ingen som tolkar Evert 
Taube bättre än Sven-Bertil Taube. Det har att göra med att han 
ger sitt framförande skådespelarens accenter. Han skönsjunger inte 
utan han berättar visorna med hela sin gestalt. Föredrar dem som 
de teatersituationer av komik, dramatik, poesi och parodi som de 
är och där de i sin genialitet inte liknar något annat. Alltför sällan 
skrivs det att Sven-Bertil Taube måste räknas in bland våra främsta 
skådespelare om än inte till de flitigast förekommande. Det hör till 
de svårare numren att sceniskt kunna återge Evert Taubes dialoger. 
När Sven-Bertil gör det ser vi rummen och personerna framför oss 
och lyssnar på vad de har att berätta. De sturska, de trånande, de 
luttrade. Och alla är de skådade med humorns blickar. 

Det var utsålt till kyrkan den här gången! Sven-Bertil Taube är 
hjärtligen välkommen tillbaka. Det är väl bara på Gröna Lund och 
i Fjällbacka kyrka som han regelbundet uppträder numera.  n

Sven-Bertil fyllde kyrkan igen
Tomas Forser
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Öppet hus och folkvandring på Valö
Text: Torbjörn Westermark - Foto: Tobias Westermark

...och en välförtjänd kall öl på serveringen. 
Sam

ling hos Leandersson-Larsson på pensionatet...
... en hård vandring längs leden till Valö Sadlar...

... ntressanta berättelser av Torbjörn W
esterm

ark...

”Skärgårdens dag” förlades i år till Valö. Måndagen den 30 juli 2007 bjöd på 
strålande väder, något som vi ju inte var bortskämda med denna sommar.

Strax efter klockan 10 lade Ove Leandersson till vid Valö med de första gäs-
terna från Fjällbacka. Bengt Larsson hälsade gästerna välkomna på gräsmattan 
framför pensionatet. Han berättade om pensionatets verksamhet med den nya 
inriktning som gäller från och med i år. Den gamla barnkolonin/lägergården har 
genomgått en omfattande renovering där sovsalarna har byggts om till fräscha 
tvåbäddsrum. En sovsal har dock behållits och gjorts om till konferensrum. 
Köket har totalrenoverats och är nu ett modernt och välutrustat restaurangkök. 
Anna Leandersson svarar för mathållningen, kanske med en speciell inriktning 
mot den föda havet bjuder.

Efter Bengts presentation av pensionatet berättade jag om Gôrrvik och Wilhelm 
och Lisen Andreasson som tillsammans med Wilhelms syster Lina brukade 
jorden på fälten bakom pensionatet. Som pojk var jag gärna hos Wilhelm 
och tog del av hans arbete med beredning och lagning av nät. Vi handlade 
också mjölk och ägg på Gôrrvik; de hade ju kor och höns och även en häst 
på 40- och 50-talet. Då jag blev litet äldre fick jag möjligheten att ibland följa 
med på snörpvadsfiske med Wilhelms båt ”Neptun”. Jag berättade också om 
snäckskalsfabriken som låg bakom pensionatet. Hit fraktades snäckskalssand 
från den snäckskalsbank på vilken ängarna vilar. Snäckskalssanden siktades och 
slutprodukten såldes till fastlandet som fodertillskott till höns. Verksamheterna 
för att livnära sig i skärgården har alltid varit mångfacetterad.

Efter dessa välkomstpresentationer ledde vi grupper via vandringslederna upp 
till Valö Sadlar där jag berättade om de omgivande öarna i skärgården för att 
sedan åter rikta intresset mot Valös historia. Här är givetvis släkten Andersson-
Aldén-Andreasson mycket intressant eftersom släkten har bebott Valö sedan i 
vart fall mitten av 1700-talet. Historierna om bebyggelsen på Valös sydvästra 
sida är många och intressanta. Många frågor ställdes varför magasinet vid Valö-
bukten tillåts rasa och överraskningen var stor hos åhörarna vid beskedet att 
Valö i motsats till Hjärterö och Florö vid upprepade tillfällen, efter avstyrkande 
från Bohusläns museum, fått avslag på framställning om bidrag från staten 
för renovering av magasinet. Att helt med privata medel renovera en så stor 
byggnad som inte får användas för boende låter sig inte göras. Att magasinet 
har en stor betydelse i skärgårdens historia har uppenbarligen inte påverkat 
Bohusläns museum. 
Frågorna om Valö var många och våra besökares entusiasm var påfallande. Det 
var många grupper som under fem timmars tid vandrade till Valö Sadlar. De 
som valde att inte gå till Sadlarna omhändertogs av Ulla på Valö som berättade 
om Valös flora och fauna.

Vid pensionatet kom på eftermiddagen våra musicerande vänner från Fjällbacka, 
Lasse Lundberg, Classe Möllberg , Janne Gunér och Tompa Hård af Segerstad 
och underhöll med dragspel och gitarr.

Totalt hade vi ca 400 besökare på Valö denna dag, en betydligt större siffra än 
vi vågat hoppas på. Pensionatet fick servera lunchmat till 150 gäster, en bragd 
av Anna och hennes personal som inte i förväg hade någon uppfattning om 
hur många som skulle komma.

Sammantaget: En lyckad dag med många glada och trevliga besökare.  n
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Text: Anders Torevi - Foto: Hans Schub och Anders Torevi

Av glädje bygger Lill musik

Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik. 

Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik.

Raderna har blivit lite av Lill Lindfors signum och visst levde hon upp till 
tesen när hon, på Skärgårdens Dag 30 juli, uppträdde i den som vanligt 
fullsatta kyrkan. Svängigt, sommar och samba – glädjen var fulländat 
glädjerik. 

Lill kom till Fjällbacka med en trio ledd av gitarristen Mats Norrefalk. Med sig 
hade han Stefan Bäcklund på bas och Lasse Fhager på trummor. Tre underbara 
musiker som, med luftiga arrangemang, fick kyrkan att gunga. Trion beredde 
även plats för ett par instrumentella låtar av latin-snitt och grabbarna tog 
verkligen chansen att briljera till publikens stora förtjusning. 

Repertoaren var en blandning med allt från Taube till Beatles. Från 60-talets 
schlager till nutidens salsa kryddat med en del av Lills klassiska guldkorn 
såsom ”Du är den ende”, ”En man i byrån” och ”En sån karl”. Självklart 
var det mycket bossanova och samba bl.a. ”Jag tycker inte om dig” och ”Jag 
vill nå dig”.

Det märktes att Lill trivdes och stämningen lockade till många goda skratt. 
Konserten, som varade bort åt två timmar, avslutades med ”Musik skall 
byggas utav glädje” och med detta understatement gick vi alla hem med 
känslan att bättre än så här kan det nog inte bli. Eller kan det det? Lasse 
Lundberg brukar ju hitta godbitar till Skärgårdens Dag så vi har bara att 
invänta 2008-års konsertartist. 

P.S. Visste ni att Lill startade sin karriär inte långt härifrån. I Hagge Geigerts 
nyårsrevy Sillidonien i Uddevalla 1960.  n
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Emilie Flygare-Carlén blev känd författar-
inna med namn efter sin förste man, Axel 
Flygare, läkare i Småland, och efter sin andre 
man Johan Gabriel Carlén, litteratören i 
Stockholm. Mellan dessa två giften dog 
hennes trolovade, sakförare Reinhold Dalin, 
som hon träffade i Östad i Bullaren.

Titlarna kända
Kanske har ni börjat läsa något av henne? 
Titlarna känner vi igen : Rosen på Tistelön 
(1842), Pål Varning (1844) Enslingen på 
Johannesskäret (1846), En natt vid Bullar-
sjön (1846) och hennes sista: Ett köpmans-
hus i skärgården (1859). Vad jag förstår, är 
den sista boken, i tre delar, hennes mest 
realistiska. Men också ”Rosen” ger många 
värdefulla glimtar om skärgårdsliv. Det är 
främst för att lära mig mer om folk och 
liv, som jag den senaste tiden har läst tre av 
dessa böcker. Jag har också haft stöd i en 
nyutkommen genomgripande skildring av 
litteraturvetaren Monica Lauritzen, en stor 
biografi om Emilies liv och verk: En kvinnas 
röst. Många har kanske följt uppläsningen 

Rosen på Tistelön och Ett  
köpmanshus i skärgården
Två romaner om bohuslänskt skärgårdsliv

Ingen har väl kunnat undgå under sommaren 200� att höra något om att 
Emilie Flygare-Carlén föddes i Strömstad 1�0�. Hennes böcker har länge 
legat bortglömda i bibliotekens magasin. Men hon har fått sin revansch 
under 200- årsjubileet, och de bästa böckerna kommer ut i nya upplagor.

Ändå var hon på sin tid en av Sveriges mest lästa författare. Hon över-
sattes till flera språk – sin tids Camilla Läckberg kan man säga – utan all 
jämförelse för övrigt.

i sommar av radioföljetongen 
”Rosen”, introducerad av Lau-
ritzen.

Inte ens dessa skärgårdsböcker 
är helt lättlästa för oss idag. Jag 
har själv haft ett tiotal (upplaga 1929) 
stående olästa i många år. Man får finna sig i 
att personerna, särskilt högreståndsfolk, talar 
med ett perfekt och invecklat logiskt resone-
mang. Dessa långa dialoger är påfrestande, 
särskilt innan handlingen kommer igång. 
Men i dramatiska situationer där t ex fiskare 
talar blir det lättare. Om man läser för att 
finna beskrivningar av natur och folk är allt 
intressant och verkar självupplevt. 

”Rosen” slog igenom
Den första bohusromanen, ”Rosen”, utspe-
las på en ö i närheten av Marstrand, där man 
också får bilder från ett anonymt ”fiskeläge” 
och sociala förhållanden där. Boken slog 
igenom, tack vare sin realism och den ovan-
liga miljön, också därför att folklivsskildring 
började bli populärt. Tidigare hade ytterst få 
skönlitterära verk skrivits om Bohuslän. 

Den sköna ”Rosen”, Gabriella, som upp-
vaktas både av en skeppsbruten kapten och 
den mördade jaktlöjtnantens son, får ett 
hemskt slut i boken.

I verkligheten lär hennes förebild ha suttit 
som en gammal förtorkad gumma till folks 
beskådande genom ett fönster. Filmen Rosen 
på Tistelön från 1945, som visades i TV i 
somras med Eva Henning och George Fant, 
gav härliga naturbilder även om slutet på 
dramat inte stämmer med boken.

Ett köpmanshus
Miljön kring ”Ett köpmanshus”, Svartskär i 
boken, har säkert inspirerats av Råholmen, 

numera Gerlesborg, vid Bottnafjorden som 
det tydligt sägs. Släkten Gerle med köpman 
Anders Gerle (kusin till vår köpman Aug. E 
Gerle i Fjällbacka), dominerade trakten från 
1830 i nära 100 år och ändrade namnet. Före 
dess har här varit lastageplats, på en karta 
kallad Bottna hamn, med 25 hemman med 
rätt till stranden. Här var djupt vatten för 
lossning och sålunda en lämplig plats för  
t.ex. sillsalterier och trankokerier.

Det är inget fiskeläge. Så heter det:
Bottnafjorden som skjöljer södra stranden 

av Kville härad, utgör jämte den långa 
Sotefjorden, med vilken den sammanhänger, 
varje sjömans skräck, och anses i följd av sina 
otaliga undervattensskär, såsom den farligaste 
passage på västra kusten, denna labyrint av 
svåra passager.

Boken kan sägas vara en nyckelroman för 
Emilies samtida. Det är en stark verklighets-
prägel över personerna, skriver hennes släk-
ting, Gustaf Smith. För samtida läsare stod 
det klart att köpman Moss i boken hämtat 
drag av patron Dietrichsson i Fiskebäckskil.

Emilie besökte Gerlesborg
När Emilie Smith, 12 år gammal, kom hit 
från Strömstad tillsammans med sin far 

Av Inger Rudberg. 

Romanen kom först ut som följetong i Afton-
bladet men gavs också bl.a. ut i ett antal 
häften (Bonniers förlag och med teckningar 
av Jenny Nyström) att samla på och binda 
in 1860-61. Här ser ni samlingspärmen i rött 
och guld. 



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2007 • Nr 1031�

första gången 1819, var trankokeritiden slut. 
Hon och fadern tog in hos en dykerikom-
missarie, en statlig tjänsteman som utredde 
skeppsbrott, lämpligt placerad här innanför 
den fruktade Soten.

Emilie fick ett rum på vinden, vänt mot 
en mörk klippvägg. I bokhyllan hittade hon 
en del böcker med rövarromantiska titlar.

”Ett köpmanshus” blev kanske hennes 
bästa roman. Den skrevs först som föl-
jetong för det liberala Aftonbladet med 
början på nyåret 1859. Köpmanshuset över-
tas i boken av den unge patron Hjelm med 
fru Emilia och den skumme kompanjonen 
Holt. Hjelm frågar Holt i början av boken 
om resultatet av en affärsresa:

Jag är mest nyfiken att få höra om du 
svängde in till Fjällbacka. Hummeragent-
skapet som du skaffade oss för det engelska 
huset blir nog lönande men vad säga våra 
Fjällbackabröder – ha vi hopp om vänliga 
förbindelser?

Holt svarar att han i Fjällbacka mött 
vänskapligt tänkesätt, men att man där 
oroade sig över att Hjelm föreslagit en 
jämkning för fiskarnas räkning. Hjelm är 
nämligen angelägen att inte bara sko sig på 
fattiga fiskare.

Skeppsbrott- en stark skildring
En dansk skuta lider skeppsbrott och 
endast kaptenen kan räddas genom beund-
ransvärda ansträngningar av två gamla 
skärkarlar. En stark skildring som jag läste 
med tårar:

Bogen och fören på fartyget stodo fastkilade 
mellan två skarpa undervattensväggar. Men 
mer än hälften av skrovet var frånrivet och 
sönderslaget i bitar, vilka vräkte omkring i 
vågorna...

De sönderkrossde båtarna, stöttor, spiror, 
avbrutna master, vattenfat, segeltrasor, pro-
viantlårar, lämningar av däckskajutan med 
dess inredning och möbler – allt gungade 
om vartannat i de fräsande brottsjöarna och 
slungades till en del upp på stranden, ytterli-
gare sönderslaget mot klipporna.

De flesta av besättningen har redan 
drunknat men … två män höllo sig fast vid 
den återstående delen av skansklädnaden, 
under det de oupphörligt överspolades av 
den kokande bränningen. Kaptenen räddas. 
Under en tidigare resa har hans unga fru 
dött och han har sänkt henne i havet, inlin-
dad tillsammans med en låda pengar som 
skall bekosta hennes hederliga begravning, 
då hon flyter iland. Holt finner henne och 
plundrar liket men den hederlige Hjelm 
blir misstänkt. Holt har hunnit fly och röva 
hela företagets kassa. 

Majken Moss – ett självporträtt?
Både i ”Rosen” och i ”Ett köpmanshus” har 
författaren tecknat starka kvinnogestalter, 
där hon tydligt vill visa att kvinnorna kan 
vad de vill och inte är dumma våp. I ”Rosen” 
är Erika den starka kvinnan.

I ”Ett köpmanshus” finns tre framträdande 
kvinnoporträtt, visserligen högreståndsper-
soner. Majken Moss, dotter till köpman 
Moss, är nog i vissa delar ett självporträtt av 
Emilie som i unga dar färdades runt kusten 
med sin far. Kavat och självständig, vän till 
och respekterad av fiskare och skeppare. 

Kanske var det just såhär, likt Majken Moss, 
som Emilie själv var klädd i tonåren: Hennes 
klädsel förrådde icke något vanligt koketteri. 
Den var ändamålsenlig efter årstiden. Hon 
nyttjade alltid uppstruket hår, vilket var mot-
satsen till det då rådande modet, om vintern 
en liten svart kastorhatt med en vajande plym, 
om sommaren en rund halmhatt med ett enkelt 
band. Sommar och vinter bar hon en höghal-
sad klänning, röd och brun. Denna klänning 
eller rättarerock, med knappar uppifrån halsen 
och ned till foten, visade över bröstet, där knap-
parna voro öppna, en vit underkrage, försedd 
med veckat krås. 

Skärgården var skrämmande
Den andra kvinnan i boken, unga nygifta 
fru Emilia, skräms av att flytta ut i skärgår-
den till sin mans köpmanshus.

– Bli skärgårdshandlare! Utbrast Emilia 
med hopknäppta händer. Bo för evigt i en 
vattenöken, höra höststormarna liksom riva 
ner hela stranden, höra sjöfåglarna skrika 
efter lik och bli ihjälskrämd av förlista 
besättningar – allt medan havet går skyhögt. 
Detta är ju en bild av kusten, hemsk och 
skrämmande, som mången kanske hade, 
innan badgästlivet så småningom lärde folk 
att se andra sidor.

Emilia utvecklas från en bortskämd famil-
jeflicka till en duktig köpmansfru, som till 
slut får hjälpa till med mindre sysslor i sin 
mans köpmanshus.

Den tredje kvinnotypen är Thorborg, 
prästdottern, till synes mild och under-
given, men klok, stark och hjälpsam i 
sjukdom och betryck hos folket.

Kvinnorna växer
Boken är, utom den spännande historien, 
också menad som en uppmuntran och 
förebild till kvinnor att känna sig vuxna 
att ta ansvar vid sidan av männen. Dessa 
unga kvinnor i boken har ju haft en skyd-
dad tillvaro, har inte behövt slita för sin 
försörjning men växer med sina uppgifter 
eller finner en verksamhet.

Liberal tendens
Tendensen i boken vill vara liberal. Köpman 
Hjelm förklarar för sin fru i början av roma-
nen att hans gamla familjefirma gått omkull, 
eftersom han inte kunde ställa upp på det 
gamla sättet mot kunder. Ståndsriksdagen 
fanns kvar när detta skrevs men den föll ju 
1864. Han deklarerar:

Jag respekterar människan som min like i 
varje stånd, men jag varken kunde buga mig 
djupare för herr greven, som med viktig min 
kom inför att göra sin årsrekvisition, eller 
bjuda den halvrusige bonden inpå kontoret 
för att enskilt vid groggen uppgöra affärerna. 
Till detta svarar köpman Moss, som han 
efterträder:

Humanitet – slidder sladder. Vad tusan 
djävlar, tror herrn det lönar mödan bliva sin 
egen på strandbacken, om man icke har mer 
geni än humanitet.

Moss är en köpman som främst tänker på 
vinsten. Men Moss tror ändå att Hjelm som 
efterträdare kanske passar i skärgården:

I städernas handel blir man ställd mellan 
två bortskämda ytterligheter: possesionaterna 
(de rika) och allmogen. Här ute bland sjöfolk 
och fiskare behövs varken krus eller onödigt 
sladder. Man erbjuder varan, den antages 
eller förkastas: God dag och farväl – se där 
hela hemligheten! 

Till sist: Ni skaffar er förstås den nya 
pocketupplagan av Ett köpmanshus i 
skärgården!  n

”Jag väntar er!” sade kapten Geistern till 
Thorborg i bildtexten till Jenny Nyströms 
illustration.
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Till minne av Harry Järund
Harry Järund, grundare av Tetra Pak Inventing och inte 
minst en av initiativtagarna till Föreningen för Fjällbacka 
och Fjällbacka-Bladet avled 4 oktober, i en ålder av 95 år, i 
närvaro av sin familj. Här publiceras två minnestexter. Artik-
lar om Harrys gärning och invigandet av Harry Järunds 
Plats 2006 finner ni i Fjällbacka-Bladet december 2001 samt 
december 2006. Artiklarna går även att läsa på  
www.fjallbackabladet.se. Klicka på ”webtidningar”.

Järund lade den tekniska basen till utvecklingen av Tetra Pak. Han 
kom till min fars förpackningsföretag AB Åkerlund & Rausing 
som tidsstudieman. Han gjorde en väsentlig insats där för att öka 
produktiviteten.

I mitten av 1940-talet hade Eric Wallenberg uppfunnit tetraedern 
som mjölkförpackning. Två olika förpackningsmaskiner för Tetra 
Pak föreslogs innan Järund fick uppdraget att ta fram en. Järunds 
lösning, kedjemaskinen, var totalt övertygade. Modellen står ännu 
i dag i Tetra Paks ankomsthall.

Arbetet sattes igång. Det var ett Sisyfos-arbete. Det gällde inte 
bara att konstruera en maskin utan att i samarbete med flera 
avdelningar få fram fyllmaskinen, bas- eller råpappret, plasten, 
beläggningsmaskinen, en vettig tryckning, och ytbehandlingen på 
utsidan. Dessutom måste det till ett ytteremballage och en packare 
för dessa 6-kantiga plåtkorgar.

Arbete blev ännu svårare när det visade sig nödvändigt att utveckla 
aseptiken, tekniken att göra miljoner förpackningar utan en enda 
bakterie. Det var mycket svårt, men Järund genomförde detta. 
Ytterligare ett problem var läckage genom snittytan i längdskarven. 
Järund löste det genom ”remsan”, en smal plastremsa som täckte 
denna snittyta.

Järund avgick sedan från Tetra Pak och med vår finansiella hjälp 
satte han upp fabrikationen av remsor i Fjällbacka i ett eget bolag. 
Efter många år med goda vinster såldes bolaget till Tetra Pak.

Järund löste de svåra problemen i Tetra Pak inte minst genom sin 
förmåga att samarbeta både med kunder och med alla oss andra i 
bolaget. Där hjälpte naturligtvis också den stora prestige han skaf-
fade sig genom att helt enkelt lyckas.

Han sysslade inte bara med teknik utan tyckte också om att fiska 
på västkusten. Jag minns speciellt en dag då jag fiskade makrill med 
honom och motorn stannade medan vi drev mot ett grunds brän-
ningar. Men han fick igång den på något sätt. Harry Järund var en 
äkta vän, en stor begåvning och en stor personlighet.

Hans Rausing

Harry var ett av 10 barn till Carl Johansson, som var köpman och 
handlare i Fjällbacka. Fjällbackas utveckling har alltid legat Harry 
varmt om hjärtat 

Harry växte upp i Fjällbacka, var präglad av dess miljö och höll, 
var han än verkade, ständig kontakt med familj och hembygd. 
Efter ett par decennier i Lund återvände Harry till Fjällbacka, där 
han tillsammans med bröderna Ingemar och Erland år 1956 hade 
startat ett företag, Inventing, som omsatte Harrys otaliga idéer i 
praktiken i form av finurliga maskiner och produkter. Sedan Harry 
utvecklat den plastremsa som används för förslutning av enliters 
vätskeförpackningar, fick Inventing förtroendet att tillverka dessa 
remsor för TetraPak. Så småningom trängde den produktionen 
ut all annan tillverkning. Inventing blev det ledande företaget i 
Fjällbacka både i fråga om sysselsättning och produktionsvärde.

För att öka Fjällbackas attraktionskraft behövdes en 18 håls golf-
bana, ansåg Harry. Med sitt typiska nytänkande entusiasmerade 
han ett antal bofasta och delårsboende att satsa pengar för att bilda 
AB Fjällbacka Golfbana, som först fick 50 aktieägare, ett antal som 
senare utökades till 80. Med sin envishet och förhandlingsskicklighet 
fick Harry kommun, länsstyrelse och andra myndigheter att bevilja 
erforderliga tillstånd. Anläggandet av golfbanan bar Harrys prägel 
med innovativa lösningar på både teknik och medelsanskaffning. 
Vid sidan av aktieägarnas insatser skedde finansieringen av golfba-
nebygget genom successiv försäljning av tomter intill golfbanan på 
mark som ej behövdes för själva golfverksamheten Kombinationen 
av tomtförsäljning och parallell utbyggnad av golfbanan torde ha 
varit en nyhet inom svensk golf som sedan fått många efterföljare . 
Fjällbacka Golfklubb, som nyttjar golfbolagets anläggning, fortsät-
ter i dag i Harrys tradition och har, tack vare Harrys initiativkraft 
och ledarskap under många år, en solid ekonomi.

Harry blev med sitt vinnande sätt en i alla läger populär profil i 
och för Fjällbacka. Ett litet exempel. Harry hade parkerat sin bil 
i närheten av Evas livsmedelsaffär. En nitisk parkeringsvakt håller 
på att lappa bilen. Då kommer en liten pojke upp till vakten och 
säger: ”Du kan inte lappa denne bilen, den är ju Harrys.”

Harrys betydelse för Fjällbacka fick ett passande uttryck då Harry 
Järunds Plats invigdes den 30 juni 2006 på 50-årsdagen av starten 
för både Inventing och Föreningen för Fjällbacka, den sistnämnda 
även den en produkt av Harrys pionjäranda och initiativkraft.

För oss, såväl bofasta som mer eller mindre tillfälliga Fjällbackabor, 
har Harry varit en ledstjärna, alltid en inspiratör, rådgivare och god 
vän. Vi minns och vördar en stor personlighet med ett hjärta som 
alltid klappade för Fjällbacka.

Gunnar Hindemark, Lars Mossberg,  
Håkan Pettersson, Leif Pineus.

Ett av Harry Järunds stora ögonblick. Talet vid invigningen av 
Fjällbacka Golfklubbs nya bana 1967. Paraplyet hålls av Sten 
Carlqvist, också han golflegendar i Fjällbacka som gick bort 2007. 
Foto: John Johansson.
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FFF:s Fjällbackakvällar
med Camilla Läckberg

Text & foto: Annika Schjelderup

Omslagskonstnär Christina Mörnholm

Fräs hackade champinjoner i smöret, strö över vetemjöl och späd 
med buljong under omröring. (Den som har riktig lust att laga mat 
rensar räkorna och fräser skalet i smör. Man kan slå över en mycket 
liten skvätt konjak och tända eld på den, om man vill ha en lyxig smak. 
Så häller man vatten över och kokar i 20 minuter innan man silar och 
använder buljongen i soppan.) 

Koka grönsakerna i buljongen i cirka 20 minuter innan fisken som 
skurits i bitar blandas ner tillsammans med tomaterna. Låt det koka 
i ytterligare några minuter.

Runda sedan av soppan med grädden och vinet, som nu bara får bli 
varmt. Salta om det behövs och servera med musslor i tallriken.
Receptet från Eva Larsson, Larssons Ordförråd. 

Camilla Läckberg gör sitt bästa för att 
minska antalet invånare i vårt lilla samhälle 
genom att i sina böcker ta kål på några 
Fjällbackabor i varje utgåva. Trots detta, 
eller, rättare sagt: tack vare detta, har vi 
tagit Sveriges nu mest lästa författarinna 
till våra hjärtan och ser henne som den 
Fjällbackadotter hon är. Detta märktes tyd-
ligt på den författarafton på Stora Hotellet 
som Föreningen För Fjällbacka arrangerade 
den 5 juli.

Kön ringlade lång nerför Galärbacken och 
de väntande tittade tacksamt upp mot den 
sällsynta solen som mest lyste med sin från-
varo under resten av sommaren. 

Stora Hotellets matsal fylldes till brist-
ningsgränsen. Efter att gästerna hade 
avnjutit en smakfull buffé intog FFF:s 
ordförande Anders Torevi scenen tillsam-
mans med Camilla. Till skillnad från alla de 
hundratals intervjuer Camilla gett under de 
senaste åren, blev detta ett varmt, hjärtligt 
och stundtals mycket roligt samtal. 

Anders Torevi är som de flesta vet infödd 
Fjällbackabo och liksom många andra i 
publiken har han känt Camilla sedan hon 
tultade runt i byn som barn.

Publiken fick höra om idéerna bakom 
böckerna, kändisskapet, SVT:s inspelning 
av de två första böckerna, den kommande 
boken, skilsmässan som blev till löpsedlar 
och författarinnans något makabra intresse 
för lik, obduktioner, gravöppningar och 
andra kriminaltekniska fenomen. Mitt i 
Camillas utläggning om sitt kommande 
studiebesök på en rättsmedicinsk avdelning 
hördes sirener ljuda nerför Galärbacken, 
runt hörnet och så tystnad.

Det gick ett sus genom publiken, och 
en och annan frågade sig nog om det var 
arrangerat.

Nå – det var det inte – det var en 
ambulans på väg till en utryckning med 
Sjöräddningen.

Camilla Läckberg har kontrakt på ytter-
ligare tre böcker efter Tyskungen i serien 

om Erika och Patrik. Nästa titel blir 
Sjöjungfrun och det är redan klart att det 
hittas ett lik dinglande från hopptornet på 
Badholmen…

På grund av det stora intresset fick 
arrangemanget en lika uppskattad repris 
15 augusti.  n

”Fisksoppa” kallar Christina Mörnholm den bild som gett framsida åt detta nummer. Den ingår i hennes 
serie Matkort, som finns att köpa bl.a. på Konsum i Fjällbacka. Christina är initiativtagare till akvarell-
gruppen Indigo, som nu varit verksam i snart 20 år och som består av tio deltidskonstnärer från trakten. 
Numera har gruppen ateljé och lokal i Bullaren och man träffas där eller hos Christina några gånger per 
höst och vår för samtal om sina olika projekt och alster. Och för samvaro som goda vänner. Däremellan 
blir det också konst- och arbetsresor till olika platser i Europa. Både Sydkoster och Turkiet har hört till 
målen. 

Christina bor sedan 70-talet strax intill Jore Snickeri och är sedan länge konstnär på heltid efter tidig 
bildlärarutbildning på Konstfack och flera kurser på Gerlesborg. Vi tackar henne hjärtligt för omslagsbil-
den. Vår sjöbodsakvarelltraditon behöver brytas någon gång!  n

KLASSISK FISKSOPPA FRÅN BOHUSLÄN 
Se på omslagsbilden hur mycket som går åt av olika ingredienser!

Text: Tomas Forser - Foto: Anders Torevi
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Tårtan

Det var en härlig högsommardag i slutet av juli. Hamnen var full 
av båtar med semesterfirare ute på sitt skärgårdsäventyr.

Hustrun och jag hade fullt upp inne i båttillbehörsbutiken. Alltid 
var det något som skulle kompletteras innan man kastade loss för 
att möta Fjällbacka skärgård.

Vid bryggan låg några uthyrningsbåtar som för tillfället inte 
var ute.

Vi hade börjat lansera något som vi kallade skärgårdsvandrar-
paket.

Detta innebar att man kunde hyra en mindre plasteka utrustad 
med tält, gasolkök, sjökort och annat man behövde för att ge sig 
ut och campa i skärgården.

Sonen Nicklas, som då var i 12-årsåldern hade härliga dagar.
Nicklas hade en bästis som hette Dan.
Det var båtliv och lite lagom med bus från morgon till kväll.
När hustrun och jag efter dagens strapatser satt inne på kontoret 

kom sonen insläntrande.
– Dan fyller år i dag!
– Så kul, tyckte både hustrun och jag, då får du väl hitta på något 

att fira honom med!
– Det har jag redan hittat på, sa sonen. Han vill att vi får låna 

en båt och sticka ut och övernatta på en ö!
Både hustrun och jag tyckte att det var en strålande idé, så det 

blev tummen upp.
Sonen stack iväg och snart var han tillbaka med födelsedags-

barnet i släptåg.

–Var e de bäst att tälta? undrade sonen och födelsedagsbarnet.
– Korsö, svarade jag, där finns en jättefin gräsplan och en jättefin 

sandstrand. Sedan kan man ta båten till utsidan ön. Där finns det 
bra fiskeställen.

Sagt och gjort.
Ungdomarna utrustades för sitt äventyr och så bar det av så fort 

6-hästaren förmådde.

Vi stog och tittade efter grabbarna när dom försvann bortåt 
Korsö till.

Hustrun tog till orda:
– Borde vi inte gör något kul för dom?
– Jo visst sjutton, men vad då? tyckte jag.
Efter att ha knackat på i hjärnans idéavdelning och funnit att 

ingen var hemma där, hördes ett litet glatt kvitter från hustrun 
på andra sidan skrivbordet.

– Jag vet, vi bakar en tårta och åker ut med till dom.
Hustrun älskar att baka tårtor. Hon kan vakna mitt i natten och 

baka tårtor om så skulle vara.
Jag skickades ut på byn för att inhandla en senkommen låda 

jordgubbar, några bananer och lite vispgrädde, resten fanns hemma 
i köksskåpet.

Snart var hustrun i full fart bland vispar och bunkar. 
Efter någon dryg timme stog tårtan där på köksbordet pyntad 

och fin redo för födelsedagkalas.
Vi tog vår privata båt som gick lite fortare och snart närmade 

vi oss viken på Korsö.

Tårtan
 – ett kåseri av Lasse Lundberg

Illustration: Peter Engberg
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Mycket riktigt, dom hade redan hunnit sätta upp tältet.
Men så upptäckte vi att där inte låg nån båt.
Vi tittade på varandra.
– Dom har säkert tatt båten till andra sidan ön för att fiska, sa 

hustrun.
Vi kom över ens om att så måste det vara och jag föreslog att vi skulle 

lägga till i näste vik och gå över berget och sätta in tårtan i tältet.
Det skulle säkert bli en prima överraskning när dom kom hem från 

sitt strävsamma fiske.

Har ni någonsin klättrat i berg med en nybakad gräddtårta?
Kanske vore det en bra gren om man ville förnya de olympiska 

spelen.
Den skulle kunna utföras både i singel och dubbel.
Singel är säkert svårast för då har man ju ingen som kan hålla i tårtan 

medan man klättrar upp.
Jag tror det skulle bli en bra publiksport. 
Tänk er själva att bestiga Mount Everest med en gräddtårta på ett 

fat.
Det måste absolut vara världens mest optimala sportprestation.
En vanlig bestigning med jakar och sherpor skulle ju framstå som 

en ganska nördig långpromenad.
Nog om detta.

Snart var vi framme vid ängen och stranden.
För säkerhets skull smög vi oss tysta fram till tältet, om någon av 

ungdomarna hade stannat kvar i tältet.
Försiktigt öppnade vi på dragkedjan. Tältet var tomt.
Vi satte in tårtan i tältet och återvände till vår båt och hem till 

Fjällbacka.
Så följde en ny dag i Båtshopen.
Schacklar och tågvirke och ett och annat par solglasögon försåldes.
Det var ju tack och lov härligt sommarväder.
Framemot stängningsdags kom ungdomarna tillbaka.
Vi var onekligen mycket spända på att få höra hur vår överraskning 

blev mottagen.
– Hej välkomna hem, hur hade ni det på ön?
– De va bra.
– Hände det något särskillt? försökte jag lite försiktigt.
– Nä, jo förresten, när vi kom fram till stranden som du visade oss, 

va de några tyskar som hade tältat, så vi for över till Bringebärsholmen 
i stället.

Vi stog som fallna från skyarna.
– Hej så länge jag måste sticka och göra i ordning båten!
När vi blev ensamma började vi skratta.
Vi hade satt en smarrig gräddtårta i några tyska turisters tält...
Undrar vad dom tänkte när dom kom tillbaka till tältet och fann 

en tårta.
Det där med allemansrätten kände dom nog till, men att man fick 

tårta också, det hade dom säkert ingen aning om.

Ibland undrar jag, vid någon lättare släng av hybris, varför min hustru 
och jag inte erhållit Tysk/Svenska turistföreningens förtjänstmedalj 
i minst silver, för vår insats för främjandet av turistutbudet mellan 
våra bägge länder.

Jag kan i andanom än i dag, 25 år senare, för mitt inre höra de nu 
åldrande tyska turisterna från Korsö, vid någon sammankomst hemma 
i Frankfurt, försäkra att världens bästa turistland heter Sverige.

Inte nog med att där finns allemansrätt så att man kan tälta i 24 
timmar nästan var som helst... Man får tårta också…  n

Kalvöbild, vadfiske
– Omslag till Konsumentbladet • Vi

Min mamma, Margit på Kalvö, skrev om sin barndom 
och uppväxt på Kalvö, året innan hon gick bort. Jag 
försöker knyta ihop berättelsen med lämpliga bilder 
och någon gång runt 1930 var Konsumentbladet (som 
idag heter Tidningen Vi) ute på Kalvö och tog kort 
på fisket. 

August Karlsson, morfar till Margit, Henning Holm, 
ingift morbror, och Margits morbror Helge fiskade vid 
Lämbryggan. De kastade med vaden, stående i båten. 
Detta togs det kort på, och det kom på första sidan 
i Konsumentbladet. Har någon sparat denna tidning 
så att jag skulle få kunna kopiera omslagsbilden? Det 
hade varit så roligt att se den, och den skulle passa in 
fint i mors historia. Hör av dig till 

 

Karin Johansson
Kyrkebacka 550, 451 91 Uddevalla
070-7139337

Efterlyses:

De levde på  
Fjällbacka strand
och på öarna
Bilder och berättelser.
Är du intresserad?

De levde på Fjällbacka strand och på öarna är titeln på 
en bok som är under arbete sedan flera år.

Som många av våra läsare vet har jag sen snart 30 år 
bl.a. skrivit ner intervjuer med äldre fjällbackabor. De 
äldsta födda i slutet på 1800-talet. Folk av alla katego-
rier som mindes eller hade traditioner långt tillbaka. 
Jag samlar nu dessa artiklar i en bok, med tillägg av 
utskrivna bandinspelningar från Hembygdsarkivet, och 
många bilder. Allt med fylliga personuppgifter, som kan 
vara till hjälp för släktforskare. 

Många nyare prenumeranter har inte fått se dessa 
artiklar, som innehåller så mycket av vår historia runt 
fiske, stenhuggeri, badort, affärsliv, byggnader, branden 
1928, om Florö, Hjerterö, Valö m.m.

Bohusläns Museum skall trycka boken och FFF bidrar 
ekonomiskt, men jag måste också lita till att gamla och 
nya fjällbackabor vill köpa boken. Jag kan inte nu uppge 
pris eller omfång (som tyvärr måste begränsas). Men det 
gäller att få veta något om intresset. Detta är alltså en 
intresseanmälan, inte bindande. 

Namn och adress kan sändas per mail eller brev men 
helst inte telefon till:

Inger Rudberg
Persikevägen 81, 223 55 Lund
e-post: inger.rudberg@telia.com 



20FJÄLLBACKA-BLADET • December 2007 • Nr 103

Följande uppgifter bygger till stor del på vad Karl-Olle 
Aldén (1�22-1���) berättade sommaren 1���. Men efter 
hans död har andra i släkten Aldén fyllt på med mera fakta. 

En del uppgifter knyter an till artikeln i förra Fjällbacka-
Bladet (Nr: 102).

På något sätt blev jag bekant med Karl-Olle. Vi brukade handla 
i Konsum vid samma tid på sommarmorgnarna 1994. Det var 
meningen att han skulle få visa mig sin barndomsmiljö på Valö, 
men det blev aldrig så. Karl-Olle gick bort den 15 maj 1995 och 
jag saknade honom vid Konsum. Berättelsen kunde nog ha blivit 
utförligare - men ändå blev det intressanta bilder från 1930-talet. 
Karl-Olle och brodern Gunnar var födda i det bostadshus som nu 
ligger vid stranden. Det byggdes av deras farfar Gustaf Aldén. 

Islandshästen Lisa
Det som Karl-Olle helst mindes från barndomen var islandshästen 
Lisa. Hon var kritvit, gick ute hela året om och fick långt hår på 
vintern. Hon var duktig att dra in hölass, för man hade ju ett litet 
jordbruk också. Det var en levande miljö som Karl-Olle växte upp 
i, där folk arbetade och utnyttjade de naturresurser som fanns. Det 
härligaste var att få åka efter Lisa med dombjällror över isen till 
julottan i Fjällbacka, säger han. Ja, det låter nästan som en saga.

Familjen Aldén på Valö
Del 3 • Karl-Olle Aldén berättar

Text: Inger Rudberg - Bilderna tillhör släkten Aldén.

Islandshästen var en rolig och klok häst men hon var lat och 
gick och gömde sig längst in i en tom lada, så fort någon rörde 
hästredskapen. Dock alltid på samma ställe, så det var lätt att hitta 
henne.

En glad besökare, som var en duktig ryttare och hästkarl, ville 
prova att rida på Lisa. Karl-Olle sa till hästvännen att den här hästen 
tillåter inga främlingar på sin rygg. Men vännen insisterade på att få 
provrida och satt upp på hästen. Hon sprang genast in bland buskar 
och snår för att få bort ryttaren. När det inte hjälpte, gick Lisa ut i 
sjön och simmade. Det var kallt i vattnet så hon blev snart av med 
sin börda och kom åter upp på land, ifred för ryttaren

Till slut måste Lisa ju avlivas. Karl-Olle påstod att hästen blev 
närmare 40 år. När de skulle skjuta henne fick de avlossa tre skott 
mot hennes huvud. Trots det föll hon inte utan de fick knuffa 
omkull henne. Hästen Lisa var en god kamrat till Karl-Olle. 

Lastbil till det mesta
En man som hette Jonas Kjellberg (bodde i Sketklöva) köpte 1938-
1939 en liten lastbil från Göteborg. Med den körde Olle vintertid 
ut mot Väderöarna med mat till folket – dock inte ända ut. En 
gång körde han rätt över en vak (hur nu det gick till). 

När han fick punktering stoppade han i vaxade tågändar i ringen. 
På den bilen lärde sig Karl-Olle som ung att köra bil i terrängen och 
körde också på isen när den bar. Sen behövde han inte övningsköra 
mycket för att få körkort. Några trafikregler behövdes ju för att 
klara landsvägarna. Lastbilen användes även i jordbruket. Många 
hölass fick den lasta. 

Vid ett tillfälle låg en båt, lastad med salt sill, vid bryggan utan-
för magasinet. Båten kom till bryggan sent på kvällen och skulle 
lämna sill till inläggning nästa morgon. Fiskargubbarna kröp till 
kojs och somnade strax. Plötsligt blev det ett förfärligt oväsen och 
gubbarna stack upp huvuna för att se vad som stod på. De möttes 
av ett skäggigt stort och illaluktande huvud och trodde att det var 
den Onde själv som var ombord på deras båt. Gubbarna gömde 
sig fort i sin kajuta och satt hela naten och bad till Gud. De kom 
inte upp förrän det var morgon och ljust. Då möttes de av hästen 
Lisa som vält en tunna med sill och åt av hjärtans lust, för det bästa 
hon visste var salt sill. 

Rodde till skolan 
Karl-Olle fick börja skolan på Dyngö för lärarinnan Alma Olsson 
som var gift med kustroddare Karl Alfred Olsson. Därefter blev det 
skola på Kalvö dit han och brodern Gunnar rodde. Men om det var 
storm blev det till att ro till Korsö och gå över ön till Kalvösundet, 
där de blev hämtade. Då fick pojkarna bo inackorderade under 
veckan hos en änka som hette Alma Färdig f Carolusson. Hon 
var syster till Henrik Carolusson Brink, ”Brinken”, i Fjällbacka.  
Hon gifte sig 1901 med fiskaren Peter August Andersson Färdig 
på Kalvö. 

Alma var naturligtvis fattig, och ett minne av att hon gav dem blå 
mjölk, skummjölk, har stannat kvar. Det var de kanske inte vana 
vid hemifrån. Nog fick dessa 10-12-åringar kämpa för kunskaperna. 
Vad skulle dagens skolbarn tycka om den skolvägen?

Bild från 1940. Kvinnan till höger är Bertha Aldén, mamma till 
Karl-Olle och Gunnar. Damen i höet är Vanja Kindblom, svägerska 
till Bertha i hennes andra äktenskap, och vid knäet har hon dottern 
Gullan.
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Närmaste grannar mitt över sundet var ju folket på Hjärterö, där 
Astrid Magnusson var den drivande kraften hos det gamla kap-
tensparet Andersson. När det var isbelagt, kanske under de hårda 
vintrarna på 1940-talet, kunde man förstås gå över sundet. Astrid 
kom en gång vandrande över isen från Hjärterö, och när hon kom 
in i det varma köket hos Aldéns svimmade hon av värmen.

Från isbrytare till Johnsonlinjens båtar 
Efter skolan hade Karl-Olle plats på olika fartyg. Troligen kom 
han först till Jakobssons Mekaniska verkstad i Göteborg, där man 
reparerade Johnson-linjens båtar. Där hade Björns far Gunnar varit 
förut. Det var litet större grejor än de båtar fadern hade haft hand 
om på Valö. 1956-57 var han på isbrytaren ”Tyr” i Uddevalla, där 
han fick bo ombord, vilket förstås inte var särskilt trevligt eller sunt. 
Han avancerade sedan till maskinist på Röda Bolagets ”Fritiof” 
och var sedan på ”Sveadrotten” i Göteborgs hamn. När Karl-Olle 
gifte sig, flyttade han tillbaka till sitt barndomshem på Valö. Det 
såldes sedan till en familj Berg och därefter till nuvarande ägaren 
Arild Hansen.

Då huset såldes byggde Karl-Olle en sommarstuga på den tomt 
där Bruces och Christianssons nerbrunna manhus legat som kall-
lades ”trägår´n.” Sönerna har nu det huset som sommarbostad.

Björn Aldén har skaffat sig ett sommarviste i Saltkällebukten 
mitt emot Stora Enerskär. Dit flyttade köpman Gustaf Carlsson  
en liten äldre cafébyggnad från Badholmen och drog den dit över 
isen. Dessutom tog han en sjöbod som stod invid Fiskeriföreningen 
vid N Hamngatan, där Carl Adalbert Krantz hade tillverkat läske-
drycker och flyttade den hit ut ca 1935 på samma sätt.

som Karl-Olle brukade berätta och hon har själv upplevt underliga 
ting. Hon fick höra följande historia när hon var med familjen 
Aldén första gången ut till Valö och bara var 16 år:

– Karl-Olle och Gunnar var på väg hem till Valö en sen och 
mycket mörk höstnatt. Jag vet inte något så mörkt ställe som Valön 
om hösten, säger Gunnel. De rodde ”på känn” från Hjärterö mot 
Valön, när de fick se att det lyste i ett fönster på andra våningen 
i kontoret i det gamla magasinet. De trodde att någon obehörig 
hade tagit sig in där, så de rodde dit och gick in. Därinne såg de - i 
ljuset från ficklamporna de hade med sig - en blodig huggkubbe 
som stod mitt på golvet. Bredvid låg en blodig yxa. Allt var mycket 
blodigt. Det fanns dock inte en människa där inne. 

Karl-Olle och Gunnar blev rädda och rusade därifrån. Resten av 
natten var det tyst och mörkt i magasinet. När det blev ljust igen, 
vågade sig pojkarna bort till magasinet igen, men då fanns inte ett 
enda spår av det de sett natten innan. Karl-Olle svor på att de inte 
förtärt några starkare drycker än mjölk vid detta tillfälle, och han 
tyckte inte om att vi ifrågasatte historien. Karl-Olle tyckte om att 
skrämmas litet, och jag kan lova att han lyckades.

Karl-Olle sa också att det under kriget flöt iland lik på stranden, 
där Hansens nu bor, och kanske är det någon av dessa oroliga själar 
som fortfarande spökar i det gamla magasinet.

Man är aldrig ensam
Gunnel Aldén fortsätter: 

– Jag har inte sett något med ögonen men med andra sinne har 
jag tydligt känt att de funnits nära. Man är aldrig ensam på Valö 
även om man inte har någon levande person med sig.

En gång för 23 år sen var jag ensam hemma i magasinet, där vi 
bodde på sommaren med vår son Fredrich som då var 2 år. Fredrich 
sov då någon kom in till mig. Han syntes inte, men jag kände kylan 
som svepte genom rummet den varma sommarkvällen. Jag blev 
orolig och rädd och sa till den osynlige:

– Du är ju död. Gå dit där du hör hemma. Och allt blev åter som 
vanligt i rummet som genom ett trollslag. Jag vet inte vem det var 
som besökte mig men han har aldrig kommit åter.

Sista kvigan såldes 1947
Björn Aldén, son till Gunnar Aldén, har berättat en del egna 
minnen. Gunnar arbetade på en valstation på Island 1946–1953. 
Det gick inte längre att leva på jordbruk och fiske på Valö så den 
sista kon, Gullros, fördes bort till slakt med pråmen från Hjärterö 
1947. Kvittot från Västra Sveriges slakteriförening säger att hon 
vägde 194 kg och betalades med 368,60 kr.

Under faderns bortovaro bodde Björn och hans mor Jessie i det 
stora huset, byggt av Gustaf Aldén. Jessie arbetade på Richters 
konservfabrik i Fjällbacka och hon brukade ro in till arbetet. 

Gunnel Aldén berättar om underliga ting
Gunnel Aldén gift med Roy, son till Karl-Olle, minns spökhistorier, 

 
Dessa spridda skärvor av livet på ön ger ändå en spegling av den 
enorma förändring som skärgården genomgått de sista 50 åren. 
Från självhushåll med fiske och jordbruk till sommarö. 

Men man får inte romantisera. Livet då var väl ”både och” som 
allt annat. Hårt arbete och bekymmer men också glada stunder. Nu 
sover den stora ön som ett raggigt urtidsdjur i sin ödsliga ensamhet 
och lever bara upp några korta veckor.  n

Wilhelm ”Gôrrviken” Andersson, Gunnar och Karl-Olle med en 
”vrakad” minröjningsparavan 1940.

Ombord på båten ”Östen” från Gôrrvik i minerat vatten. Längst 
akter: Gunnar Aldèn. Längst förut: Wilhelm ”Gôrrviken” Anders-
son. 
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I Kryssarklubbens tidskrift ”På Kryss” kunde vi, i frågespalten, läsa om Hästvoms röda skönheter.  
Med väckt nyfikenhet vände vi oss till familjen Sandmark, som i många generationer bott på ön,  
för att låta våra läsare ta del av...

Text & foto: Linn Sandmark

Som liten kommer jag ihåg att det var något alldeles speciellt att 
gå en promenad ända bort till näckrosdammen på Hästvom. Varje 
gång jag nådde mitt mål, så låg de alltid där i den lilla dammen 
och lyste mot mig med sin rosa-röda kraft. Jag visste att de var 
de vackraste blommorna jag någonsin sett och att det var absolut 
förbjudet att plocka dem och ge dem till mamma. Men vad jag 
inte visste, var att de var väldigt sällsynta och att de är blommor 
som vanligtvis bara förekommer söderut, som i Frankrike, där 

stora konstnärer som Monet målade av dem från sin trädgård i 
Giverny utanför Paris. 

Detta berättade pappa en kväll när vi gick vår vanliga promenad 
till näckrosdammen. Han berättade att de här näckrosorna som 
har röd färg är från Europa, och att de för första gången hittades 
1856 av botanikern Bernhard Källmark i sjön Fagertjärn i Tiveden. 
Att de är röda tror inte många, eftersom de flesta bara har sett den 
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vita eller den gula sorten. Den röda är väldigt sällsynt, vilket jag inte 
tycker eftersom jag har sett röda näckrosor varje sommar i hela mitt 
liv. Men tydligen är de här röda näckrosorna en mutation av den vita 
näckrosen, som ägde rum i Tiveden för länge sedan. På så sätt finns 
de naturligt också här i Sverige och inte bara i Latinamerika. 

Pappa visade mig också en artikel som stod i Kryssarklubbens 
tidning På kryss som handlade om näckrosorna på några öar i 
Bohuslän, och i vilken författaren undrade om någon visste hur 
de röda näckrosorna kommit ut till öarna?

Jag frågade farfar om han visste något om det och han berättade 
att näckrosorna kom till Hästvom via en tandläkare och fritids-
seglare från Tjörnekalv som på eget initiativ planterade dem på 
Hästvom. Hästvom är inte den enda ön i Fjällbackas skärgård som 
har näckrosor, även Dyngö och Florö har de vackra blommorna. 
Men de är planterade av Nils Silverschiöld, som förutom läkare var 
en passionerad botaniker som skapade en fantastisk trädgård på sin 
egen ö Florö, under förra delen av nittonhundratalet. 

Näckrosor har säkert gjort många människor glada. Det är väl 
därför som folk rycker ut dem ur dammen med jämna mellanrum, 
för att sedan ha dem som prydnad. Visst är det lockande att plocka 
dem när de simmar sådär nära intill stenkanten, och visst är de 
vackra. Men låt dem vara vackra, där de växer. De dör så snabbt 
om man bryter dem.

Farfar berättade också om hur man använde dammen på Hästvom 
när han var liten. Då hade man en lite mindre brunn än idag och 
det var ganska ofta vattenbrist på sommaren. Om det var en torr 
sommar fick de ofta hämta vatten på Kalvö, eller Dyngö, vilket ju 
måste ha varit väldigt jobbigt. 

Ännu jobbigare måste farfars mamma ha haft det när hon skulle 
tvätta, särskilt mattor, sängkläder och sådant. Istället för att släpa 
tvätten över klipporna bar hon ned den till ekan och rodde bort till 
kanalen på östsidan. Där lade hon fast ekan i resterna av den gamla 
bryggan där vår sjöbod, den nordligaste i hamnen på Hästvom, 
stod en gång i tiden. Därifrån bar hon upp tvätten till dammen 
och tvättade den där. Hon hade med sig ett brandjärn, en trefotad 
järnställning, som hon satte över en öppen eld där hon kokade upp 
vattnet och tvättade tvätten. Sedan sköljde hon den i dammen. 

Än värre var det när hon tvättade trasmattor. Gammalfarmor var 
noga med att det skulle bli fint, så efter att ha tvättat mattorna 
bar hon ned dem, våta och tunga till tilläggningsplatsen och 
sköljde dem i havsvatten. Det gjorde att färgerna blev klarare. 
När hon sköljt dem i havet bar hon upp dem igen till dammen 
för att skölja dem i sötvatten, för om man inte gjorde det torkade 
de nästan aldrig. Saltvatten torkar långsammare än sötvatten av 
någon anledning. 

Jag har funderat lite på om hon tyckte att näckrosorna var i vägen 
för tvätten när de började sprida sig i dammen, men jag tror inte 
det. Farfar har sagt att hon tyckte väldigt mycket om blommor 
och hade en egen lite berså med blommor som hon skötte om 
och gladde sig åt. 

Men jag tänker på gammalfarmor varje gång jag sätter på vår tvätt-
maskin hemma. Jag lärde mig ganska nyligen att använda den och 
jag tycker att det är tillräckligt jobbigt att tvätta, hänga upp tvätt, 
stryka osv. Tänk då hur det var för henne när hon dessutom fick 
släpa tvätten över halva ön! Men på sommaren hade hon förstås 
näckrosorna att titta på. Det har inte jag i vår tvättstuga. Annat 
än på bild…  n
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Bertil ”Belle” Stjernfelt hade som nyfylld 90-åring anmält sig till 
Valö-runt-seglingen med den mer än 60-åriga Långedragsjullen 
Majt (J10:a), sin skeppshund Tola (uppnosig strävhårig tax) och 
som gast, kapten i flottan, Thomas Kenwood.

Den aktuella dagen var inledningsvis lite gråmulen och under 
förmiddagen ökade vinden från svag till medel och vid starten på 
eftermiddagen låg den stadigt över 8-10 m/sek, vilket är perfekt 
vind för den költunga J10:an.

Efter noggrann trimning av rigg och idoga förberedelser, som 
under vinterhalvåret pietetsfullt orkestrerats av Urban Janssons 
båtvarv, var till sist Majt med besättning klar för start. Det är 
ingen överdrift att säga att åskådarna kunde spegla sig i det 
ekskimrande klinkerskrovet när skepparn och besättningen 
kastade loss från kajen för att ge sig i kast med den – sedan 
urminnes tider svallande och brusande, rytmiskt sjungande 
– gamla Nordsjön.

Genom en djärv manöver och en snabb stagvändning sekun-
derna innan startskottet, positionerade sig Majt så att hon klöv 
startlinjen bland de första av totalt 25 båtar.
Tävlingen var igång och Tola som kände spänningen i luften tjöt 
upphetsat mot den tilltagande vinden, som i år var nordlig, vilket 
innebar att gamla Nordsjön först tvingade fram en utmanande 
kryssbog mot de fräsande vitskummande vågorna.

För att ha en chans mot de yngre och betydligt lättare konkur-
rentbåtarna förstod den erfarne rorsmannen att en vinnade strategi 
måste vara en kombination av gott sjömannaskap, navigations-
förmåga och tekniskt perfekt segling.

Plötsligt small dirken av med en knall och bomnedhalaren hal-
kade loss. Thomas Kenwood, med erfarenhet från stormarna vid 
otaliga långresor över de sju världshaven, röjde inte med en min 
sin tilltagande oro. Resolut tog han tag i bommen med höger-
handen och körde fockskotet med vänsterhanden samtidigt som 
han med bister min granskade de framrusande molntrasorna på 
sin väg över himlavalvet. Vindkantring på gång?

Strategin att gå mycket nära land visade sig vara ett genidrag 
från rorsman, som med ena handen höll rorkulten och med den 
andra, med hjälp av sin morakniv, fixade till tampen som släppt 
iväg den herrelösa dirken.

Efter det långa slörbenet tilltog vinden ytterligare och vattnet 
forsade stundtals in över babords låring, Thomas öste, Belle 
styrde och Nordsjön bjöd på storm och sjö för en äkta sjöman. 
Tola halkade och flöt om vartannat omkring på durken i sin lilla 
orange flytväst, troligen muttrandes något i stil med: Av stormarna 
tuktad, hatad och fruktad, nä så vov-vov-gläfs-gläfs heller. 

Målgången närmade sig och den genomtrötta besättningen gav allt 
på upploppet och bet därefter på naglarna under det att tävlings-
ledningen räknade lystal så att datorerna storknade. Frågan som 
malde i allas huvuden var: Skulle det räcka ända fram till seger 
för Majt? Efter en period av olidlig spänning kunde slutligen den 
stolte 90-årige segraren på krumma sjöbjörnsben under stående 
ovationer från publiken, tillsammans med skeppshunden Tola 
och gasten Thomas, som diskret höll sig i bakgrunden, hämta 
priset för förstaplatsen.

Det sensationella i detta är inte bara skepparens höga ålder, utan 
också att bedriften utförts med den stolta och beundrade Majt, 
som i sällsynt vackert Majt:estät stundtals kan ses i vågornas 
dans, gestaltande sjölivets vackraste saga, när hon regelbundet 
trafikerar vår vackra Fjällbackaskärgård och minner om tider då 
motorbåten ej fanns.

Då skepparn vid prisutdelningen tillfrågades hur det kändes, 
svarade han med sitt väderbitna, saltstänkt brunbrända ansikte: 
– Jo. Det é så skönt när man får lätta ankar och sticka ut på 
böljorna de blå...  n

90-åring segrade med 60-årig träbåt
 i årets sista regatta

Text och foto: Philip Edner

Sommaren 200� blev regnigare i Bohuslän än på mången dag och vattentemperaturen höll sig längre än vanligt på låga nivåer 
för att vara Fjällbackaskärgård. Men successivt blev sommaren bättre och framåt augusti var gamla Nordsjön som vanligt igen. 
Segelsällskapet Norderviken arrangerade då Valö Runt – ännu en lyckad regatta med en för många något oväntad utgång...
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Kyrkorådet ställde sig genast positiva till att 
ställa kyrkan till förfogande – trots allt är 
ju just kyrkan en återkommande autentisk 
miljö i produktionen och prästen, den 
nu pensionerade Margaretha Berntsson, 
spelar sig själv och förrättar bägge de fiktiva 
begravningarna.

Världspremiären ägde rum på kvällen 
måndagen den 29 oktober. 

De som inte hade varit inblandade i 
produktionen, alternativt haft turen att 
komma över någon av de ströbiljetter 
som fanns över, fick ge sig till tåls till pre-
miäravsnittet sändes på TV den följande 
fredagen.

Bohusläningen, GT och GP hedrade oss 
med sin närvaro och det var helsidor och 
uppslag i tidningarna dagen efter. Sveriges 
Radio var också på plats och intervjuade 
både skådespelare och publik. Redan 
innan serien har visats på TV har den 
alltså bidragit till ett stort medialt intresse 
för Fjällbacka.

Annika Holmberg, projektledare på SVT, 
hälsade alla välkomna och tackade för det 
goda bemötande man fick i Fällbacka under 
inspelningarna. Alla var glada att vara till-
baka på ”brottsplatsen” – båda huvudrollsin-

nehavarna, Niklas Hjulström och Elisabeth 
Carlsson, regissören Jonas Grimås och flera 
från inspelningsteamet fanns på plats. 

Annika Holmberg kom dessutom med 
bästa tänkbara nyhet: SVT har bestämt att 
man skall filma även ”Stenhuggaren” och 
”Olyckfågeln”, sannolikt med start hösten 
2008. 

Vi har en rejäl kyrka med tilltagen takhöjd 
och storslagen rymd, men de vackra tak-
kronorna kunde komplicera visningen. 
Det löstes elegant; ny teknik gör att det inte 
spelar någon roll om projektorn står framför 
eller bakom duken. 

Men den lilla, men starka, manicken på 
altaret blev det en perfekt återgivning på 
vita duken.

För alla som på ett eller annat sätt varit 
involverade i SVT:s arbete i Fjällbacka 
var spänningen stor: vem skulle vara 
bortklippt, vilka skulle synas i bild, vems 
hem skulle öppnas för hela svenska folkets 
granskande ögon, hur mycket av Fjällbacka 
skulle man ana, vilka hus skulle man känna 
igen…? Många var vi som läst boken och 
förlorade oss i att spana efter bekanta 
ansikten och platser, väl medvetna om att 
vi på fredagen skulle få en ny chans att följa 
själva handlingen.

Yngst bland statisterna var Wilma Olaus-
son som hunnit bli hela sju månader 
gammal. Äldst var… nåja, det var i alla fall 
stor åldersspridning bland statisterna… 

Stoltast denna kväll var utan tvekan 
Camillas mamma Gunnel och hon var nog 
inte ensam om att stundtals ha en lätt sur-
realistisk känsla – allting blev med ens så 
stort på många vis. Böcker kan man ju låta 
bli att läsa, men TV undgår inte särskilt 
många människor och genomslagskraften 
är enorm. 

Vid den här tidningens pressläggning har 
alla fyra avsnitten sänts och vi vågar därför 
berätta att Camilla Läckberg själv gör 
en ”Hitchcock” – d.v.s. hon har en liten 
statistroll. Enligt Camilla är hennes enda 
möjlighet att komma med i en film att 
skriva böcker som blir film så att hon har 
ett visst inflytande på produktionen…

De trogna Läckberg-läsarna kunde kon-
statera att många detaljer från boken inte 
kom med i filmatiseringen, men skall 
man komprimera ned en hel bok till två 
timmars film måste ju någonting offras. I 
det stora hela känner man ändå igen sig 
från böckerna – det är samma stämning 
som gjort Camillas böcker så otroligt 
populära.  n

Film i kyrkan
– SVT förhandvisade Isprinsessan

Text: Annika Schjelderup - Foto: Lasse Edwartz, Bohusläningen

Det är inte ofta som exklusiva premiärer och förhandsvisningar sker utanför huvudstaden. Därför är det kanske inte så för-
vånande att det blev en viss uppståndelse när SVT, på Föreningen för Fjällbackas initiativ, beslöt sig för att visa dramatise-
ringen av Camilla Läckbergs ”Isprinsessan” i Fjällbacka kyrka. 
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I tio år var han seglarlärare på SSN. Somrarna tillbringar han i Mörhult och på Edsten. Till vardags läser han till NO-lärare på 
lärarhögskolan i Mölndal. När Björn var 1� började han sportklättra på allvar, är nu 22 och har han tävlat på VM i sportklätt-
ring i Spanien…

Först skall vi reda ut lite begrepp. Man skiljer på Sportklättring 
och Traditionell klättring. Inom den traditionell grenen säkrar 
man sig själv med egna säkringspunkter vilket skiljer sig från 
sportklättringen på så vis att man där har fasta färdiga fästen i 
berget att säkra sig i. Sportklättring är och anses mycket mindre 
riskfyllt än traditionell klättring. För Björn är det sportklättring 
som gäller.

Sportklättring delas in i fyra kategorier: Difficulty, Deep Water 
Solo, Speed och Bouldering.

För Björn gällde VM Bouldering som fått sitt namn från engelska 
namnet för klippblock – boulders.

Bouldering består av korta banor, i tävlingssamanhang oftast 
inomhusväggar, om 5-6 meter. Inga rep används utan skydden 
är madrasser. När man ”bouldrar” utomhus har man ”crashpads” 

– små mattor som man bär med sig ut till stenblocken. 
På tävling har man 6 linjer/boulders (oftast artificiella väggar) på 

6 minuter styck att klara av. Tiden startar vid första anblicken. En 
till två minuter går åt till att hitta en bra väg, och poäng delas ut vid 
ett startgrepp, en bit upp, och ett toppgrepp. Efter avklarad linje är 
det sedan 6 minuters vila innan nästa av de 6 linjerna står på tur. 
Klarar man en linje på kortare tid får man mer behövlig vila innan 
det är dags för nästa. Varje linje har 3-13 grepp till toppen.

Klättringens schack
Bouldering är lite av en livsstilssport helt i linje med surfing, ska-
teboarding och snowboarding. Man reser runt i landet, Europa 
och övriga världen för att utmana, umgås med likasinnade och 
hitta nya miljöer. 
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Björn Strömberg – Sportklättrare i VM
Anders Torevi

Läs mer på:



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2007 • Nr 1032�

Klättrarna skapar egna linjer, på stora 
klippblock eller mindre bergväggar. Dessa 
registreras sedan officiellt i olika svårig-
hetsgrader beroende på antal greppunkter, 
överhäng m.m.

– Det är ingen dyr sport. Det enda man 
behöver är skorna, som i och för sig inte är 
så billiga och slits rätt hårt. En ”crashpad” 
att landa (hyggligt mjukt) på om man 
faller samt en kalkpåse till händerna. 

Grenen går till stor del ut på problem-
lösning, att hitta en bra väg upp. Täv-
lingsdelen är också mycket taktik: Skall 
jag satsa på det poänggreppet? Är chansen 
att lyckas liten? Är det bättre med några 
minuters återhämtning?

– Det är otroligt mycket fokusering i den 
här formen av klättring. Många gånger har 
jag, när jag kommit ner igen, funderat på 
hur jag kom upp utan att komma ihåg 
något alls. Fullständigt tomt, så fokuse-
rad är man. Det är också mycket av det 
klättringen handlar om. Att komma i ett 
sorts transtillstånd när allt bara går av sig 
självt. En av de stora drivkrafterna till att 
många klättrar men också en känsla som 
är få förunnat. 

– Men givetvis bygger det också mycket 
på smidighet och styrka, fortsätter Björn 
som har byggt en egen klättervägg i ladu-
gården på släktgården på Edsten. Många 
timmars hård träning har det blivit i 
sommar.

Spanien-VM – en besvikelse
Björn var 14 när han första gången testade en klättervägg och fast-
nade direkt. Sedan 16 års ålder var han given i juniorlandslaget i 
difficulty. Senioråren har han dock vart skadedrabbade och biljetten 
till VM kom inte av ranking utan via en landslagstävling där han 
blev tvåa både i difficulty och bouldering. 

VM-tävlingarna i september blev dock en stor besvikelse, eller 

Bouldering vid Fasters Klôva på Vetteberget. Bilder från Björns galleri.

som Björn själv uttrycker det, katastrofala. 
Den ”goa” känslan infann sig aldrig, förkyl-
ningen satt i kroppen och nerverna satt på 
utsidan. Missar i kvalet stoppade tävlingen 
allt för tidigt. 

Efter totalfokusering och en stark vilja 
att prestera ”den bästa tävlingen någonsin”, 
inte placeringsmässing utan mer personligt 
prestationsmässigt, kom tomrummet. 

– Nu gäller det att hitta motivationen och 
känslan igen. Naturen är vacker på hösten 
och NM och SM närmar sig.

Räkcocktail vid Fasters Klôva
Varje linje har en angiven start- och slut-
punkt. På en 6 meter brant vägg vid 
myren Fasters Klôva, på Vetteberget, har 
Björn registrerat ett femtontal linjer. Bland 
namnen finns: Räkcocktail, Maneten, Sjö-
pung, Hummern och Kräftan.

– När man lägger en ny linje måste berget 
rensas och borstas från mossa och lavar så 
greppen sitter. Jag har nog snart kommit upp 
i hundra boulders i Fjällbackaområdet som 
kanske blir ett av Sveriges absolut bästa. Här 
finns flera områden med kanonväggar.

Tävla uppför Vetteberget?
– En tävling, eller en välgörenhetstillställ-
ning på Ingrid Bergmans Torg med klättring 
uppför Vetteberget. Visst hade det vart en 
kanongrej? 

– Jag känner de flesta av Sveriges bästa 
klättrare och hade säkert fått hit många, 
säger Björn. Varför inte låta allmänheten 

också få prova på att klättra i ett riktigt berg?
Jag kan bara hålla med och erbjuda vårt stöd. Kanske något för 

sommaren 2008?  n

P.S. Björn är en ”fena” på makrillfiske också. Vid Makrill VM 1999 
fick han första fisken och i år var han totaltrea.

Foto: AT
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Emilie Flygare-Carlén 200 år – Öppen Ö på Florö
Text & foto: Anders Torevi

Peter Silfverskiöld berättade om Florö för det till bristningsgränsen 
fyllda magasinets publik, Karin Falck om hennes och Åkes tid under 
inspelningen och Thomas Utterström ordf. i Emilie Flygare-Carlén 
Sällskapet om författaren. Britt Philipsson och Rosa Wieslander ställde 
ut tavlor och keramik.

200 årsminnet av Emilie Flygare-Carlén födelse har firats på 
många ställen denna sommar. Så även på Florö då familjen 
Silfverskiöld bjöd in till ”Öppen Ö” 5 augusti. 

Båtar avgick från Ingrid Bergmans Torg och många tog egna 
båtar för att besöka platsen för inspelningen av ”Ett köpmans-
hus i skärgården” 1972. 

Cirka 200 besökare räknade man in och dessa bjöds på berät-
tarstunder i det stora magasinet. Peter Silfverskiöld berättade 
öns historia, från Abelas och Petter Augusts tid, via faderns 
köp, till nutidens läge. Från Emilie Flygare-Carlén Sällskapet 
fick vi höra skattmästare Erik Berg och ordföranden Thomas 
Utterström berätta om Emilies liv och författarskap. Författaren 
Ann Smith, vars farfars farfar var broder med Emilie, läste en 
dikt som inspirerats av hennes liv. Karin Falck berättade om 
tiden då hon och maken Åke tillbringade i Fjällbacka i samband 
med inspelningarna.

Vädret var lite gråkulet den första timmen men sedan bröt solen 
igenom och besökarna kunde njuta av att vandra runt bland 
Florös exotiska träd, näckrosor och highlandboskap. 

Grannöarnas konstnärer Britt Philipsson på Fläskö och Rosa 
Wieslander på Dyngö ställde ut sina alster i huvudbyggna-
den och Lena Willig serverade en underbar hummersoppa i 
magasinet.  n

Gravfältet på Mörhults Moar restaurerat
Text & foto: Anders Torevi

Det var många år sedan någon brydde sig om gravfältet på Mör-
hults Moar, eller Kämpastenarna som de kallats. Sly, småträd och 
buskar har fått härja fritt. Informationstavlan från 70-talet är 
sedan länge borta. 

Föreningen för Fjällbacka fick förfrågan om det inte var dags att 
restaurera området och Annelie och Stig Torstensson åtog sig arbe-
tet med att rensa marken och ordna fram en ny informationstavla 
med hjälp av Bohusläns museum. Gustav Torstensson byggde en 
vacker teakstomme till texten och lagom till sommaren var det 
färdigt. De ekonomiska åtagandet stod FFF för. 

 På tavlan kan man bl.a. läsa att det är frågan om 22 kända gravar, 
12 resta stenar och 10 runda stensättningar. 

Enligt sägen landsteg vikingar här och deras fallna krigare skulle 
vara begravda under ”Kämpastenarna”. Idag pekar allt på att grav-
fältet är från järnåldern och cirka 1500-2000 år gammalt. Alltså 
något äldre än vikingatiden. 

Två av gravarna grävdes ut i slutet av 1800-talet och urnor med 
brända ben hittades tillsammans med sönderrostade järnföremål. 
Ett för järnåldern typiskt sätt att begrava.

I direkt anslutning till gravfältet har arkeologer hittat resterna av en 
förhistorisk boplats vilken dock inte är utgrävd. Kanske är boplatsen 
mycket äldre än gravarna?

Besök gärna platsen och stanna till en stund för eftertanke. Perspekti-
vet på människor i strid för tusentals år sedan runt dina fötter blir stark, 
jag lovar. Stort tack till Annelie, Stig och Gustav för arbetet.  n
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5 minuter med...

Rebecca Trehammar

– gott till julbordet, med Lena Willig

Det finns några mycket kända människor som 
man förknippar med Fjällbacka. Det här handlar 
om Fjällbackas nästa stora namn ute i världen, 
vår egen Sop-Leif. 

Denna superkille som genom Camilla Läckbergs 
böcker just nu är vår mest kända person efter 
författaren själv. Min sambo Örjan, som är ute 
och spelar kors och tvärs, kommer ofta hem och 
berättar hur folk överallt runt om i Sverige frågar: 
Hur det är att bo i Läckbergs Fjällbacka? Andra 
standardfrågan är: Känner du Sop-Leif? 

I vår familj kunde vi nog källsortera lite bättre 
än vad vi gör, men jag undrar också: om man kör 
sopbil, hur noga källsorterar man då?

Namn:.................... Leif.Christensson

Ålder:...................... .58

Familj:.................... .Sambo.med.Anne.Emmoth,.
......................två.vuxna.döttrar.och.fyra.barnbarn

Bor: ......................... .Fjällbacka

Gör: ........................ .Kör.sopbil.och.snickrar

Fritid:...................... .MC,.skidor.och.resor

Musik i bilen: ...... .Rock

Källsorterar:........ .Ja,.med.sunt.förnuft

Beundrarpost 
till Sop-Leif: ........ .Stor.uppmärksamhet.

Och så 5 snabba...

 Fjällen	  Solsemester	

 Fisk	  Kött	

 Bok		  TV	

 Hemmakväll.  Utekväll..

 Dörj.  Meta

Brrr – Vinter igen! 
Nu behöver vi något gott att värma kropp & själ med. Dags för julens lyx!  
Tänkte vi skulle mysa till det med några julgodisar samt varma juldrinkar att avnjuta i kylan! 

Att jag älskar julens smaker vet ju alla nu efter några år i ”rutan”. Saffran, vanilj, kardemumma 
 & tranbär tycker jag hör julen till så här kommer några favoriter jag gärna njuter av i juletid.

TRANBÄRSTRYFFEL MED PUMPAFRÖ & NÖTTER
2 dl pumpafrön | ��0 gr mörk choklad, minst �0% | 1 1/2 dl grädde,visp eller magrare
1 dl torkade aprikoser | � dl blandade nötter t ex, pistage, cashew, hassel, mandel och val.
1/2 dl sesamfrön | 1 dl torkade tranbär (kan bytas ut mot russin)

Bryt chokladen i bitar och smält över vattenbad.  
Rör ner grädden i chokladen. Skär aprikoserna i  
smala bitar samt grovhacka nötterna. Blanda nu  
alla ingridienserna men spara lite pumpafrön till  
topping av tryffeln. Rör ner frukt/nötblandningen 
i chokladsmeten. Bred ut i en form klädd med  
smörpapper & strö över resterande pumpafrön. 
Kyl eller frys några timmar. Ta ut kakan och skär 
i små rutor. Mums!

ISCHOKLAD MED SAFFRAN & KARDEMUMMA 
(25 formar)
100 gr kokosfett | 200 gr vit choklad
1 kuvert saffran | 1 st sockerbit
Kardemumma efter tycke & smak

Smält kokosfett & vit choklad i ett vattenbad.  
Mortla saffran & socker till ett fint pulver. Blanda  
ner pulvret samt kardemumman i chokladsmeten.  
Ha lite tålamod, låt massan svalna lite och få färg  
från saffranen. Gjut i ischokladformar.

Nu kommer vi till dom riktigt goda drinkarna. I vintermörkret är det gott med något värmande 
som alternativ till tradglöggen. Har gjort några vinterfavoriter, här kommer de!

VAINILLA CON LECHE
2 st espresso alt starkbryggt kaffe, ca 1 ½ dl | � cl Licor 43 eller annan likör med inslag av vanilj.  
Om man vill ha alkoholfri variant finns det vaniljsirup som man kan ersätta likören med...
Mjölk, en skätt! | 1/� vaniljstång | Äkta vaniljsocker

Brygg espresson eller kaffet. Värm mjölken och  
vaniljstången och mixa med stavmixer till skum.  
Häll upp kaffet & rör ner likören. Toppa med  
vaniljskummet och strö lite vaniljsocker på  
toppen. Riktigt gott!

Sista vinterstänkaren...

ROMCHOKO (4 glas) 
100 gr hackad mörk choklad | 1 dl mjölk
� cl mörk rom | Ev kanel

Koka upp mjölken, dra åt sidan och tillsätt den  
hackade chokladen. Mixa mjölkchokladen med  
rom i mixer. Häll genast upp i glas och pudra  
med kanel.

Jättegott att toppa med Pepparkaksgrädde som man gör så här: Mixa eller stöt pepparkakor i en 
mortel. Vispa grädde lätt. Blanda försiktigt. Gott till Irish Coffee, glass, färsk frukt eller i ROMCHOKO.

Foto: AT

Det var allt för denna gång! Önskar er en trevlig jul med mycket god mat & julefrid.
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Odinslundsgatan 11, �12 �� Göteborg
Tel 0�1-�0 02 10, Fax 0�1-�0 0� 2�

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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Precis när vi skall börja vårt månads-
möte upptäckte vi att det brann i en 
sjöbod i Fjällbacka. 

Vi avgår omedelbart med både 
Rescue Minlouis och Rescue Spar-
banken Tanum. Väl på plats hade 
branden tagit sig rejält. 

Vi påbörjar släckning med Min-
louis, tar sedan över med Sparban-
ken Tanum och får branden under 
kontroll. Brandkåren anländer och 
tar över eftersläckningsarbetet 
medan vi återvänder till station. 

Söndag 1 Juli 2007 • Larm - Brand i sjöbod
Att Sjöräddningen har stora resurser vet vi. Ibland är det 
också tur att människor är på rätt plats vid rätt tillfälle 
samt att väder och vind spelar med. I detta fall förblev de 
kringliggande sjöbodarna nästintill oskadda.

Daniel Gustavsson hade kameran med sig och Victor 
Bogesjö skrev loggen på SSRS hemsida. 

AT

Ostindiefararen Götheborg III – kom till Grebbestad 1� juli för att visas 
upp under fyra dagar. 11.��0 besökare passade på att gå ombord, varav 
�0�� under en dag. Nytt rekord. 

Planerat var att hon skulle vara vid kaj söndag middag men dåligt 
väder gjordet att man valde att tidigarelägga ankomsten till lördagkväl-
len. Tyvärr kände inte många till schemaomläggningen vilket medförde 
att ganska få slöt upp genom skärgården. Vid 21-tiden på lördagkvällen, 
passerade hon söder om Hjärterö eskorterad av bl.a. Sjöräddningen 
Fjällbacka. Linn Sandmark var på hugget med kameran. 

Då hon 20 juli lämnade Grebbestad (även nu försenad av vädret) 
och stävade vidare mot Halmstad lotsades hon ur skärgården av Fjäll-
backalotsen Pär-Olof Berg.

AT

Götheborg genom skärgården med Fjällbackalots

Foto: Linn Sandmark

Tydligen är stora nyare fyrtaktsmotorer lättsålda på svarta marknaden, Urban 
Janssons Båtvarv hade en natt i början av oktober påhälsning av förslagna 
tjuvar. Sju stora motorer stals med reglage och instrument. Att få loss 
motorerna, som i de flesta fall var låsta, måste tagit lång tid vilket tyder på 
att de antingen arbetat under flera nätter eller att många varit inblandade. 
Fräckheten förstärks av att tjuvarna har backat in till båtarna under räden, 
trots relativt stor risk för upptäckt och att det endast finns en smal väg ut 
från varvet. 

Ytterligare en liknande maskin stals samma natt på annan plats i samhäl-
let och att just dessa modeller är eftertraktade styrks av att det i fjol bl.a. 
försvann två likadana i Mörhult. Kanske är det dags att ta av maskinerna 
på vintrarna. 

AT

Motorstölder på Varvet

Foto: AT
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA

Peter Almqvist, stationsföreståndare RS Fjällbacka. Bilderna tillhör SSRS.

FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2007 • Nr 102��

Ytterligare ett år har farit förbi och aktiviteten på stationen har 
varit mycket hög denna sommar. Vädret var ju inte det bästa och 
det satte sina spår i statistiken.

Under juli månad hade vi inte mindre än 104 uppdrag. Alla var 
naturligtvis inte akut sjöräddning men sjöräddningsfallen ökade. 
Likaså medlemsuppdragen och övrig assistans.

Sjöräddningscentralen MRCC i Göteborg visar på samma sta-
tistik med ökad sjöräddning.

Sjukdomsfallen i skärgärden där vi agerar ambulans har också 
ökat i år. Jag brukar säga att det är inte alltid roligt det vi gör, men 
det är både intressant och stimulerande.

Vi har sedan haft mycket annan aktivitet i och med Sjöräddnings-
sällskapets 100 årsjubileum där vi hade besök av Sjöräddnings-
sällskapets jubileumstrailer med utställning. 

Vi sände ner vår stora båt, Rescue Sparbanken Tanum, till Göte-
borg under jubileumsveckan och vi hade middag med Kungen, 
som är sjöräddningssällskapets högste beskyddare.

Tanums kommun och Grebbestad hade besök av ostindiefararen 
Götheborg som vi assisterade till och från kaj.

Det har hänt en hel del här på stationen sedan 2003 när jag tog 
över som uppsyningsman och när jag nu har avsagt mej uppsy-
ningsmannaskapet och slutar till årsskiftet kan jag se tillbaka en 
hel del stora förändringar både i organisation och båtar. 

Vi har under min tid haft en mycket bra uppslutning på de 
jourlag som var en förutsättning för att jag skulle kunna ta upp-
draget på frivillig bas. Jag tror att vi har en ganska unik situation 
vad gäller besättningsuppslutning här i Fjällbacka, det finns större 
städer som har svårare att hålla en fungerande jourtjänst. 

Våra båtar är mycket väl underhållna av våra egna besättningsmän 
med ekonomiskt bistånd från privatpersoner, lokala företag och 
organisationer. Vi har idag tre st nyrenoverade båtar av högsta 
klass som alla är specialbyggda för sjöräddning.  

Sjöräddningssällskapet har vuxit mycket under de senaste åren 
och medlemsskapen har mångdubblats. Vi har placerat oss själva 
i rampljuset på ett helt annat sätt än förr. Mycket tack vare stora 
reklamkampanjer som reklambyråer, dagstidningar och övriga 
media har sponsrat oss med.

Jag lämnar över en station i gott skick och med goda framtids-
utsikter och vill slutligen tacka alla som hjälpt till under mina år 
och önska min efterträdare, som i skrivandets stund ej är utsedd, 
lycka till.  n
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Gott humör, god pilsnerkorv. 
Djup konsentration eller djup 
dvala. Stilarna var många.

Resultat:
Öppna.klassen.
1..Malin.Rydén,.Munkedal.
2..Kenneth.Rudolphi,.Uddevalla.
3..Björn.Strömberg,.Mölndal

Bästa.man:.Kenneth.Rudolphi,.Uddevalla

Första.makrillen:.Alf.Gustafsson,.Fjällbacka

Största.makrillen:.Anders.Nilsson,.Göteborg

Minsta.makrillen:.Kalle.Rapp-Sundbom,.Göteborg

Bästa.yrkesfiskare:.Alf.Gustafsson,.Fjällbacka

Juniorklassen.
1..Louise.Martinsson.
2..Johan.Larsson

Lagtävlingen.
1..Hooked.on.a.Feeling,.Fjällbacka.
2..Hjärtum.Boys,.Lilla.Edet

Malin Rydén i segerbåten Wehögen.

Text: Annika Schjelderup - Foto: Anders Torevi

En envis västanvind oroade till en början 
arrangörerna som valde att förlägga fisket 
till Gôrrvik på insidan Valö där havet var 
ganska lugnt. 

Väl på plats fick de nära 400 deltagarna i 
90-talet båtar njuta av avtagande vind, sol 
och lätta cirrusmoln. 

Prick klockan 15 gick startsignalen för  
16:e året i rad och efter tre minuter var 
första makrillen bärgad. Det var såklart ett 
proffs som visade hur det skulle gå till; Alf 
Gustafsson räddade sin yrkesstolthet genom 
att både fånga första fisken och bli bäst i 
yrkesklassen. 

Det skymtades både Bullens Pilsnerkorvar 
och små flaskor här och var, men på det stora 
hela var koncentrationen på topp, liksom 
stämningen.

Efter första halvtimmen utkristalliserades 
en överlägsen förmåga i en ganska oansenlig 
träbåt med det talande namnet ”Wehögen” 
i utkanten av fältet. Malin från Munkedal 
hade två fina, grönskimrande makrillar i 
sin hink. De flesta hade inte fått en enda 
så dags.

Det viskades om både horngäddor, vitlingar 
och till och med en rödspätta – men det vet 
ju alla, att en fiskares hantering av sanningen 
lämnar en hel del övrigt att önska…

Vid invägningen räknades dock bara äkta 
makrillar, inte ens taggmakrill fann nåd 
hos tävlingsledningen i klassen ”minsta 
fisken”.

Malin Rydén var med sina sex makrillar 
den andra kvinnan i tävlingens historia 
som tog hem förstapriset i öppna klassen 
och jublet visste inga gränser när publiken 
vid prisutdelningen fick veta att hon inte 
ansetts platsa i tremannalaget i båten 
– bestående av bara män.

Kan tänka att de ångrar sig när Malin 
packar väskan och reser upp förstapriset!

I år kom mediabevakningen av denna 
folkfest äntligen upp i sin rätta nivå – vi 
hörde Malin intervjuas på Radio Väst och 
kunde läsa om hennes bragd i både GT 
och Bohusläningen. Varje år gör tävlings-
arrangörerna sitt bästa för att nå ut med 
denna världshändelse, men intresset har 
genom åren varit minst sagt varierande. I 
år hade man medvind, för det stormade i 
mediavärlden och många av landets jour-
nalister var antingen uttagna i strejk eller 
försatta i blockad. Kan tänka att det var 
lite torka på en och annan nyhetsredaktion 
och pressmeddelandet från Makrill-VM i 
Fjällbacka föll ner som en sprattlande skänk 
från ovan…  n

Malin tog hem årets Makrill-VM 
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Sportenw w w . f j a l l b a c k a g k . s e

Text: Hans Lundberg - Foto: Arne Sandelin

KLUBBMÄSTARE DAMER: CARIN ERNBY
Damer junior Anna Tranchell

D-�� Lotta Öjeskär

D-�0 Brith Johansson

KLUBBMÄSTARE HERRAR: TOMAS JÄRUND
Herrar junior Marcus Malmsjö

H-�� Patrik Bogren

H-�� Björn Hugoson

H-�� Stellan Hellström

H-�� Åke Hugoson

H-�� Arne Sandelin

Foursome Damer Sofia Andersson/Antonia Frey 

Foursome Herrar Johan Järund/Tomas Järund

MILJÖDIPLOM
Golfklubben har målmedvetet arbetat efter en långtidsplan för att för-
bättra sin anläggning, både vad gäller golfbanan och alla lokaliteter. Tidigt 
infördes ett miljöprogram omfattande miljöbränslen, bekämpningsmedel, 
tvättplatta med oljesanering o.d. Tack vare detta har golfklubben under 
året tilldelats Svenska Golfförbundets Miljödiplom. Endast ett fåtal 
klubbar i Västsverige har hittills erhållit detta diplom.

NY KRÖGARE
Golfkrogen har i år fått en ny krögare. Björn Olsson med söner och per-
sonal har serverat både golfare och icke golfande gäster under säsongen. 
Björn driver även en cateringverksamhet där han vänder sig till både 
företag och privatpersoner i kommunen. Nu har Björn beslutat att fort-
sätta sin verksamhet även under vinterperioden med lunchservering alla 
vardagar. Därmed blir FJGK en av mycket få golfrestauranger utanför 
storstäderna med denna året-runtservice.

NYA KLUBBMÄSTARE
KM gav åter en blandning av nya och gamla mästare. Tomas Järund 
tog hem herrtiteln med hela 5 slag, medan Carin Ernby kunde upprepa 
fjolårssegern först efter särspel mot Lotta Öjeskär. Se resultaten nedan.

HUMMERGOLFEN
Trots många gästande spelare blev det nästan storslam för Fjällbacka spe-
lare. A-klassen vanns av Leif och Fredric Ericsson och i B-klassen segrade 
Karin och Björn Hugoson. Open-klassen vanns av Joakim Bäckström 
Ekarna och Tomas Skallström Trollhättan Se resultaten nedan.

Segrare från Hummergolfen 2007. Leif och 
Fredric Ericsson gillar hummerfaten och Karin 
Hugoson gillar placeringen i resultatlistan.2007

A-KLASS

1. Leif Ericsson/Fredric Ericsson

2. Pål Gyllensvan/Åsa Rosberg Gy Ilensvan

�. Roger Johansson/Ture Eriksson

B-KLASS

1. Karin Hugoson/Björn Hugo son

2. Tommy Axelsson/Sven Ljunglide

�. Monica Josefsson/Henrik Josefsson

OPEN-KLASS

1. Tomas Skallström/Joakim Bäckström Trollhättan Gk/Ekarna Gk

2. Christer Jernberg/Andreas Jernberg Skaftö Gk

�. Johan Magnarsson/Peter Jernberg Skaftö Gk
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Anna Falkenberg, ordf.

Vi köpte en C55:a och fick en på köpet. Vi har tagit ett banklån för att finansiera 
projektet men vår förhoppning är att vi skall kunna få så många sponsorer så 
att vi kan lösa lånet. Vi har redan fått in en del pengar från privatpersoner, 
företag och föreningar, bl.a. 10.000 kronor från Föreningen för Fjällbacka. Vi 
TACKAR så mycket för den hjälpen.

Våra kära ”materialförvaltare” fick inte nog i vintras, utan har snickrat på även 
i sommar. Med hjälp av många andra så har det blivit en ny brygga nere vid 
klubbhuset. Seglarna, och många med dem, är tacksamma för bryggan då det 
underlättar vid riggning m.m. att ha mer plats att vara på.

Våra seglare har varit oerhört flitiga i år och tävlat på många ställen runt om i 
Sverige men även i Danmark. Det har gått bra för dem och vi kan bara gratulera 
och hoppas att intresset håller i sig. Det har blivit oerhört populärt att segla våra 
C55:or och ibland har intresset varit för stort, det finns ju bara två stycken. 

Nästa sommar kommer vi att arrangera SM i Laser så nu är det dags att damma 
av er gamla jolle så den är i toppskick till nästa år. Det förväntas bli många 
seglare så vi kommer att behöva en del funktionärer. Om ni känner er manade 
så tar vi tacksamt emot er hjälp.

Det känns som att intresset för segling är på väg uppåt igen, vi har haft nästan 
hundra elever i seglarskolan i sommar.  n

Vi gjorde det! 

Stipendium till Sara Falkenberg

Sara Falkenberg, 15 år och lovande seglare i Segelsällskapet Norderviken, 
tilldelades 4 augusti ett stipendium ur Emils minnesfond. Emils min-
nesfond är instiftad till minne av Emil Andersson som 1997 omkom i en 
olycka på ett fritidshem i Tanumshede. Stipendiet delas ut årligen till en 
idrottande och lovande pojke eller flicka från Tanums kommun. 

Fjällbacka-Bladets läsare har vid flera tillfällen kunnat läsa om Sara och 
hennes utveckling som seglare. Årliga seglarläger vid Gardasjön, deltagande 
i juniorlandslaget i Optimistklassen vid seglingar i Åbo, Finland m.m. 

Sara han nu växt ur optimistjollen och tagit steget upp till Zoom8. En 
tuffare jolle på väg mot tjejernas OS-klass, Laser.

Bilden är från Tanumsdagen när tar Sara emot stipendiet av Emils pappa, 
Daniel Andersson.  n

Text: Anders Torevi - Foto: Morgan Falkenberg

Bilder från www.c55.se - Riksmästerskapet 2007.
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Krabbmetetävlingen 2007

FFF’s 1�:e krabbmetardag, den 1� juli 200� blev en trivsam dag med ett myller av 
människor och båtar. Det blev i år inte några nya rekord i antal fiskade krabbor 
eller deltagare. Vädret var soligt, men ganska blåsigt och många av de seglande 
ungdomar, som hade anlänt föregående kväll med ”seglartåget”, hade valt att 
ligga kvar i Fjällbacka även på onsdagen och en del av dem deltog i vår tävling.

De �� entusiastiska krabbmetarna var nöjda med sina fångster och framför allt 
med det dignande prisbordet, som de �� sponsorerna från Fjällbacka så välvilligt 
hade bidragit till. ”Krabbräknarna” räknade ihop totalt ��� krabbor.  n

Barn <11 år
Jacob Andersson • �� krabbor
Ossian Hemdahl-Lundgren • ��
Emmy Erlander • 1�

Ungdomar 12-1� år
Adam Loewenstein • 20
Zana Ali • �
Karl Brunius • �

RESULTAT
Vuxna
Maria Hallberg • 22
Louise Petersson • 1�
Elinor Hartung • 10

Barn med vuxenhjälp
Joar Hemdahl-Lundgren • 1�
Lova Carlsson • 11
Simon Johnsson • �

Text: Eva Björving - Foto: Göran Björving

Tränaren har ordet
Årets A-lag har under 200� varit ett samarbete 
mellan Fjällbacka IK och Hamburgsunds IF. Vi 
har spelat i div.� Norra Herrar där killarna har 
gjort ett fullt godkänt resultat under året. Det 
har varit mycket folk på träningarna och de 
yngre spelarna har fått känna på A-lagsfotboll 
detta år. De har varit riktigt duktiga!

Det bästa med året har varit lagandan och 
kämpaglöden hos spelarna. Denna grupp 
har stora förutsättningar att utvecklas till 
ett lag som kan klättra i seriesystemet inom 
ett par år. Jag vill också ge beröm till ledare, 
vaktmästare och styrelse för ett gott samar-
bete under 200�.

Glenn Tuvström

Säsongen med P15/16 
Vi började året med en halvbra grussäsong.
Många tränade dock flitigt vilket visade sig 
senare. Det var elva lag med i serien och trots 
ett par tråkiga förluster i början av serien slu-
tade vi trea i gruppen. Tredjeplatsen gjorde 
att vi gick till serie A-slutspel tillsammans 
med IFK Valla, IK Kongahälla, Lysekils FF, IFK 
Strömstad, IFK Uddevalla, Stenungsunds IF 
och Stångenäs AIS

Sedan var det bara att ladda batterierna för 
Dana cup. Vi fick lite skador så det var en tunn 
trupp som åkte till Danmark. Vädret var inget 
vidare men killarna höll humöret uppe och 
alla kämpade väl.

Höstsäsongen slutade med en tunn trupp, 
flera skador och långa resor. Trots det spelade 
vi riktigt bra fotboll. Mot Kongahälla gjorde 
killarna sin bästa match någonsin. För att 
få ihop ett lag fick vi ta med några yngre 
spelare. Vi ledde i halvlek med 2-0 och slut-
resultatet blev 2-2. Tack även till de tjejer som 

ställde upp i år när vi inte fick lag.
I A-slutspelet (de bästa lagen i både norra 

och södra Bohuslän) slutade vi på en femte 
plats. Kongahälla blev två i serien, så hade vi 
haft truppen hel hela vägen så kanske det 
kunnat bli prisplats i år.

HÖSTRUSKET 2007
Vi hamnade i en svår grupp med Henån IF, 
Lysekils FF, Stångenäs AIS och våra matcher 
startade kl.2�.00 på lördag kväll vilket var lite 
segt. Vi förlorade två matcher och spelade 1-1 
mot Henån. Det var en bra turnering trots allt. 
Till sist vill Anders Jonasson och jag tacka för 
alla roliga år för nu slutar vi. Hoppas att ni 
fortsätter att spela fotboll och att klubbarna 
ordnar något bra för er.

Caroline Juliusson

P15/16 2007. Ett samarbete mellan Fjällbacka, Hamburgsund och Rabbalshede. 
Foto: Lennart Juliusson
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2007

Gamla fjällbackabilder
Bilden är tagen ca 1915 av Carl N

orborg. D
en stora vita sjöboden, tvåa från vänster, kallades D

ahlbergs efter Carl A
lbin D

ahlberg som
 1903 startade charkuteri i fastigheten. 1936 starta-

des Sv. Västkustfiskarna avd 34 och efter några tillfälliga lokaler köptes D
ahlbergsfastigheten in på  1940-talet. 

Tillsam
m

ans m
ed SVC H

am
burgsund avd 26 hade m

an bildat Fjällbackafiskarnas andelsförening u.p.a. som
 försåg fiskarna m

ed is, drivm
edel, redskap sam

t försålde all fisk och skaldjur 
inom

 distriktet i parti och m
inut. Som

 m
est var 19 trålare och ett hundratal sm

åfiskare från H
am

burgsund, D
yngö, Fjällbacka och Långsjö knutna till föreningen. 

1956 brann m
agasinet ner och i sam

band m
ed återuppbyggandet inköptes även sjöboden längst till vänster på bilden, Carl och Johan Lundström

s sjöbod, som
 då revs. M

an invigde sin 
nya (nuvarande) fastighet 1960. I m

itten av 70-talet lades andelsföreningen ner och 2002 gick SVC Avd. 34 Fjällbacka upp i storavdelningen Ström
stad (SD

). 

A
nders Torevi


