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Ledare

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.

FFF:s STYRELSE 2007-2008
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Tomas Forser, Västergatan 2 
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Sommaradress: Långsjövägen 39 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/327 30
Lars Lundberg, Sälviksvägen 40 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/31973

ANSVARIG UTGIVARE 
Anders Torevi

REDAKTIONSKOMMITTÉ 
Sammankallande: Anders Torevi, 
Dinglevägen 12, 450 71 Fjällbacka 
tel. 0525/310 39 • anders@torevi.se
Tomas Forser, tomas.forser@lit.gu.se
Hans Schub, hans.schub@gotanet.com
Annika Schjelderup, annika@torevi.se

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Annelie Torstensson tel. 0525/316 84

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson: medlem@fjallbackabladet.se 
eller via: www.fjallbackabladet.se

SÄTTNING OCH LAYOUT 
Anders Torevi

OMSLAGSBILD – Veddö 
Foto: Jonatan Johansson, Hunnebostrand 
www.jonathan_johansson.fotosidan.se

c/o John Johansson
Fyrmästaregatan 10, 450 71 Fjällbacka 

Bg 514-7228

Föreningen för Fjällbacka 
www.fjallbackabladet.se

Tomas Forser

För fyra år sedan intervjuade jag dåvarande näringsminister 
Leif Pagrotsky för Fjällbacka-Bladet. Temat var kustsamhällenas 
möjligheter. D.v.s. det som varit stående tema i snart sagt varje 
nummer av Fjällbacka-Bladet sedan dess start 1956. 

”Hur går det för samhället?” ”Vad planeras för att näringslivet 
på orten skall utvecklas?” Är samhället dömt att dö en död i 
sommarparadisets skönhet? Bli en exklusiv båt- och semesterort 
som håller stängt på vintern?

Föreningens grundare var klarsynt upptagna av de frågorna. 
Inventing och Järundfamiljen satte tidigt högsta standard för framgångsrikt företagande 
på liten ort. Det var de som kände förhållandena på plats, bygdens eget folk, som hade 
förutsättningar att skapa liv och utveckling i samhället, sa man den gången. 

Pagrotsky höll med om att det var en hållbar vision som låg bakom FFF:s bildande. 
Men nu såg han nya expansionsmöjligheter och menade att allt talar för en framtid där 

människor prioriterar livsmiljön. Först platsen, sen jobbet. Det handlar om kräsna män-
niskor som kan välja var de vill bo och verka. En rörlig grupp av människor som attraheras 
av vackra miljöer, där bredbanden ger dem de informations- och kommunikationsmöj-
ligheter som behövs. 

Den här nya kreativa klassen är inte beroende av att det ropas efter arbetskraft, sa Pagrot-
sky. Man skaffar själv sina jobb.

Det låter spännande. Men de flesta som vill bo i ett samhälle som Fjällbacka talar nog 
helst med litet mindre bokstäver och tänker i annan skala. Ser kanske rentav bekymrat 
på utvecklingen. 

Annonsörerna
Om man läser annonserna i Fjällbacka-Bladet får man en annan bild än den storslaget 
visionära av den verksamhet som håller igång samhället. ”Gynna våra annonsörer!”, brukar 
vi skriva. Och våra annonsörer är de medelstora företagen med några tiotal anställda, 
de små med två eller tre och enmansföretagen. (Och burkräftefiskarna behöver inte ens 
annonsera; de gynnas året runt ändå!)

Småföretagen i Fjällbacka är många. De utgör basen för att inte samhället skall släckas ner 
när de delårsboende återvänder till sina hemkommuner efter sommarboendet. Och visst 
bör vi gynna dem. För det går inte att förneka att helt ljust ser det trots allt inte ut framöver. 
Räkna samhällskärnans fritidsboende nu och jämför över tid. Tendensen är klar.

Men vi vet också att den utvecklingen inte är ofrånkomlig. Där finns ett mycket gott liv att 
leva i ett samhälle som Fjällbacka. Också för mer än en generation. En av förutsättningarna 
är helårsturism och basal åretruntservice. Det handlar om att ”gynna våra annonsörer”.

På Väderöarna var gästrummen redan vid påsk bokade fram till november. Samhället 
och dess skärgård är en svårslagen konkurrensfördel. En turism som utgår också från 
samhällets kulturhistoria, kusttraditioner och strandskydd kan styra undan från jippo- och 
tingeltangelkulturen och bli varaktigare än trenden för dagen. 

Ingen av de kloka och dugliga gubbarna i FFF:s förening kunde då för 50 år sedan ana 
den potential som låg i denna lokala turism. Inte heller att vi nu är fler än 1000 medlem-
mar i Föreningen och att lösnummerförsäljningen av Bladet ökar. Och nu i juni skall vi 
inte säga att läget är mörkt! 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 
www.fjallbackabladet.se

I detta nummer:

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 8 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på fika och musikunderhållning. Hjärtligt välkomna!

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er: 
I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2008-09. När du betalt avgif-
ten har du också betalt för julnumret 2008.

Skärgårdens dag  
Skärgårdens dag äger i år rum den 28 juli på Musö, där berättelser om ön kommer att 
kunna höras tillsammans med en härlig buffé. För er utan egen båt kommer båtar att 
avgå från Torget. På kvällen blir det konsert med Barbro ’Lill Babs’ Svensson i Fjäll-
backa kyrka kl. 19.00. Biljetter till konserten finns att köpa i Järnboden. 

Fjällbackakväll
Sommarens Fjällbackakväll har temat Är Bohuslän egentligen svenskt? Kåserande drabb-
ning mellan Knut-Ivar Schjelderup, journalist och historiker från Fredrikstad och vår 
egen Lasse Lundberg. Underhållande historisk spis och kanske ett glas gott vin. 
Plats: Pianobaren - Rest. Bryggan. Tid: Torsdag den 10 juli kl. 19.00. 

Krabbmetetävlingen - uppgraderat till Barnens Dag
går av stapel torsdag den 17 juli. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 13.00. 
Välkomna stora och små!

Du som köpt Fjällbacka-Bladet
Är du intresserad av att stödja vårt arbete för Fjällbacka, kan du gå med i Föreningen 
För Fjällbacka. Du får två nummer av denna tidning på posten, ett till jul och ett till 
midsommar. Anmäl dig via www.fjallbackabladet.se, eller skicka in 150 kr till 
Bg 514-7228. Kom ihåg att skriva namn och vinteradress på blanketten.

FFF har under verksamhetsåret stött...
Vi har gjort ett nytryck av Fjällbackas kulturbroschyren på svenska, tyska och engelska. 
Bidragit finansiellt till monterplatsen på TUR-mässan i Göteborg. Delat ut följande 
bidrag på sammanlagt 62.000 kronor:

Betalar du medlemsavgiften till FFF 
från utlandet behöver du det här:

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

Guidutbildningen  16.000.-
Frivilliga brandkåren  500.-
Berättarkvällen m. Camilla L  3.500.-
Väderöarnas Lotsutkik  10.000.-
Bryggdansen  5.000.-

Samhällsföreningen  5.000.-
Hembygdsarkivet  5.000.-
Segelsällskapet Norderviken  10.000.-
Personhistoriska arkivet  2.000.-
Belysningen av vattentornet 5.000.-
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Samhällsföreningen –  Karin Darpö, ordförande 

Från kommunen –  av Anders Järund 

• Ombyggnad av Fjällbackaservice sena-
reläggs.

• Trotts ett magert resultat av höstens hum-
merfiske är hummern inte hotad. De nya 
minimimåtten gör att reproduktionen 
är god.

• Tanums kommun skall ingå i samarbete 
med andra fiskekommuner.

• Prof. Sture Hansson vill stoppa allt torsk-
fiske. Torsken är slut, likaså sjötunga. 
Kolja och gråsej får fiskas, likaså räka och 
kräfta. Kräftfisket i Fjällbacka bedrivs 
med burar.

• Begreppet ”Hänsynsområde” införs i skär-
gården. I detta skall gälla fartbegränsning, 
begränsat motoranvändande, förbud mot 
vattenskidåkning, mot högljudd musik 
och mot latrintömning i havet. Området 
kring Gluppö, Sandryggen, Getryggen 
och Vedholmen är aktuellt.

• Länsrätten ger kommunen rätt att kräva 
vite på 500.000 kr för en icke godkänd 
försäljning av tomt på Veddeberget.

• Enligt Affärsvärldens beräkningar av 
tillväxt i Sverige, ligger Strömstad-
Tanumsområdet på 20:e plats för tiden 
2006-2007 och på 3:e plats för tiden 
1990-2007. 

• Arbetslösheten i kommunen är endast 
1,6 %. 

• Kommunens bokslut för 2007 slutade 
på plus 16,8 miljoner kr.

• En sjöbodspolicy har arbetats fram av de 
nordbohuslänska kommunerna.

• Ett nytt reningsverk  vid Nästegård 
söder om Grebbestad kan komma att 
stå klart 2012. Fjällbacka reningsverk 
kan anslutas 2015. Kostnaden uppgår 
till 195 milj.kr.

Från grannorterna
Hamburgsund

• Bohusbyggarna har sålt Skäret-projektet  
Hamburgsund till Bohusläns Markut-
veckling AB, som ägs av Göran Moser 
och Bertil Lekting. Göran Moser drev 
också Skäret-projektet i Fjällbacka.

Tanumshede 

• Sparbanken Tanum ingår ett samarbete 
med försäkringsbolaget Dina Försäk-
ringar, ett bolag med 140-åriga rötter i  
bl.a. Kville Härads Brandstodsbolag.

• Det kinesägda företaget, som ville starta i 
Tanum, satsade istället i Överkalix, men 
har nu gått i konkurs. n

Betalar du medlemsavgiften till FFF 
från utlandet behöver du det här:

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

Nu är det mycket på gång. Våren 2006 skrev 
jag i Fjällbacka bladet om min vision med 
ett centrum som går från ”Evas” förbi kajen, 
fullt med affärer och aktiviteter. Vi är inte 
där ännu, det är ju en vision, men bit för bit 
händer det saker. I ”Evas”(när kommer vi att 
kalla det något annat?) kommer det butiker 
till sommaren och en restaurang. Ambitio-
nen är att få dit annat än bara klädbutiker 
och det behöver ju samhället. Dit har också 
bankomaten flyttats vilket ju blir betydligt 
mer tillgängligt. Förhoppningsvis är detalj-
planen för ”Olofssons” fastighet snart klar så 
att den delen av samhället får ytterligare en 
skjuts. Denna långa handläggningstid med 
bygglov och detaljplaner är ett gissel för varje 
entreprenör som vill investera och utveckla. 
Det kan väl ändå inte enbart handla om 
överklaganden, det borde finnas sätt att 
snabba upp processen. Kapitalförstörelse 
motverkar all utveckling oavsett var det sker 
och av vilken orsak. Om vi vänder blicken 
mot kajen händer det inte speciellt mycket 
just nu. Men vi fortsätter vår bearbetning 
av kommunen.

Vi har fått väldigt fina toaletter nere i 
hamnen, det var en behövlig uppfräsch-

ning, det blir en positiv upplevelse för våra 
båtburna gäster. Ni har säkert också lagt 
märket till de fina skyltarna som står på 
Harry Järunds Plats och nere vid Ingrid 
Bergmans staty. Finns det platser kvar så kan 
ni få er skylt uppsatt om ni kontakter Stims 
dekaler. Kommunen har också där bidragit 
genom att betala för de mer ”officiella” 
hänvisningarna.

Vi har som vanligt haft ett bra samarbete 
föreningarna emellan. Vi har tagit fram en 
ny broschyr för de turister som vill veta mer 
om Camilla Läckberg, tillsammans finansie-
rade vi Tur-mässan och Fjällbackaguiderna 
ställde upp och stod i montern. Dom ska 
ha stort tack för sitt engagemang. Har ni 
gäster i sommar som vill veta mer om Fjäll-
backa och dess historia så rekommenderar 
jag de öppna guideturerna som kommer 
att äga rum på tisdagar. Man anmäler sig i 
turistinformationen. Den kommer framöver 
att drivas av två killar, Daniel och Stefan 
Abrahamsson som har hand om samma 
verksamhet i Hamburgsund. Det bådar gott 
för framtida samarbete, det finns nog en del 
som vi kan göra tillsammans för att bli ännu 
bättre turistdestinationer. 

Våra långsiktiga projekt som trafik och 
parkering tar längre tid att realisera. Och 
det är väl rimligt att anta att det sker bit för 
bit eftersom både kommun och vägverket är 
inblandade och inte minst för att det handlar 
om pengar. Men det har blivit mycket bättre 
för dom som sätter i sin båt vid Långöbron, 
där är det ordentligt utgrävt och grusat.

På vårmötet talade vi med kommunen om 
detaljplaner, färdiga och på gång. Håke-
backen och Kyrkskolan är klara och där 
ska Tanum Bostäder så småningom bygga 
men dom har även ett projekt i Grebbestad 
och kommer att prioritera enligt behov och 
efterfrågan. Något som alltid är aktuellt är 
frågan om billigt boende för ungdomar och 
det tycks aldrig finnas något bra svar. En ny 
modell ska troligen prövas, en blandning 
med både hyresrätter och bostadsrätter för 
att försöka hålla hyrorna rimliga. Men det 
hjälper nog tyvärr inte ungdomarna. 

Tack alla för ert engagemang den gångna 
tiden med skyltning, broschyrer, brev till 
kommunen och mycket annat. 

Vi önskar er en sommar med många ljusa 
stunder. n
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Födda:
2� maj Bella dotter till Robin Olsson och Johanna Franzén
2� juli Lukas son till Daniel Andersson och Jessica Sandoff
1 augusti Victoria dotter till Joakim Kristiansson och Wannee Prangpru
� augusti Bonita dotter till Joakim och Vanji Franzén
27 november Anna dotter till Vivian Hunt och Louise Rosén-Hunt
1 april Melwin son till Fredrik Mörk och Ingrid Bräck-Jensen 

Vigda:
2� maj Leif Kristensson och Ann Gerd Emmot

Legala notiser 1 maj 2007 – 30 april 2008

Musik i sommarkyrkan 2008 – onsdagkvällar kl. 19.00

Döda:
20 april Eva Andersson 90 år
9 juni Gustav Larsson 9� år
12 juli Jan Törnros �8 år 
28juli Sten Karlquist 87 år
� augusti Knut Hagman 7� år
18 augusti Karia Granqvist 79 år
� oktober Harry Järund 9� år
2� oktober Reine Johansson 7� år
10 november Yngve Johansson 9� år
29 december Bengt Bohlin �9 år
8 januari Gurli Karlsson 9� år
20 mars Tore Olsson 89 år
20 mars Karl-Reinhold Krantz 82 år
2 april Randolph Victor 9� år

Endast uppgifter kända för
pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

9/7 • Från visa till Tango • Musik för Flöjt o gitarr  
Klas Gerle o Christer Brodén

16/7 • Från kust till kust • Folkmusik och eget  
Ing-Marie Juliusson, Pedro Oyarzun, Staffan Sörensson,  
Roger Langvik

23/7 • Musik av Kenneth och Ted Gärdestad
Anna Lindström med banden Akustik och Baccus Bröder

30/7 • Sommarkvällens musik
Carl-Emil Lindberg, Peter Polson, Martin Nylén,  
Kristin och Cecilia Sävervall

LILL-BABS med orkester
Konsert under ”Skärgårdens dag”  28 juli – Se annons i sommar!

SVEN-BERTIL TAUBE och CURT-ERIK HOLMQVIST
Konsert 1� augusti – Se annons i sommar!

Kyrktrappan –  av Madeleine Myrström Kemb, vår präst 

Kyrkan är en del av mitt hem. Jag älskar att gå 
in i kyrkorummet och bara vara där. Jag känner 
mig hemma! Jag känner mig inte alltid hemma 

med kyrkans ordningar och traditioner, men 
i Guds hus, i kyrkan, kommer den trygga 
och bekanta hemkänslan.

Där vi upplever att vårt hem är, dit 
kommer vi med allt som hör till vårt liv. 

Barn och barnbarn, vänner, glädje och 
sorg.  I våra hem och i kyrkan manifes-

teras den djupaste glädjen och den svåraste 
smärtan. 

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att befria människor 
till att leva det liv Gud har gett. Inte ett speciellt religiöst liv 
utan det liv som vi alla, var och en har tagit emot som gåva. 
När detta sker, när vi lever i och utifrån vårt djupaste jag, blir 

en mångfald tydlig. Vi är olika och vi har olika värderingar och 
erfarenheter som präglat vårt liv. Att bli befriad att leva det liv 
som Gud har gett är därmed en kärleksgärning, för oss själva, för 
våra medmänniskor och för Gud. 

Jesus säger: Älska din nästa som dig själv. Det innebär att vi måste 
lära oss att älska och respektera mångfalden på samma sätt som 
Jesus gjorde. Kyrkan och Herren Jesus Kristus själv, tar emot varje 
människa. Men även i de bästa av världar har vi människor svårt 
att låta våra hjärtan ge plats åt mångfaldens olika uttryck bland 
våra medmänniskor! 

Kyrkan borde vara bäst på att respektera mångfalden men kyrkan 
är vi, du och jag, och därför har vi att börja med oss själva! Så 
låt sommaren i Fjällbacka präglas av den goda hemkänslan: du 
är välkommen till Fjällbacka och till kyrkan precis som du är. 
Mångfald berikar och må ditt hjärta ropa när du kommer tillbaka 
hit: Jag är hemma! n
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Nu går Hans Ahlsén i pension. Han började sitt arbete som allt i 
allo på Kville Hembygdsarkiv 1990. Arkivet, bildat 1939 på initia-
tiv av Sverker Stubelius och vars första styrelse förutom Stubelius 
själv bestod av Johan Mjölner och Östen Hedenfjäll, är vad jag vet 
det enda i Västra Götaland. Ja, det är osäkert om det över huvud 
taget finns något liknande i landet. Hembygdsföreningar är det 
som bekant gott om,  men bara här i Fjällbacka ligger ett för all-
mänheten tillgängligt arkiv som fyller sina hyllor och pärmar med 
traktens nedtecknade och bandinspelade berättelser, minnen och 
fotografier. Hans är både ordförande och sekreterare och det är 
Kville Hembygds- och fornminnesförening som anställt honom. 
Vintertid är arkivet, som ligger i Servicehuset, öppet dagligen och 
dessutom en kväll i månaden. Litet glesare är det mellan öppet-
tiderna på sommaren.

Hur det framöver blir med denna bank för det förflutnas värdepap-
per är det ingen som vet. På senaste årsmötet kom fyra personer. 
Historieintresset håller på att bli historiskt. Och finns det någon 
inom syn- och räckhåll som inte är tapphänt när det gäller arkivma-
terial är sannolikheten inte så stor att han eller hon också kan snickra 
och måla. Det kan Hans. Liksom sin far var han yrkesverksam som 
målare. Bland mycket annat är det han och Alf Aronsson som hållit 
Lilla Enerskärs vadbock i gott skick och som återställde den i sådant 
efter plastbåtsbesöket på holmen härom sommarnatten. 

Hans Ahlséns kunskaper i samhället och häraden är enastående. 
På fritiden har han ägnat sig åt att renskriva församlingsböcker och 
mantalslängder. Församlingsböckerna har han gått igenom från 
1882 och fram till 1941. I mantalslängderna har han dykt ner ända 
till 1700-talet. Fotoarkivet rymmer mer än 100 000 bilder. Tillsam-
mans med andra entusiaster i fotogruppen avslutade han förra året 
registreringsarbetet av Fjällbackas egen fest- och vardagsfotografs, 
Olof ”Morot” Olsson, bildsamling. 

Hembygdskulturens allt i allo

Hans berättar för mig hur arkivet kan få del av slumpens skördar. 
Det handlar om 26 glasplåtar tagna av en fotointresserad löjtnant 
Erik Hall som seglade längs kusten vid förra sekelskiftet. På 1930-talet 
arbetade en ung man, Roland Harryson i en skrotaffär i Ulricehamn. 
En dag kom en karl in med diverse metall och glas som han ville 
sälja. Bland annat några trälådor med glasplåtar. Skrothandlaren var 
inte intresserad, men det var däremot den unge mannen. Han var 
fotointresserad och tänkte att om inte förr så när han blev pensio-
när skulle han titta närmare på plåtarna. För några år sedan fick så 
Ingmar Lantz i Sannäs syn på några bilder från Fjällbacka utlagda 
på Internet och tog kontakt med arkivet, som vände sig till ägaren. 
Sommaren därpå kommer Roland Harryson till Hembygdsarkivet 
och överlämnar som gåva plåtarna med Fjällbackamotiv. Nu är bil-
derna framtagna i kopior och registrerade i en av arkivets pärmar.

Ideellt arbete
Det handlar om ideellt arbete i en förening utan medlemsavgifter. 
Till sånt är det numera inte lätt att rekrytera folk. Kommunen har 
varit klok nog att gynna detta föreningsarbetet genom åren rätt så 
generöst. Det är bara att hoppas att verksamheten skall fortsätta. 
Någon påläggskalv har den nuvarande ordförande inte fått fram. 
Tänkte väl själv att han skulle fortsätta något decennium ytterli-
gare. Men se det är inte förenligt med lönebidragssystemet. Nu 
bär det av till Vänersborg i stället – av privata skäl som det heter. 
Gammeldans ingår i den bilden. 

När jag besökte honom härförleden hade han nyligen fått en 
sändning Fjällbackamaterial från Dialekt-, Ortnamns- och Folk-
minnesarkivet i Göteborg. Jag frågade efter någon liten läsbit för 
Bladet och Hans visade i en pärm en av Signe Benjours många 
uppteckningar. Den är gjord 1959 och det var handlanden Alf 
Engberg i Örn som berättade en av alla historier om kapten Bruse 
på Hjärterön. Håll till godo – och vänd er till Stellan Johansson 
på Nolhôtten om ni vill höra mer om den hisklige mannen!

”I början på 1880-talet var det storsillfiske och jag hade kommit 
till Hjärterön för att hjälpa till på kontoret, jag var ung då, där 
var sillsalteri och när jag kom var sillruschen i full gång. En dag 
kom det bud att Kapten Bruse ville tala med mig. När jag kom 
in i hans sängkammare, låg han till sängs iförd stärkskjorta, krage 
och vit rosett, frackkostym och hög hatt. ”Jag ska dö nu”, sa han, 
”och du ska ta de´ här brevet och fara upp till Konsul Backelin och 
lämna de´, men du får skynda dig för de´ är brått”. Jag rodde in 
till Fjällbacka det fortaste jag kunde, det är ju en bra bit dit, sen 
sprang jag så gott som hela vägen upp och det var en lång väg. Jag 
lämna brevet till Konsuln och när han bröt det, såg jag, att det bara 
var ett blankt papper inuti kuvertet. Konsuln låtsades läsa länge 
och väl, så säger han: ’det ska inte vara svar tillbaka’. 

När jag kom tillbaka till Hjärterön, gick jag in för att tala om, 
att jag utfört ärendet. Då dansade Bruse uppe på matrumsbordet 
fortfarande iförd frack och hög hatt och en av pigorna bar in 
vatten i spänner och slog på golvet. Men hon fick inte gå in genom 
dörren med vattnet, utan hade rest en planka ifrån trädgården och 
upp till matsalsfönstret och balanserade sig in på så vis. När Bruse 
tröttnade på dansen, fick pigan torka upp vattnet igen.” n

Text: Tomas Forser. Foto: Anders Torevi

Hans Ahlsén framför delar av det gigantiska bildarkivet
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Företagsnytt 

Fd Eva´s
KG Bjerkander, fastighetens ägare, har i 
vinter utfört omfattande ombyggnationer 
och via en trottoar når man nu tre nya 
butikslokaler och en pizzeria. Dielsel-buti-
ken och Wettergrens bokhandel var vid 
tidningens pressläggning klara hyresgäster 
medan den tredje lokalen återstod att hyra 
ut. Den stora nyheten är kanske pizzerian 
Lilla Berith som Berith Torevi och Hedi 
Khalifa beräknas öppna vid midsommar. 
Mer om detta i vårt vinternummer.

En fjärde butik, Tång, ryms också i gamla 
ICA. Tång drivs av KG:s dotter Helene 
Franchetti och i och med ombyggnationen 
har lokalen utökats till dubbla butiksytan. 
Helene har drivit Tång i sju somrar, de 
första fem åren i Vickes hus i Galärbacken. 
Sortimentet har hela tiden vuxit och inför 
den åttonde säsongen presenterar Helene 
nu fler klädmärken. En storsäljare är den 
egna Fjällbacka- kollektion som består av 
tröjor i kepsar med Fjällbackas position (lat 
o long). I våras flyttade Helene med make 
Andreas permanent till Fjällbacka vilket 
innebär att Tång kommer att hålla öppet 
drygt halva året. 

Sparbanken Tanum har också flyttat sitt 
Minuten-uttag till fd Eva´s.

Fd Götabanken
Skapa har flyttat ut och sålt fastigheten 
till Helena och Eddie Gustavsson som nu 
flyttat sin sommarbutik Evanette från fd 
Taxihuset vilket revs i vinter.

Helena är tredje generationens ägare till 
Evanette, en Göteborgsbaserad butikskedja 
med idag 7 året-runt-butiker (Göteborg, 
Partille och Torp U-a) samt sommarbutiker 
i Fjällbacka och Grebbestad. Sortimentet 
består av bad- och underkläder för kvin-
nor i alla åldrar. De kläder som säljs under 
firmanamnet är designade av ett team runt 
Helena. En ny kollektion under namnet 
Salta Bad är framtagen. Evanette säljer 
även många andra märken. Helenas butik i 
Fjällbacka har funnits i 15 år nu och en bra 
lösning och utveckling av verksamheten i 
Fjällbacka blev att förvärva fd Götabanken. 
Makarna Gustavsson har också en förhopp-
ning om att kunna bli året-runt-boende i 
samhället så småningom...

Fd Olofssons Järnhandel
Detaljplanen antas i juni, byggnation 
förhoppningsvis under 2009. I år märker 
vi sommarbutiken Mannes, som drivs av 
Gunnar Rahm och ett Thai-kök på gaveln 
mot Storm (fd Gröna Lid). Försäljningen 

av thai-mat är inrymt i en mobil vagn, 
maten lagas i Storms kök. Plats för sittande 
matgäster i trädgården bakom. Tu Kongsiri 
och Leif Norin står bakom satsningen som 
beräknas bli permanent då de nya husen på 
Olofsson-tomten står klara.

Fd Richters
För ett år sedan köpte företaget Marinvest 
den gamla konservfabriken. Nu hyrs loka-
lerna ut och Åsa Design var först att flytta 
in. Marinvest, som ägs av delårsboende 
Lars Mossberg, gör i sommar en betydande 
satsning på gästhamn. Nya stadiga betong-
bryggor är utlagda och idén är att erbjuda 
stora, utrymmeskrävande fritidsbåtar en 
säker hamn med en annan servicegrad är 
den kommunala gästhamnen.

Vandrahemmet och Konsum
Fjällbacka Pensionat & Vandrarhem togs 
den 1 april över av Arne Andersson som 
driver det vidare med samma upplägg som 
tidigare.
Konsum har fått ny butikschef då Anders 
Svensson i april lämnade över till Olle Pet-
tersson som kommer från Lysekil där han 
arbetat inom ICA. n

Text och foto: Hans Schub

Vi håller på att få ett nytt centrum i Fjällbacka. Alla före-detta-lokaler vid Harry Järunds plats 
återuppstår nu i ny skepnad. Redan i sommar får vi nya butiker och två nya matställen.

Helene framför Tång, Tu’s thai-kök under uppbyggnad, Helena packar upp bikinis och betongbryggorna iordningställs
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Anders Torevi

Tidigt i våras stod det klart att Björn Sandmark, tidigare chef för 
gymnasieförvaltningen i Mölndal, blir ny chef för Göteborgs Stads 
kulturförvaltning och därmed arbetsledare för 400 anställda. Björn 
har tidigare bl.a. varit gymnasielärare i Strömstad och rektor för 
Tyska skolan i Göteborg. 

Som kulturskribent har han gjort sig känd för initierade artiklar 
om tysk kultur, politik och samtidslitteratur. Han hör till dem 
som vet att formulera sig tydligt i skrift och tal och som inte är 
rädd för kontroverser. Göteborgs kulturliv behöver sådana chefer 
bland alla evenemangskalas och Lisbergskaniner. Vi gratulerar 
staden och Björn!

Fjällbackabor i kulturlivet

Tomas Forser har under tio år varit med om att förändra och 
förnya Fjällbacka-Bladet och skrivit ett stort antal artiklar i tid-
skriften. Nu lämnar han redaktionen men vi utgår från att han 
också i fortsättningen skall medverka i Bladet. Forser, till vardags 
professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, avslutade 
under förra året ett arbete som huvudredaktör för Ny svensk tea-
terhistoria. Verket som omfattar tre volymer är den första samlade 
framställningen av inhemsk teater på nära 100 år. Det börjar med 
hällristningarna i Tanum och avslutas efter 1500 rikt illustrerade 
sidor med en analys av Lars Noréns dramatik. Gidlunds förlag 
har gett ut de tre banden. n

Exploateringsavtal 
Tetrapak Inventing AB i Fjällbacka

Tetrapak Inventing AB planerar att genomföra 
utbyggnad av sin anläggning i Fjällbacka. 
Företaget har länge haft option på att köpa till 
den mark som gränsar till fabriken och i höstas 
genomfördes köpet. Utbyggnaden kommer att 
ta södra delen av Ekelidsvägen i anspråk. Detta 
medför att vägen måste läggas om och att va-
ledningar måste flyttas. Kostnaderna för detta 
delas mellan Tetrapak och kommunen i ett sär-
skilt avtal, ett sk exploateringsavtal. Kommunen 
står för merparten av kostnaderna.

Ekelidsvägen dras alltså om men det får också 
konsekvenser för Bräckevägen. Avfarten från 
Skistad-vägen till Bräcke flyttas österut drygt 
100 meter. I den nya korsningen kommer då 
Ekelidsvägen att gå 90 grader norrut och ansluta 
till befintlig Bräckeväg. För att komma till 
Wasco m. fl. fortsätter man Ekelidsvägen rakt 
fram, den kommer att göra en 90 gradergir till 
vänster mot befintlig väg.

Tetrapak planerar att sätta spaden i marken i 
höst, mer om detta alltså i vårt julnummer. n

Hans Schub

De är födda i Fjällbacka och numera delårsboende. De medarbetar i Fjällbacka-Bladet såväl om 
i Göteborgs-Posten och har båda skrivit under lång tid i kvällspressen. De är omskrivna och 
omtalade i medierna för insatser på kulturområdet.
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Den legendariska lotsbåten Ilse som var tjänstebåt på Väderöarna i hela femtio år – 1908 till 19�8 – har nu restaurerats till i 
stort sett ursprungligt skick genom Lars Mossbergs och Jonas Svedbergs försorg. Ilse är en gaffelriggad koster, 10,� meter lång, 
med klyvare och toppsegel. Ursprungligen var hon en rent seglande båt, men fick motor installerad redan 192�. Man har även  
modifiera sittbrunnen så att hon skall vara mer användbar samt installerat en modern dieselmotor.

På ett ställe som Väderöarna var det viktigt 
att ha bra båtar för att klara arbete och 
fiske i öppet hav med stark strömsättning 
och grov sjögång. Då Ilse beställdes och 
levererades från varvet på Hisingen var hon 
efterlängtad. Hon döptes enligt den lokala 
traditionen efter det första fartyg hon bor-
dade i tjänsteärende. Senare fick hon även 
tjänstebeteckningen 532. Ilse var från första 
dagen mycket omtyckt och lotsarna berömde 
alltid hennes seglingsegenskaper.

1924 installerades motor, hon höjdes och fick 
styrhytt för att fungera efter nya tiders krav. 
På den tiden ägdes lotsbåtarna av lotsarna 

själva, men de fick ett årligt underhållsbidrag 
från Lotsverket.

Ilse var efter att hon pensionerades som 
lotsbåt på Väderöarna fritidsbåt; först en 
längre period i Stockholmsområdet, och på 
senare tid i Göteborg. Till Göteborg köptes 
hon av sjökapten Patric Granstedt som 
forskade runt Ilses historia och hade planer 
på att restaurera henne till mer ursprungligt 
skick. Ilse var då omdöpt till Gertrud och att 
finna hennes ursprung var inte lätt för Patric, 
men till slut löstes gåtan och han fick kontakt 
med de före detta Väderölotsarna Karl-Ivar 
Nordblom, Sylve Bräck och Alf Aronsson 
som kunde berätta mer om Ilse. 

I samband med att Lars Mossberg och  
Jonas Svedberg 2005 köpte Ilse, efter några år 
i Gransteds ägo, beslutade de sig för att åter-
ställa henne. Man ansökte om K-märkning, 
vilket beviljades av Statens Maritima Museer 
förra året. I motiveringen betonar man bland 
annat att dokumentationsmaterialet är gott 
och att fartygets historiska egenskaper har 
potential att förmedla både personhistoria, 
teknikhistoria och samhällshistoria.

För att uppfylla de sistnämnda kriterierna 
tog man också steget att låta göra en bok om 
Ilse där fakta och mer allmän historia skulle 
blandas för att ge en helhetsbild med miljöer 
och människor. Fotograf, bokformgivare och 

Lotsbåten Ilse
– en 100-årsjubilar återvänder

Text: Karl-Allan Nordblom. Foto: Bertil Quirin

Varvspersonalen och till höger Bo Bengtsson, Jonas Svedberg och Lars Mossberg vid sjösättningen.
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förläggare Bertil Quirin och undertecknad, 
Karl-Allan Nordblom, fick uppdraget att 
sammanställa boken, som skulle publiceras 
i samband med återinvigningen av Ilse på 
försommaren 2008. Bertil var då redan i färd 
med att dokumentera restaureringen. 

Mitt intresse för Väderöarna är stort och 
jag har dessutom anknytning till Ilse genom 
min far Karl-Ivar och min farfar och farfars 
far som var Väderölotsar och brukade Ilse 
som lotsbåt i tjänsten. 

Aktiv båt
Renoveringen av Ilses skrov utfördes av 
Öckerö båtvarv under ledning av nestorn 
Sune Svenningsson samt segel och riggning 
av Harald Karlsson segelmakeri i Rönnäng. 

Ilse provseglades utanför Rönnäng i decem-
ber 2007 och justeringar utfördes under 
våren 2008 hos varvet och segelmakaren för 
att trimma in segel, barlast och allt annat 
som behövs för att hon skall vara ”ship and 
shape” till återinvigningen.

Sjöräddningen skall vara delvis ansvarig 
och ha nyttjanderätt. Något som passar bra 
då Ilse fungerade även som sjöräddningsbåt 
under sina första år, då lotsarna hade dessa 
uppdrag, innan Sjöräddningen hade kommit 
igång vid början av 1900-talet.

En fond för skötseln och driften av Ilse 
kommer att instiftas. 

Ett antal personer kommer att utbildas för 
att kunna handha och segla henne. Att segla 
en kosterbåt av det här slaget är inte samma 
sak som en att segla modern båt och kräver 
kunskaper och styrka. Man bör vara tre – fyra 

Detta är berättelsen om den legendariska 
lotsbåten »Ilse«. Hon byggdes 1908 och kom 
att fungera som lotsbåt på Väderöarna i �0 
år. Efter ytterligare �0 år som fritidsbåt åter-
vände hon till Fjällbacka och Väderöarna. I 
skick som ny.

Men boken handlar inte bara om en båt. 
Den skildrar människor som haft med Ilse att 
göra under ett hundra år och ger en bild av 
Väderöarnas säregna havsbandskultur och 
skärgårdsbygden i norra Bohuslän - med 
tonvikt på Fjällbacka. Historien om lotsbåten 
och lotsväsendets tillkomst och framväxt 
blandas med dramatiska berättelser och 
vardagliga anekdoter från lotsarnas stund-
tals hårda verklighet. Här får man också veta 
hur lotsbåten en gång byggdes och hur 
renoveringen gick till. 

Lotsbåten Ilse från Väderöarna är inte 
bara en hyllning till en 100-åring. Det är 
läsning för alla som har intresse av sjöfart 
och kustens människor, deras historia och 
skärgård. Boken är rikt illustrerad med 
nytagna fotografier, många aldrig tidigare 
publicerade äldre bilder, målningar och 
unikt arkivmaterial.

Boken finns att köpa i bl.a. Järnboden

personer för att orka med rigg och segel. Det 
är också viktigt att ha rätt balans i segelytan 
för att få optimala seglingsegenskaper.

Den kraftiga och funktionella konstruk-
tionen med mycket barlast och järnköl gör 
henne sjösäker och styv - och faktiskt snabb-
seglande – i inte alltför lätta vindar. 

När min far Karl-Ivar Nordblom frågade 
sin far Axel hur hon var som seglande båt 
svarade han alltid: ”Det var en underbar båt, 
och en härlig seglare. Lätt att borda med.”

Ilse är en storslagen gåva till bygden och till 
ägarna själva som genom sitt genuina intresse 
lagt ett jättearbete och stora resurser på att 
få hem Ilse i toppenskick. Den ene är Lars 
Mossberg, redare med företaget Marinvest i 
Göteborg med växande flotta av tankfartyg. 
Lars är deltidsboende i Fjällbacka och har 
även anknytning till samhället via sin moster 
som var gift med Gunnar Järund. Sedan ett 
tag är Lars ägare till före detta konservfabriks-
fastigheten i Fjällbacka där Ilse kommer att få 
kajplats. Den andre är Jonas  Svedberg, sedan 
flera år välkänd Fjällbackabo och som har 
varit verksam inom sjöfart och rederinäring 
med hela världen som arbetsområde. Han 
har även anknytning till Fläskö där hans far 
hade fritidshus. 

Lotsbåten Ilse är en i allra högsta grad 
användbar tillgång och funktionellt smycke 
och museum. Hon kommer att pryda sam-
hällsbilden och skärgården och ge glädje och 
kunskap i kanske ytterligare hundra år, tack 
vare Jonas och Lars och alla andra som vårdat 
henne i ett sekel. n

Fr. v: Segelmakare Harald Karlsson 21 september 2007 • Arbetet igång på varvet på  
Öckerö 16 mars 2007, Steffen Wœrens i fören. • Ilse vid Storö omkring 1910 (arkivbild).
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Föreningen För Fjällbacka har tagit ett nytt 
grepp i vinter. I 72 timmar fördelade på 15 
tillfällen har föreningen utbildat guider. 

Lasse Lundberg åtog sig uppdraget som 
kursledare och han har delat med sig av 
sina gedigna Fjällbackakunskaper. Men det 
är inte bara Lasse som har delat med sig 
av sina kunskaper, ett antal Fjällbackabor 
och andra har bidragit med kunskaper. 
Stellan Johansson har berättat sina histo-
rier, Ingemar Granqvist har berättat om 
sin speciella kräftfiskemetod och Thomas 

Jonsson har livfullt berättat om sjöfåglar. 
Naturligtvis har Sko-John också bidragit 
med sin omfattande kunskap. Dessutom 
har vi givetvis nyttjat den otroliga infor-
mation om Fjällbacka som finns samlade i 
Fjällbackabladets över 100 nummer.

Föreningen för Fjällbackas regi
Det hela startade med att en grupp orga-
nisationer inom turistområdet bjöd in 
Fjällbackas företagare till ”Turismens dag” 
i september 2007. 

Temat för kvällen var ”Hur tar vi på 
bästa sätt hand om besökare som vill se 
och uppleva Camilla Läckbergs Fjäll-
backa”. Den inbjudande gruppen bestod 
av Tanums Kommun, Tanum Turist, 
Fjällbacka Samhällsförening, Företagarna 
Tanum och Kompetens Samverkan. En 
följd av mötet blev att Föreningen För 
Fjällbacka fick uppdraget att genomföra 
utbildningen av ”Fjällbackaguider i FFF:s  
regi”.
Bredden i utbildningen har varit stor. 

Jag hoppas att ni kommer att se oss Fjällbackaguider en hel del i sommar. Ni kommer att känna igen oss på våra röda 
jackor med Fjällbackas vapen på ryggen.

Text: Torbjörn Westermark. Foto: Hans Schub, Torbjörn Westermark och Jürgen Wickert

Fjällbackas nyutbildade guider. Fr.v: Hans Lundberg, Lasse Lundberg, Mary Alexandersson, Jürgen Wickert, Karin Olsson, Fleming Arvidsson, 
och Torbjörn Westermark. John Johansson saknas.
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Den grundläggande inriktningen har legat i Fjällbackas spän-
nande historia med inslag av ”Camilla Läckberg”. I utbildningen 
har ingått tillbakablickar på Istid, Bronsålder och Vikingatid. 
Givetvis har Sillperioderna och stenhuggeriverksamheten liksom 
rederiverksamheten särskilt penetrerats. Skärgårdens historia 
med trankokerier, krogverksamhet och fiske behandlades också 
ingående.

Vi har besökt: Hällristningsmuseet i Vitlycke där Lasse Bengtsson 
berättade om hällristningar från bronsåldern med dess skepp, skål-
gropar och fotspår och om gravar i form av rösen, stensättningar 
och stenkistor.

Fjällbacka hembygdsmuseum där Hans Ahlsén visade runt och 
berättade om mängder av föremål. 

Väderöarna där vi gick igenom öarnas historia. Lasse visade och 
berättade om utvalda platser på öarna. 

Fjällbackas skärgård med strandhugg på Florö och Dannhol-
men.

Tanums Strand där Michael Jilleskog visade oss anläggningen 
varefter vi studerade ”historiska” filmer från Fjällbacka.

Det är bara att konstatera att samtliga deltagare i utbildningen har 
upplevt en mycket rolig och inspirerande tid. Vi har alla samverkat 
till att ta fram ytterligare material och uppgifter utöver allt det 
som Lasse sammanställt. 

Vi har också besökt restauratörerna i regionen och fått mängder 
av information av Angela Hansson, Ove Leandersson och Anna-
Lena Schub.

Lördagen den 8 mars hölls ”examensdag”. I församlingshemmet 
samlades ett 40-tal Fjällbackabor som deltog vid den formella cer-
tifieringen av de 6 Fjällbackaguiderna. Efter certifieringen delades 
Fjällbackaborna upp i grupper och de 6 guiderna genomförde 
guidningar i samhällets centrum. 

Fjällbacka förfogar nu över följande guider: Mary Alexandersson, 
Fleming Arvidsson, Hans Lundberg, Lasse Lundberg, John Johans-
son, Karin Olsson, Torbjörn Westermark och Jürgen Wickert.

Vi har bildat en förening vars uppgift är att vara guidernas 
kontaktyta. Fjällbackaguiderna kan nås via den gemensamma 
telefonen 0768-111021 eller via e-post guide@fjallbackaguider.se. 
Vi har också skapat en hemsida www.fjallbackaguider.se.  Denna 
kan man också kan nå via länk från Fjällbackas hemsida.

Allmänna Guidade turer i samhället
I sommar planerar vi att under tiden 8 juli – 12 augusti genomföra 
samhällsguidningar varje tisdag kl 14.00 med start från Turist-
informationen. 

Vi ser med glädje fram mot att få guida er i vårt spännande 
samhälle och i vår underbara skärgård. n

”Sjöfågellektion” med Thomas Jonsson.

Vid lotsutkiken på Väderäarna.

. 21.Juni.. Midsommarfirandet.-.Ingrid.Bergmans.Torg.

. . ...Barnunderhållning.15.00-17.00.

. . ...Bryggdans.20.00-23.00

. 28.Juni.. Fjällbackakalaset.-.Ingrid.Bergmans.Torg

. 2.Juli.. Bryggdans.20.00-23.00

. 5.Juli.. Högsommarregattan.(segling)

. 6.Juli. Väderöarna.Runt.(segling)

. 8.Juli. Guidad.rundvandring.start.Kl.14.00.-.I.B..Torg

. 9.Juli.. Bryggdans

. 10.Juli. Berättarkväll.i.samband.med.350-års.firandet.

. . –.Är.Bohusän.egentligen.svenskt?

. 13.Juli. Fjällbacka.Matchrace.(segling)

. 15.Juli. Guidad.rundvandring.start.Kl.14.00.-.I.B..Torg

. 5.Aug. Guidad.rundvandring.start.Kl.14.00.-.I.B..Torg

. 8.Aug. Valö.Runt.(segling)

. 10.Aug.. SM.i.Laser.(segling)

. 12.Aug. Guidad.rundvandring.start.Kl.14.00.-.I.B..Torg

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

. 30.Aug.. VM.Makrillmete

. 22.Sep. Hummerpremiären

. Ej.klart.. Oktoberfest.-.Ingrid.Bergmans.Torg

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

. 29.Nov... Julmarknad.-.Ingrid.Bergmans.Torg

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

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

EVENEMANGSKALENDERN 2008
Med reservation för ev. ändringar

. 16.Juli. Bryggdans

. 18.Juli.. Barnens.Dag.med.bl.a..

. . Krabbmetetävlingen.på.Torget

. 19.Juli.. Sjöräddningsbasaren.på.Badholmen

. 22.Juli. Guidad.rundvandring.start.Kl.14.00.-.I.B..Torg

. 23.Juli.. Bryggdans

. 26.Juli.. Fjällbacka.Lyset.(segling)

. 28.Juli.. Skärgårdens.dag.-.Musö..

. . .Lill.Babs.i.kyrkan.-.förk..Järnboden.

. . .Lösnäsan.-.Stora.Hotellet

. 29.Juli. Guidad.rundvandring.start.Kl.14.00.-.I.B..Torgt

. 30.Juli.. Bryggdans.

. . Lösnäsan.-.Stora.Hotellet
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Fick nyss katalogen med vårens nyheter från mitt spanska förlag. 
Och på omslaget är det Fjällbacka. Likaså på själva bokomslaget. 
Och jag kan inte riktigt ta in det själv. Att runt om i Spanien 
kommer människor läsa mina böcker, läsa om Fjällbacka – och se 
Fjällbacka på omslaget. Och även i Japan, i England, i Ryssland 
och på Färöarna läser nu folk om Fjällbacka. Plus ett gäng länder 
till. Och jag gläds så åt att dela med mig av min hemort. Att få 
förmånen att få föra ut Fjällbacka i världen. 

Och de guidade turerna har börjat komma igång har jag hört. Bara 
det. Att svenska och utländska turister skall föras runt i Fjällbacka 
och få höra om bygden. Fantastiskt. Makalöst. Jag är så enormt 
glad åt att en helt oväntad bieffekt av mitt lilla skrivande hemma 
vid datorn, kanske gett något tillbaka till min hemort. 

Framförallt är engagemanget från min hemort något jag gläds åt. 
Det märktes inte minst i somras när Christian Hellberg – ”Sillen” 
och jag gjorde en kokbok tillsammans med Fjällbacka som den 
röda tråden. I nästan tre veckor lagade vi mat och fotograferade 
i Fjällbacka och det fanns ingen ända på den beredvillighet att 
hjälpa till som vi mötte. Vi fick låna båtar. Vi fick låna hus. Vi fick 
trampa runt i trädgårdar och ta bilder. Vi fick låna bageriet. Vi fick 
låna sjöbod. Vi fick låna porslin. Och vi fick låna tåliga statister 
som ställde upp och frös i timmar medan de försökte se ut som 
om picknicken på bilderna avnjöts i ljum sommarvärme istället 
för kall snålblåst. Så många hjälpte till. Aldrig fick vi annat till svar 
än ”jajamensan” när vi bad om hjälp med något.

Resultatet blev en kokbok utöver det vanliga. (om vi får säga det 
själva… :-)  Alla i Stockholm som har jobbat med kokboken, alla 
här som har bläddrat i den, har stämt upp i en samfälld suck och 
sagt; ”åh vi måste åka till Fjällbacka”! Och det känns väl för min 
del lite skönt måste jag erkänna, att balansera upp mördandet av 
Fjällbackabor med något annat. Med lite makrill. Och lite humör. 
Och lite havskräftor. 

Och i höst drar inspelningarna av TV-serien igång igen. Och jag 
har faktiskt fått ett löfte från SVT att de även nästa gång skall göra 
en förhandsvisning i kyrkan. Den kvällen är för övrigt ytterligare 
ett bevis på hur alla ställer upp – i hur många orter skulle kyrko-
rådet ge lov till att SVT får spänna upp en stor bioduk framför 
altaret och sedan bjuda in bygden på filmvisning. Hatten av för 
er säger jag bara.

Så lova mig nu att ni tar hand om Niklas och Elisabeth och resten 
av gänget lika bra igen som ni gjorde förra gången. För jag vet 
att de längtar tillbaka till Fjällbacka. Och till er.
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Harriet, Ulla-Britt, Birgitta, Barbro och Ewa  
som grundade sin litteraturcirkel 1983

Sjöjungfrun
Camilla Läckberg
Bokförlaget Forum AB

Bokrecension

Det är mycket Fjällbacka i lit-
teraturen nu för tiden och nu är 
det kokboksdags. Smaker från 
Fjällbacka heter en ny kokbok 
med, precis som titeln antyder, 
recept som hör Fjällbacka till. 
Christian ”Sillen” Hellberg, som 
2001 vann tävlingen ”Årets Kock”, 
har tillsammans med skolkamraten 
från Fjällbacka Camilla Läckberg 
sammanställt sitt drömprojekt. 
”Sillen” står för recepten, allt från 
lätta picknickidéer till hälleflundra 
och marulk. 
Boken är indelad i sju kapitel som 
alla inleds med en personlig fjäll-
backatext av Camilla. 

Kungälvsfotografen Niklas Berns-
tone har tagit läckra matbilder och 
underbara bilder från Fjällbacka. 
Bilder som både illustrerar boken 
och ger en omedelbar längtan till 
maten. 

– Det är MYCKET Fjällbacka! som en lycklig ”Sill” utbrast när han första gången 
bläddrat i den färdiga boken. 

Att Camilla är en fena på att marknadsföra sig genom alla upptänkliga medier är 
naturligt, marknadsekonom som hon egentligen är. Om nu ”Sillen” tränat Camilla i 
kokkonst så verkar Camilla också lyckats bra med att coacha honom i marknadsfö-
ring. I vår har vi sett honom som en av kockarna i TV�:s Kockduellen och i juli 2008 
kommer TV� med ett nytt program, Grilla, där Christian åker landet runt och grillar 
hos vanliga människor som skickat in vinnande recept. 

”Sillen” har tidigare medverkat i kokboken Vårt svenska matarv - En kärleksförklaring  
där kockar som Bröderna Dahlbom, Gert Klötzke och Rikard Nilsson medverkar 
men även matglada författare som bl.a. Carl Johan De Geer, Bodil Malmsten och 
Torbjörn Flygt. För oss medelålders ”husmanskostare” är boken helig och nästintill 
att betrakta som en bibel. 

Smaker från Fjällbacka hade release på Stora Hotellet den 28 maj tillsammans med 
Sjöjungfrun. Då var denna tidning redan på tryckeriet så vi ber att få återkomma i 
decembernumret med mer information från kvällen.

Boken, som kan köpas bl.a. i Järnboden, är sommarens perfekta ”gå-bort-present”, 
jag lovar er... n

Anders Torevi

Foto: Niklas Bernstone

Sjöjungfrun – Camilla Läckbergs senaste 
bok kan mycket väl vara vårens och som-
marens succébok.

Boken börjar med att en man som varit 
saknad i tre månader hittas fastfrusen i 
isen vid Sälviks badplats. Samtidigt har en 
av huvudkaraktärerna - Erika Falks vän för-
fattaren Christian Thydell mottagit hotfulla 
brev. Erika har anat att det är något som 
trycker Christian och är orolig över vad 
som kan hända. Hon smugglar med sig ett 
av hotbreven och lämnar det till sin man 
Patrik för närmare undersökning.

När ytterligare ett dödsfall inträffar inser 
polisen att det måste finnas ett samband. 
Spåren för dom tillbaka i tiden.

I handlingen får vi följa fyra familjer i Fjäll-
backa där männen har känt varandra sen 
skoltiden. Mörka hemligheter gör att famil-
jerna håller ihop trots stora olikheter.

Camilla fokuserar i sin bok på familje-
relationer och psykologiskt spel mellan 
människor, detta får ses som en utveck-
ling av hennes författarskap. Hon har ett 
väl fungerande språk och skriver enkelt. 
Spänningen byggs upp genom handlingen 
där hon utgår från de skickligt uppbyggda 
karaktärernas perspektiv. Som vanligt finns 
det även en parallell historia som går bakåt 
i tiden. Enligt konstens alla regler stegras 
spänningen gradvis innan den når sin 
kulmen. Historien är dock på vissa ställen 
för enkel, saker man inte borde förstå kan 
räknas ut många sidor för tidigt. 

En sak är i alla fall säker, Sjöjungfrun är 
sommarens deckare och kommer att finnas 
i mångas strandväskor – underhållnings-
värdet är  skyhögt! n
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Text: Björn Sandmark
Foto: Linn Sandmark

Första gången jag kom till Hamnerö var någon gång i slutet av 
sextiotalet. Vi hade en snipa byggd av Asp i Hamburgsund med en 
fyrahästars Solomotor och det fick vara fint väder för att vi skulle 
styra över Väderöfjorden. Därför är mina minnen av Hamnerö 
alltid förenade med spegelblankt hav, solsken och matsäck på 
backen nedanför stugorna. Det är något visst med ljuset i Väderö-
arna, som på Skagen, klarar, högre, starkare

Per Kalm berättade om Väderöarna första gången i sin bohuslän-
ska resa från 1742. Enligt vissa källor skulle en fredlös brottsling 
ha bott med sin dotter ute på Hamnerö i början av 1700-talet. 
Det hårda livet i de yttersta skären var ofta en balansgång på 
laglöshetens rand och under 1800-talets första decennier bedrevs 
mycket vrakplundring och kaperi i Napoleonkrigens kölvatten. 

För att stävja detta köpte kronan 1833 in Norra Väderöarna av 
Dykericompagniets legendariske chefs kapten d´Orchimonts änka. 
Syftet var att inrätta en lotsstation. Södra Väderöarna såldes till 
fiskare i Fjällbackatrakten.

En allvarlig händelse som ledde till ovänskap mellan Väderölot-
sarna och Dykericompagniets platschef Jonas Westbeck var den 
stora sjöröverirättegången vid Rabbalshede häradsrätt 1829. Man 
tvistade om en strandning av ett tyskt fartyg, Maria från Hadersle-
ben, och Westbeck stämde Väderölotsarna inför häradsrätten, där 
de också fälldes för vrakplundring och nidingsdåd. Lotsdirektören 
i Göteborg överklagade domen till hovrätten och lotsarna gick 
fria i brist på bevis. De flesta dåvarande lotsarna lämnade dock 
Väderöarna och slog sig på annan verksamhet.
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Gabriel Sandmark var en av de f d lotsarna på Storön. Han gifte 
sig med en kvinna från Hästvom, Sara Nicklasdotter, och flyttade 
över Väderöfjorden och slog sig ned där och började bedriva fiske 
istället. Enligt den muntligt traderade historien ska Sandmark och 
två kollegor vid ett besök i Strömstad ha köpt Södra Väderöarna 
av kapten d´Orchimonts änka, som på sin dödsbädd lär ha ritat 
upp öarnas karta på ett stycke papper och delat in dem i tre lika 
stora delar. 

Lotsarna fick rätten till hummerfisket runt kronoholmarna i 
Norra Väderöarna och senare fyrpersonalen på Väderöbod runt 
den ön, som exproprierades från ägarna. På grund av de hårda 
väder- och strömförhållandena runt Väderöarna bedrevs hum-
merfisket där huvudsakligen från april till i mitten av juni. Det var 
först när motorer kom in i båtarna på tjugotalet som man också 
började fiska på höstarna. För att slippa den långa seglingen över 
Väderöfjorden byggdes övernattningsstugorna på Hamnerö, där 
fiskarna bodde under fiskeperioderna. På lördagarna seglade man 
hem med veckans fångst. De stora fiskebåtarna låg för ankar ute i 
”Gåshålet”, söder om Hamnerö. Där förvarades också hummern i 
sk. säcketinor på djupt vatten, hängande från båtarna. I den smala 
viken förankrades de små roddbåtarna, som också användes för 
att dra hummertinorna. Ännu idag kan man se spår av fästöglor 
i bergväggen på båda sidor, där småbåtarna förtöjdes.

Fiskarna hade med sig all proviant ut till Hamnerö, även dricksvat-
ten. Färskvatten för disk och tvätt hämtade man dock från den 
lilla dammen öster om stugorna. Den rengjordes varje vår från 
växter för att vattnet skulle hålla bra kvalitet. I den västra stugan 
bodde huvudsakligen fiskare från Hästvom och Gåsö, medan 
fiskarna från Dyngö, Kalvö och Korsö höll till i den östra. Man 
kan tänka sig vilket pokulerande det var på kvällarna där ute i 
husen efter dagens arbete. 

Det bodde upp till sex-åtta personer i varje stuga. De lagade mat 
samtidigt, och kokade maten i samma kittel, men hade t.ex. pota-
tisen i nätkassar med små välen (flöten) till, så att var och en skulle 
kunna hålla reda på sina egna knölar.

Fisket var lönsamt. Gabriel Sandmarks sonson, Arvid Sandmark 
på Hästvom, som fiskade hummer i Väderöarna i över sextio år, 
förde fångstjournaler över varje års fiske. Man kan se en kraftig 
uppgång i priserna strax innan sekelskiftet 1900. Från att ha legat 
på en säsongsinkomst strax under 1000 kronor steg priserna till att 
inbringa runt 5000 kronor per säsong, vilket man ansåg var drygt 
en halv årsinkomst på den tiden.

1928 blev fisket fritt 180 meter från land och 1950 tvångsinlöste 
kronan hummer-fiskerättigheterna. Båda åtgärderna ledde till 
förbittrat motstånd bland delägarna, som ville behålla det lukrativa 
fisket för sig själva. Därmed blev fisket allmänt och efter några år 
hotades hummern av utfiskning

Stugorna på Hamnerö är öppna för alla som vill besöka dem. Det 
går också bra att övernatta där, men aldrig längre än en natt i taget. 
Syftet är att de ska vara tillgängliga för dem som vill besöka dem 
eller behöver söka skydd.

Kville hembygds- och fornminnesförening höll dem i stånd mellan 
1962 och 1992. När stugorna återigen stod inför en genomgripande 
renovering 1992 avsade sig föreningen ansvaret och delägarna i Södra 
Väderöarna återtog då stugorna och även ansvaret för upprustning 
och underhåll med ekonomiskt bistånd från Bohusläns museum, 
Länsstyrelsen och från privatpersoner.

Och idag är jag där ute också vid annat väder än när havet ligger 
spegelblankt. Det är som i en visa av Evert Taube. n
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Thomas kontaktade då TK och bad dem anordna en träff för att 
informera om vad som egentligen gäller. Ingen inom TK ville ta 
tag i frågan men envis som Thomas är ordnade han mötet själv 
och bjöd in representanter för partierna, räddningstjänst samt 
tjänstemän från Teknikska och Miljö & Byggnad. Mötet hölls 
i Kville Bygdegård 14 maj och fyllde lokalen med folk från hela 
kommunen. Här följer en sammanfattning av mötet:

Medverkande var: Eva-Lena Sundås (m), Rolf Hermansson (c), 
Bernt Hansson (kd), Ronny Larsson (s), Erland Svensson (mp/v) 
samt Sven-Erik Laundal (räddn.tj) och Arne Berg (bygg.insp). 
Folkpartiet valde att inte ställa upp. 

Underordnad Plan- och Bygglagen
Sjöbodspolicyn är en riktlinje för kommunens tjänstemäns hand-
läggningsarbete. Plan- och Bygglagen styr över Sjöbodspolicyn och 
kommunala beslut med inflytande av policyn kan alltså överklagas. 
Rättsinstanserna har sedan bara PoB-lagen att ta hänsyn till. 

Kommunerna i Norra Bohuslän kan alltså på inget sätt skapa 
egna lagar (Sotenäs har beslutat att inte anta policyn).

Vi som arbetar inom näringslivet förstår kanske inte riktigt varför 
man valt namnet ”policy” på en rekommendation. 

Likställda fastigheter
Yrkesfiskarnas sjöbodar omfattas inte alls av policyn då de är s.k. 
Verksamhetslokaler. I övrigt är det ingen skillnad på om fastigheterna 
ligger inom stadsplanerat område eller ej, om de är privatägda eller 
ligger på arrendemark, eller om de är avstyckade fastigheter eller 
tillhör en stamfastighet. 

Allemansrätten
Gemensamt svar från partierna var vikten av den fria rörligheten 
kring sjöbodarna. Allemansrätten ger allmänheten tillträde helt in till 
väggarna på en sjöbod. Hemfridszonen som utsläcker allemansrätten 
i närheten av ett hus gäller endast boendefastigheten och då sjöbodar 
är förråd, så har allmänheten tillträde helt in på knutarna.

Avstyckning
På frågan om vad som gäller vid avstyckning från stamfastighet fick 
vi svar att stadsplanen styr. Äldre stadsplaner gav tillstånd till detta 
medan nyare inte gör det. Dock kan avstyckning och kopplande till 
annan stamfastighet fungera, enskilt ärende får prövas. 

Vatten och avlopp
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är numera inte tillåtet. 
1997 gick TK ut med förfrågan till sjöbodsägarna om anslutning till 
VA-nätet. Man förklarade då tydligt att detta var sista chansen och 
att de som valde att stå utanför Vattenområdet så skulle förbli. 

Bäst före datum
Äldre fastigheters utseende och innehåll är ”svårstraffade”. 10 års 
preskribering gäller för ”brott” mot bygglov enl. PoB-lagen, säger 
Arne Berg. Då Strandskyddslagen inte har denna preskriptionstid 
har det framförts tankar om att denna lag skulle kunna tillämpas. 
Rolf Hermansson svarade att då Strandskyddslagen tillkom 1995, 
kan inget som hänt innan dess åberopas. 

Dyr historia
Ingen konsekvensutredning är gjord vad gäller kostnader för TK 
om massor av mål skall dras i en eller flera rättsinstanser. 

Lars Kahlman i Mörhult drev ett ärende mot TK om avstyckning 
av sjöbod från stamfastighet. Lantmäteriet i Strömstad sade nej 
på inrådan av TK. Lars gick vidare till Fastighetsdomstolen (FD) 
där TK förlorade. FD ansåg det lämpligt med fristående sjöbodar 
i området. Ärendet gick vidare till Hovrätten vilken fastställde  
FD:s beslut och gick i och med det emot TK. 

Sammanfattning
Arne Berg konstaterade att det är avvikelserna från de tilldelade 
byggloven man i första hand vill åt. Men behövs det en policy 
för det? Är inte den hanteringen bara uppföljande av normala 
bygglovsärenden?

Märkligt är att Folkpartiet inte ens vill ställa upp och nästan lika 
märkligt att Moderaternas representant inte svarade på en enda 
fråga under hela kvällen. 

Tack till Rolf Hermansson, Ronny Larsson och Arne Berg som 
var mest i hetluften och inte minst till Thomas Jonsson som låg 
bakom det hela.

Texten är min personliga tolkning av vad som sas på mötet och 
ingen 100 procentig sanning. n

Thomas.Jonssons.sjöbod.blåste. i.vinter.delvis.ner.och.för.att.göra.rätt. i.
”Sjöbodspolicy-tider”.kontaktade.han.Tanums.Kommun.(TK). för. råd.vid.
återuppbyggandet..Svaren.blev.olika.beroende.på.vem.han.pratade.med..

Ju.mer.han.engagerade.sig.i.frågan.ju.mer.insåg.han.att.människornas.
huvud.var.fulla.av.tolkningar,.rykten.och.förfasanden..Skall.sjöbodarna.rivas.
nu?.Tvingas.vi.rasera.det.vi.under.årtionden.byggt.upp? 

Tanums sjöbodspolicy
– vad innebär den egentligen?

Text och foto: Anders Torevi

Byggnadsinspektör Arne Berg, Ronny Larsson (s), Rolf Hermansson 
(c) och initiativtagaren Thomas Jonsson.

Sjöbodspolicyn.finns.att.läsa.på:.www.fjallbackabladet.se/sjobodspolicy.pdf
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Vad händer med lägenhetsprojekten i Fjällbacka? 
– många undrar, men få vet, så vi stämde av läget med berörda parter...

Text: Annika Schjelderup. Foto: Anders Torevi

BRISEN

OLOFSSONS

KYRKSKOLAN

HÅKEBACKEN
Tanumsbostäder AB 
vill bygga nya bostä-
der på Fjällbacka 165:9 
för att möta behovet 
av ytterligare lägenhe-
ter i Fjällbacka. Totalt 
beräknas 18-20 lägen-
heter kunna byggas på 
fastigheten där Håkebackenskolan ligger idag. 

De sista eleverna lämnade skolan 1992 och numera är delar 
av skolans lokaler uthyrda till olika verksamheter, bl.a. Fjäll-
backa Ekonomi HB, Scomber System AB och Fysika. En 
ändring av detaljplanen som medger bostäder på området 
fastställdes av miljö- och byggnadsnämnden i februari 2007 
och den har vunnit laga kraft. 

För närvarande håller Tanumsbostäder på med en uppdate-
ring av byggkalkylerna. Dessa skall presenteras för bolagets 
styrelse i augusti 2008, och då ligga till grund för beslutet 
om vilket av Håkebacken, Kyrkskolan eller ett annat projekt 
i Grebbestad som skall byggas först.

Kyrksko lan  ä r  en 
vacker byggnad och 
många har nog undrat 
varför Tanumsbostäder 
AB så gärna vill riva 
den för att bygga nytt. 
En grundlig översyn av 
byggnaden har gjorts 
för att utröna om det vore möjligt att bygga om skolan till 
lägenheter. Dessvärre är huset i så dåligt skick att det inte 
kan räddas. 

Tanken är att det istället skall uppföras två huskroppar med 
totalt 14 lägenheter, både hyreslägenheter och bostadsrätter. 
Precis som för Håkebackens Skola har en ändring i detaljpla-
nen vunnit laga kraft och även här håller Tanumsbostäder 
på med byggkalkylerna, som kommer avgöra om det blir 
Kyrskolan, Håkebackan eller ett projekt i Grebbestad som 
blir byggt först. Beslut fattas i TBAB:s styrelse i augusti och 
byggstart kan ske under 2009. 

Tills vidare finns Lilla Noblesse och Kroppshälsan i Kyr-
skolans lokaler.

Gamla Olofssons Järnaf-
fär ligger i korsningen 
Allégatan/Falkevägen 
och är en tongivande 
fastighet i Fjällbackas 
gatubild. Det finns långt 
gångna planer på att riva 
de befintliga, nära nog 
fallfärdiga byggnaderna och bygga nytt – totalt 13 små lägen-
heter och affärslokaler på sammanlagt 900m2. 

Ett exploateringsavtal som reglerar vem som har ansvar för vad 
har upprättats mellan kommunen och konsortiet som äger 
fastigheterna. Konsortiet har fem delägare, de flesta har lokal 
anknytning. Vägen till byggstart är dock lång och krokig; par-
keringsfrågor, trafiksäkerhet, VA, skötsel, geotekniska frågor… 
Man har bl.a. fått rita om fasaderna för att byggnaden bättre 
skulle passa in bland övrig bebyggelse. Förslaget till ändrad 
detaljplan för fastigheten har varit utställt. Det är i dagsläget 
inte möjligt att uppge tid för byggstart, men på www.tanum.
se, klicka på Bygga & Bo, kan intresserade följa processen steg 
för steg.

Brisen är det stora gula, 
något pampiga huset 
på hörnet tvärsöver 
Konsums parkering.  
Äldre invånare säger 
lika gärna ”Läkarvil-
lan” eftersom det även 
varit läkarmottagning. Huset byggdes under tidigt 40-tal. 
Huset står sedan en tid tomt, men hyrs ut av kommunen 
på korttidskontrakt, bland annat som boende för som-
marpersonal. 

I juni 2007 fattade kommunstyrelsen beslut om att sälja fast-
igheten genom en markanvisningstävling, men först måste 
plan- och byggavdelningen arbeta fram ett planogram som 
skall ligga till grund för arbetet med en ny detaljplan. 
Planogrammet skall presenteras för kommunstyrelsen i 
september 2008, då man fattar beslut om vidare arbete med 
detaljplanen, och eventuell försäljning av fastigheten under 
den processen. 

Följ arbetet genom protokollen på www.tanum.se Klicka 
på Demokrati & Politik.
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Han var en av fyra  
Algot Johansson i Fjällbacka.

Kanske var det just därför 
 han i folkmun alltid kallades...  

Sessel
Algot

Lasse Lundberg fortsätter sin serie om våra ”original”

Ofta frågar man sig om vi i framtiden kommer att minnas personer 
som satt sin prägel på samhället bara genom att finnas till.

Jag hoppas det, eftersom ett samhälles historia ju grundas på 
de människor som bebor det. Kanske hade man mer tid att prata 
med varandra förr i tiden och därmed lära känna människor i ens 
omgivning. Dagens tempo gör kanske att man bara skyndar förbi 
varandra och på sin höjd hejar lite flyktigt.

En person som definitivt inte bara ”skymtade förbi” i gamla tiders 
Fjällbacka var ”Sessel Algot”.

Egentligen hett han Kristian Algot Johansson. Han föddes 
19 februari 1900 och växte upp på gården Tången bortanför 
nuvarande fotbollsplanen vid Jorefjorden tillsammans med 7 
syskon.

Hela familjen gick under tillnamnet ”Sesslane”, men varifrån detta 
kommer har jag inte lyckats få reda på. Fadern , Johan Karlsson, 
var skeppare men drev tillsammans med sin hustrun, Amanda 
Olsdotter, den lilla gården Tången, vid sidan om sjöfarten.

Som grabb minns jag ”Sessel Algot”. Han bodde som vuxen på 
det lilla torpet Karlshöjd som ligger på Håkebacken, bakom 

gamla skolan, och i dag bebos av familjen Elg. Där fanns också 
en gammal jättelik stenmangel och jag minns att jag ofta hjälpte 
min mormor när hon hade mangeltid på Karlshöjd.

”Sessel Algot” var fiskare och matros på familjens kutter Flit, 
vilken förutom fraktfart även fiskade makrill på Nordsjön, vilket 
kuttrarna ofta gjorde förr.

På somrarna stannade han hemmavid och ”seglade badgäster” 
som det hette.

Jag minns att han ofta seglade med en familj som hette Heiman, 
som sommarbodde på Håkebacken, i deras kosterbåt. De blev 
goda vänner och sågs ofta tillsammans.

Algot läste mycket och var som en levande uppslagsbok. Ville 
man veta något så frågade man ”Sessel Algot”. 

När han gick med kuttern på fraktfart till Tyskland träffade han 
Willy Brandt, som på den tiden jobbade som skeppsmäklare 
i Lybeck, dit Algot ofta kom. Willy Brandt blev ju senare tysk 
rikskansler och Algot berättade gärna om dessa möten. Det 
var sannerligen inte konstigt att man som grabb såg upp till en 
person som ”Sessel Algot’.

På fiskebryggan, i väntan på isbrytaren, den hårda isvintern 1970. Foto: John Johansson.
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Algots far och mor Johan och Amanda Karlsson och några ur den sju syskon starka skaran 
vid föräldrahemmet Karlshöjd, bakom Håkebackenskolan. Huset var mjölnarbostad då 
kvarnarna var igång på berget bakom. Fotot, från 1913,  tillhör Hembygdsarkivet.

En stor dag för fiskarna i Fjällbacka 1957. Sillpremiär med ekolod. Vadlaget Neptun, fr.v. 
Knut Andersson, Kalvö, Algot Johansson, Fjällbacka, Karl Persson, Kalvö och ”vadbrusen” 
Wilhelm Andreasson Valö. Foto Algot Torewi.

Algot i ekan, kanske på väg till Väderöarna. Fotot tillhör Hembygdsarkivet.

Under andra världskriget då Algot hölls med 
småfiske i skärgården, hade han en gång hittat 
en låda flytande i strandkanten vid gula skäret 
på insidan Korsö.

Lådan var stämplad med ’New Zeeland’. Algot 
bärgade den och tog den med hem.

Det visade sig att den kom från en sjunket 
lejdfartyg och innehöll margarin. Genom att 
skära bort det som var skämt fick på detta sätt 
hushållet ett välbehövligt tillskott i en tid med 
strikt ransonering på det mesta.

Under andra världskriget lades familjens kutter 
Flit upp då ju sjöfarten mer eller mindre upp-
hörde. Den bogserades in i ”Peacoockviken” på 
nordudden av Korsö, där den fick sin sista vila, 
så som det anstår gamla skutor.

Min barndoms sjöfärder gick ofta ut till det 
gamla vraket där man ofta drömde sig bort till 
fjärran sjöfärder i främmande vatten.

Väderöarna tur och retur och retur
”Sessel Algot” lever starkast i minnet i berät-
telsen om jackan på Väderöarna.

Algot var en kraftkarl och han rodde ofta sin 
eka när han skulle ut på hummerfiske.

Det förhöll sig så att Algot hade varit ute på 
Väderöarna och fiskat hummer. Som vanligt 
hade han rott ut med ekan. 

Vi måste hålla i minnet att det under och efter 
andra världskriget inte fanns någon bensin till 
motorerna att få. Algot var som sagt en hejare 
att ro och han hade en lite ”smacka”, ett sprise-
gel, som han satte upp vid tjänlig vindriktning.

Han stannade några dagar i hummerfiskestu-
gorna på Hamnerö som brukligt var.

När fisket var avslutat och vädret passligt, las-
tade han ekan och begav sig roende tillbaka till 
Fjällbacka. Väl kommen till Bringebärsholmen 
upptäckte Algot att han hade glömt sin jacka 
på Hamnerö. Raskt svängde han runt ekan och 
rodde tillbaka till Väderöarna och hämtade 
den.

Väl hemkommen till Fjällbacka mötte han 
några vänner nere i hamnen. Han berättade om 
sin roddtur och utbrast med stor förvåning:

– Kan i tänka er, jacka låg kvar på hällà!

Algot bodde mestadels ensam i torpet på 
Håkebacken, medan hans hustru Alma bodde 
med sönerna Bengt och Sven i Rabbalshede 
hos Almas bror, där hon hjälpte till med gårdens 
skötsel. Då och då klädde Algot sig fin, tog 
cykeln och cyklade dit, för att leva familjeliv. 
Sedan bar det tillbaka till Fjällbacka där fisket 
kallade.

Kristian Algot Johansson gick bort i september 
197� och var till sin död en kraftkarl med ett 
vitalt intellekt.

Han lever som ”Sessel Algot” kvar i minnet hos 
var och en som var med på den tiden.  n
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G  LF
I  FJÄLLBACKA

Fakta om Fjällbacka GK
Klubben bildades: .........................1965

Antal medlemmar: ................. ca 1400

Banan spelklar: .............................1967

Banarkitekt: ......................... Erik Röhss

Bantyp: ......................... Park & Seaside

Antal hål: ............................................ 18

Banlängd: ................................. 5664 m

Par: ........................................................71

Årsavgift ................................. 3960 SEK

Greenfee, Vard (Sen)............... 320 SEK

Greenfee, Helg (Sen) .............. 400 SEK

Drivingrange:..................................... Ja

Shop: .................................................... Ja

Restaurang: ........................................ Ja

Telefon t banan:  .... +46 (0)525-31150

Web: .................. www.fjallbackagk.se

Ett par kilometer norr om Fjällbacka Cen-
trum ligger Fjällbacka Golfklubb. Klubben 
grundades 19�� av Harry Järund som i Lund 
börjat spela den ”nya” sporten golf. Golfvin-
darna hade nått Norra Bohuslän och klubbar 
bildades i samma era i Strömstad, Munkedal 
(Torreby) och Ljungskile (Lyckorna). 19�7 
invigdes de första 9 hålen och 197� blev 
banan uppgraderad till 18 håls bana. 

Mycket har förändrats genom åren. Klubb-
hus, vagnsbod, omklädningsrum, restau-
rang och shop har alla byggts om. 

Klubben har ett stabilt medlemsantal men 
visst märks det att golfen för tillfället har 
en lite vikande trend i Sverige, säger Bente 
Witting Toreld på kansliet. 

– För inte så många år sedan var det flera 
års kö för att bli medlem. Nu kan man bli 
medlem direkt. 

Fram till 1 juli 2008 har klubben en rekryte-
ringskampanj där inträdesavgiften är slopad 
så är du sugen… Passa på!

Klubbchef Tomas Järund har tillsammans 
med Ture Eriksson, klubbens pro, haft 
prova-på-dagar för skolorna i området. 
Allt för att försöka få traktens ungar att 
börja golfa. Ett gäng har nu börjat kursen 
för grönt kort.

1. Naturen kring banan är otroligt vacker 
och unik i Sverige. I liknande miljöer 
byggs inte golfbanor längre. En klassisk 
bana à la Skotland. 9 hål ut i vinden – 9 
hål med hem. Vatten runt 11 av hålen. 

2. Greenerna är perfekta. Vi renoverade 
alla greenerna 200�-200� enligt USGA 
standard. Det innebär även att greenerna 
är spelbara längre på hösten och öppnar 
tidigare på våren. 

�. Närheten – det centrala läget. Mellan 
Göteborg och Oslo, mellan Uddevalla och 
Strömstad. Det tar aldrig lång tid att köra 
hit.

�. Drop-in tider. Vissa tider bokas enligt 
drop-in principen på plats. Självklart kan 
du boka tider i förväg men inte alla. Drop-
in besökarna fyller på bollarna efter hand. 
Lite som singelkön till skidliftarna. 

�. Lugnet, den härliga atmosfären, den 
fina restaurangen och inte minst fågel-
livet kring älvkanten. Avkopplande och 
unikt.

Tomas Järund • klubbchef
ger 5 goda skäl att spela på FjGK

Text och foto: Anders Torevi 
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Fakta om Tanums GK
Klubben bildades: .........................1995

Antal medlemmar: ....................ca 550

Banan spelklar: .............................1995

Banarkitekt: ........... Margareta Winell

Bantyp: .............................. Park & Skog

Antal hål: .. 12 med möjl. att  spela 18

Banlängd: ..................................3936 m

Par: .......................................................67

Årsavgift .................................. 1650 SEK

Greenfee, Vard (Sen)............... 180 SEK

Greenfee, Helg (Sen) ............... 180 SEK

Drivingrange:..................................... Ja

Shop: .................................................... Ja

Restaurang: ........................................ Ja

Telefon t banan: .... +46 (0)525-30228

Web: ...................... www.tanumsgk.se

1. Det är den nya tidens bana som går fort 
att spela. Det är också en bra bana för 
nybörjare samt en fin bana för de mer 
avancerade att träna framförallt närspelet 
på och som vill ha en utmaning.

2. Att banan är öppen för alla betyder att vi 
som golfare kan mötas tillsammans på 
lika villkor oavsett förkunskaper, gammal 
som ung, nybörjare och mer vana spe-
lare.

�.  Du som inte provat på golf har här det 
perfekta alternativet till de stora golfba-
norna! 

�. Vår fullängdsbana har 12 hål med möjlig-
het till 18 hål och du spelar de 12 hålen på 
ca 2 timmar till låg greenfee. Det innebär 
att du hinner göra annat under dagen än 
bara spela golf.

�. Hos oss kan du tävla varannan lördag 
morgon under avslappnade former och 
i goda vänners lag. 
Vår bana ligger i en vacker natur med 
trivsam atmosfär!

Git Johansson • ordförande 
ger 5 goda skäl att spela på TGK

Golfkusten AB heter bolaget som äger och 
driver banan där Tanums GK står för ”mjuk-
varan”. Bo-Gunnar Lundén och Margaretha 
Winell hade sommarhus i Fjällbacka, var 
utarbetade storstadsmänniskor, året var 
1991 och båda var på golfinternat på Mal-
lorca. 

En fråga som där kom upp var: Varför finns 
det nästan inga korthålsbanor i Sverige. 
Svaret blev: hem och leta mark. 

Marken vid Backa hittades, banan tog form 
och 199� invigdes den. 

Banan började alltså som 18 håls korthåls-
bana men är numera en 12 håls fullängds-
bana med möjlighet att spela 18 hål. Alla 
hål har idag tre olika tees där de kortaste 
blir korthålsbana. Banan är även slope-
värderad. 

Sedan ett år tillbaka är banan till salu. Bo-
Gunnar och Margaretha tycker det är dags 
att dra sig tillbaka. Svårigheten är pris-
sättningen, bara någon enstaka golfbana 
har sålts i Sverige, och lägger man därtill 
golfens nedgång är det kanske inte säljarens 
marknad just nu. 

Banan är ett trevligt inslag för alla. Pay & Play 
innebär att vem som helst får komma och 
spela, officiellt handicap eller inte. 
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Magasinen vid torget

Före 1959 såg torget helt annorlunda ut. 
Fjällbacka dominerades då från sjösidan av 
flera stora röda timmermagasin. Ett var från 
1700-talet och de andra byggdes 1846 och 
1850. De fick bli hundra år. På 1950-talet 
exproprierades de av kommunen och 1959 
revs alla utom ett, och vägen lades närmare 
vattnet. Det magasin som finns kvar är den 
byggnad, som nu inrymmer Café Bryggan. 
En ny vägg fick sättas upp på gaveln mot 
sjön därför att det största magasinet, som 
låg framför, revs.

Utanför magasinen fanns en stor brygga, 
som kunde nås genom ett valv. Att dessa 
stora byggnader fick plats berodde på att 
de till två tredjedelar låg ut över vattnet på 
stenpelare.

Torget, som då var kullerstenbelagt, inra-
mades på tre sidor av magasinen. Utmed 
långsidan vid valvet fanns en lång stång 
avsedd att binda hästar vid.

De nyare magasinen från 1846 och 1850 
byggdes av konsul Backelin. Han kom till 
Fjällbacka på 1840-talet och blev norsk 
konsul här. 

År 1907 ägdes magasinen av en fru Carls-
son, som då var ångbåtskommissionär. 

Hon sålde dem till Olle Benjaminsson 
i Backa som i sin tur hyrde ut dem och 
senare sålde dem till Axel Wenander, som 
också övertog ångbåtskommissionärskapet 
för den reguljära trafiken mellan Göteborg 
och Oslo. Ångbåtarna lade till vid den stora 

Text: Margareta Schub. Bilderna tillhör Hembygdsarkivet

I förgrunden det nya magasinet som också revs 1959.

Det har snart gått �0 år sedan torgets dramatiskt förändrades. De stora magasinen revs och torget blev ljust om än 
även lite vindkänsligare. Vi bad barnbarn till Axel Wenander, en av ägarna, låta oss ta del av magasinens historia….
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bryggan, som följdriktigt allmänt kallades 
”Ångbåtsbryggan” .

Bryggan var då i ett bedrövligt skick. Den 
var inte helt täckt utan hade en öppen 
fyrkantig bassäng i mitten där fiskare låg 
med sina båtar och sålde fisk. Det arrang-
emanget var livsfarligt. Det fanns ingen 
belysning på bryggan och på vintern, när 
det var mörkt, hände det att folk, bland 
andra passagerare från ångbåten, inte såg 
öppningen, utan ramlade i vattnet och var 
nära att drunkna. Wenander lät reparera 
bryggan grundligt och den täcktes helt och 
en acetylenlampa sattes upp.

Magasinen närmast bryggan användes då 
till förvaring av allt gods, som kom med 
ångbåtarna. Efterhand som Wenander 
utvidgade sin rörelse förvarades i de övriga 
utrymmena spannmål, som han köpte upp 
av bönderna runt om och fisk, som han 
köpte upp av fiskarna, som nu slapp att 
sälja från sina båtar. I tunnor förvarades sill 
och kol och salt låg i drivor. En stor del av 
spannmålen och fisken exporterades.

Han öppnade också 1907, till vänster om 
valvet, en fiskaffär, som efter hans död över-
togs av Albert Wingfors. Då hyrdes också 
magasinen ut till Västsvenska lantmän, som 
förvarade spannmål där till exproprieringen 
genomfördes. År 1958 byggde de en silo dit 
all verksamhet flyttades.

I den byggnad som finns kvar, fanns i bot-
tenvåningen i hörnet mot hotellet, redan 
1907, en affärslokal dit Josefina Wenander 

flyttade sin manufakturaffär, som då också 
blev Herrekiperingsaffär kallad ”Finas 
hörna” eller ”Hörnbutiken”. Denna över-
togs så småningom av Einar Carlsson, som 
hyrde där, tills han byggde eget.

 Då kom Rylander och ”Fjällbacka Elek-
triska” in, först som hyresgäst och 1976 som 
ägare och vid ombyggnad kapades ungefär 
tre meter av huset på den del som vetter 
mot ”Stora hotellet”.

På gaveln mot sjösidan hade Fjällbackas 
Bibliotek sina lokaler i några år men 
numera disponeras hela utrymmet av res-
taurang Bryggan. n 

När man närmade sig Fjällbacka från sjön dominerades bilden av de röda magasinen.

Bildena till höger, uppifrån och ner...

• Ångbåtsbryggan var en populär samlings-
plats.

• Fiskauktion på Ångbåtsbryggan. Längst till 
höger skymtar Albert Wingfors.

• I mitten på 40-talet sålde Josefina Wenan-
der huset med speceriaffären till Hilding 
Fossum samt ett magasin, som revs och ett 
nytt byggdes på samma plats. Detta målades 
grått och låg, som framgår av bilden, paral-
lellt med de röda magasinen. 

• Det kvarvarande magasinet är kapat tre 
meter mot hotellet och därför är ingången 
till ”Rylanders” nu borta. Övervåningen 
inreddes till bostad i början på 30-talet och 
huset målades då gult.

• Pågående rivning 1959. I förgrunden 
”Bertas Mjölkaffär” och Berta Olsson själv 
i vit rock.



Erbjudandet från piraterna på Madagaskar 
kom mycket lägligt för Karl XII. 

Sjövana män, skepp och pengar – ryktet 
talade om 1.000 tunnor guld – motsvarade 
väl hans behov där han satt i Lund och 
planerade fälttåget mot Norge; det fälltåg 
som skulle komma att bli hans sista.

Den svenska kungen var i desperat behov 
av pengar efter nederlaget mot tsar Peter 
den Store vid Poltava 1709. 

När kungen återvände var Sverige ett hårt 
prövat land. Årskull efter årskull av unga 
män hade tagit värvning och slaktats under 
fälttågen i  Polen, Tyskland och inte minst 
vid Poltava, i dagens Ukraina, där omkring 
5.000 svenska män i sin bästa ålder låg kvar 
på slagfältet. 

Ett ännu värre öde mötte de svenska 
soldater som tvingats kapitulera. De togs 
som krigsfångar och skickades till Sibi-
rien. Totalt 25.000 svenskar deporterades 
– inklusive de kvinnor och barn som vid 
den här tiden ofta följde med sina män i 
fält.

För ryssarna var Poltava även en ekonomisk 
framgång. Historien berättar att svenska 
arméns regementskassa, som innehöll 2,4 
miljoner mynt, föll i ryska händer. På grund 

av detta blev piraternas förslag mycket 
intressant för den svenska kungen.

I juni 1716 uppenbarade sig två talesmän 
för piraterna, Jasper Giulome och Jean 
Monery, med ett erbjudande som ”kunden 
inte kunde tacka nej till”. 

Svensk amnesti
Piraterna, som under början av 1700-talet 
hade blivit rika och mäktiga genom att 
plundra skepp lastade med värdefulla kryd-
dor, började känna sig hotade.

De hade sin bas på Madagaskar och på 
den lilla ön Sankt Marie, men de engelska 
och holländska krigsskepp som skulle 
skydda kryddtransporterna började bli mer 
och mer närgångna. Att piraterna också 
plundrade de arabiska byarna runt Röda 
Havet innebar hämnd även norrifrån.

I detta trängda läge, med garanterad 
hängning vid ett tillfångatagande, valde 
man att ansöka om amnesti och legalisering 
i ett europeiskt land.

De försökte förhandla med flera länder, 
däribland England – som sade bestämt 
nej – och Danmark. De bästa argumenten 
framfördes till Sverige; de hade aldrig kapat 
ett svenskt skepp och de kunde erbjuda en 

svensk handelsstation på Sankt Marie.
Den svenska kungen satt i Skåne och 

planerade angreppet på Norge. Han tog 
till sig till piraternas argument och ingick 
den 27 juli 1718 ett avtal i Strömstad, som 
bekräftas per brev till kungen, av Jasper 
Giulome Morgane och Jean Monery. (Se 
text till höger)

Karl XII beviljade amnesti och lovade i 
tillägg att förse piraterna med passande 
bostäder i Sverige – i första hand längs 
bohuskusten. Därutöver blev Morgane 
adlad och utnämnd till svensk guvernör 
för Madagaskar och Sankt Marie.

Han försågs med kaparbrev för att kunna 
kapa skepp från länder som var Sveriges 
fiender, framför allt Danmark-Norge.

I gengäld skulle piraterna införliva sina 
skepp i svensk örlogstjänst, samt ge kungen 
betydande belopp i reda pengar. 

En grupp högtstående ämbetsmän skicka-
des ut för att inspektera den nya kolonin på 
Madagaskar. De hann dock inte längre än 
till Frankrike innan Karl XII mötte sitt öde 
på Fredrikstens Fästning i Halden.

Hela projektet stannade upp en tid. Till 
slut kom det dock klartecken från Ulrika 

Karl XII slöt 1718, i Strömstad, ett avtal med pirater från Madagaskar. Avtalet innebar att 1.�00 pirater med familjer skulle bosätta 
sig i Bohuslän. Med sina skepp, sitt sjömanskap och sitt guld skulle de hjälpa kungen att ta Norge och senare även Danmark.

I Fjällbacka fanns vid den här tiden cirka 20 hus och i Mörhult fanns det �. Historiker brukar, vid den tiden,  räkna med 2,� personer 
per hushåll – vilket ger runt �� invånare. Piraterna bestod av sjömän från många olika länder och skulle, om de bosatt sig i Bohusän, 
utgjort ett betydande inslag i befolkningen. I lilla Fjällbacka skulle piratfamiljerna helt ha dominerat samhället. 

Karl XII gav piraterna amnesti för alla tidigare brott och adlade ledaren som undertecknade avtalet. Hans namn var Jasper Giulome 
Morgane.

Skottet på Fredrikstens Fästning i Halden satte stopp för den planerade massinvandringen till det folkfattiga Bohuslän och därmed 
också till Fjällbacka. Något vi förmodligen skall vara tacksamma för... 

Text: Knut-Ivar Schjelderup - översättning Annika Schjelderup. llustration: Peter Engberg

I samband med ��0-årsfirandet av freden i Roskilde, och att Bohuslän då blev 
svenskt, presenterar vi en historisk artikel som verkligen låter fantasin flyga fritt...

2�FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2008 • Nr 104



Eleonora som övertagit tronen efter 
broderns död.

Tre svenska örlogsfartyg seglade ut 
från Sverige; fregatterna ”Jarramas” 
och ”Fortune” samt ett mindre skepp. 
De skulle ansluta sig till Morganes lilla 
flottas vidare seglats till Madagaskar.

Delar av expeditionen gick iland i 
Cádiz i Spanien där det tog stopp. Den 
svenska regering trodde inte längre på 
projektet och de svenska skeppen vände 
hemåt. Morgane seglade ensam vidare, 
ut ur den svenska historien och mot ett 
för oss okänt öde. 

Annuleringen av kontraktet med Mor-
gane innebar också att inga pirater kom 
att bosätta sig i Bohuslän.

Men vad hade då hänt om Karl XII und-
gått det dödande skottet i Halden? 

Förmodligen hade vi träffat piraternas 
ättlingar pepparhandlande på Konsum 
och romdrickande på Galären… 

1.400 pirater med familjer hade varit 
ett, minst sagt, dominerande inslag i 
den bohuslänska befolkningen på 1700-
talet – en befolkning som led av sviterna 
efter både pest och missväxt. n

Jasper Giulome Morgane bekräftar i det här brevet det avtal som ingåtts med Karl XII.
Brevet finns på Riksavrkivet i Stockholm.

Revers och förbindelse, gifven till Konungen af Sverige utav piraternas deputerade:
Jag,.undertecknad,.vald.representant.för.förbundet.av.pirater.etablerade.på.öarna.Madagaskar.och.St..Marie,.
känner.mig.försäkrad.om.att.nämnda.förbund.med.största.ödmjukhet.erhåller.den.välvilliga.nåd.och.kungliga.
beskydd.som.hans.majestät,.Konungen.av.Sverige.erkänt.det..Som.följd.av.det.ödjuka.äskande.som.jag,.i.kraft.
av.vald.representant.har.gjort,.på.vägnar.av.det.förbund.som.har.givit.mig.denna.myndighet.
Jag.lovar.därutöver,.på.ovansagda.förbunds.vägnar.att.det.vill.erkänna.hans.majestät.och.hans.efterlefvande.som.
dess.lagliga.och.enda.överhuvud,.och.så.fort.det.mottagit.påbud.från.Konungen,.vill.avstå.från.den.verksamhet.
de.har.bedrivit.fram.till.denna.stund,.och.skyndsamt.bege.sig.till.Sverige.med.sina.skepp,.medel.och.bohag.för.
att.etablera.sig.där,.i.akt.och.mening.att.uppföra.sig.som.goda.undersåtar.i.alla.hänseenden.
För. mitt. eget. vidkommende. åtar. jag. mig,. såsom. Konungen. önskat,. att. etablera. mig. som. guvernör. på. St..
Marie,.med.rätt.att.insätta.en.ersättare.i.det.tillfälle.att.jag.själv.icke.kunna.upphålla.mig.där,.och.att.denne.
nöjaktigligen.skall.följa.det.samma.mandat.som.hans.majestät.har.haft.nåd.att.tillkänna.mig..
Jag.lovar.att.framskynda.sjömännens.avresa.med.allt.sitt.bohag.till.Sverige,.och.att.efterlämna.St..Marie.i.
en.gott.försvarad.position,.samt.att.etablera.en.koloni.på.Madagaskar.i.Konungens.namn.och.efterlämna.så.
mången.man.som.till.detta.må.vara.nödvändigt.
Jag.lovar.vidare.att.ge.hans.majestät.en.nöjaktig.rapport.över.vilka.handelsmässiga.fördelar.som.dette.kan.
medföra,.och.hålla.så.god.ordning.som.det.är.möjligt.för.mig,.tills.dess.att.konungen.skickar.flera.män.
I.full.tilltro.till.detta.har.jag.undertecknet.med.min.egen.hand,.och.satt.mitt.eget.sigill.på.denna.skrivelse,.
skriven.i.Strömstad.25.juni.1718.
Jasper Giulome Morgane

Som.utsänd.av.det.nämnda.förbund.till.Mr.J.G.M.med.det.mandat.att.söka.kungens.beskydd.undertecknar.
även.jag.detta.dokument,.upprättat.i.Strömstad..27.juni.1718.
Jean Monery

 (Översatt från franska till norska av Thor Poppe och till svenska av Annika Schjelderup)
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Fjällbacka ur ett annat perspektiv... 
”Down under”, som en urinnevånare kanske skulle sagt.

Text och foto: Philip Edner

Av en tillfällighet fick jag möj-

lighet att stifta bekantskap 

med en av Fjällbackaområdets 

mycket uppskattade, kloka och 

åldriga urinnevånare under en 

hektisk och juliregnig sommar-

vecka förra året. 

Hon heter troligen Eva, jag är 

inte riktigt säker på namnet, 

men hon bodde vid detta till-

fälle strax intill en av vår skär-

gårds bästa kännetecken, Södra 

Systers fyr. Att hitta henne var 

inte helt lätt och att prata direkt 

med henne visade sig ännu 

svårare.

Sommaren är här - något de flesta av oss med en eller annan 
anknytning till Fjällbacka ser fram emot och längtar efter under 
hela året. Vi som läser Fjällbackabladet har på olika sätt kopp-
lingar till denna underbara del av vår mångfacetterade värld och 
njuter hejdlöst av det som erbjuds. De flesta av oss, endast under 
några hektiska sommarveckor, andra under betydligt längre tid 
av året och gemensamt för oss alla är kanske att vi ständigt inom 
oss bär och vårdar bilden av det skimrande vackra Fjällbacka med 
solglittrande kobbar och skär i den följsamma, årstidsvarierande, 
saltfriska Nordsjön.

Äventyret började med att jag under våren ringde Pelle, min 
kompis sedan ett 10-tal år tillbaka, som driver den välskötta dyk-
firman Westpoint Divers med hemmahamn i Tanumsstrand. 

– ”Same procedure as last year? Same procedure as eeveeery 
year”, svarade Pelle och så var det därmed klart att vi även detta 
år skulle få möjlighet att med den blå dykbåten och all annan 
utrustning som krävs, ta oss till några av Sveriges absolut bästa 
dykplatser. 

När de aktuella dagarna infann sig i juli var vädret något sämre 
än normal Fjällbackastandard men vi skulle ju ändå blöta ner 
oss… ”so vått?”…

Efter ”buddy-check”, (man kollar att all utrustning är ok) med sin 
parkamrat, av säkerhetsskäl dyker man två och två, var det dags att 
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plumsa i böljan den grå. Och för den oinvigde kan nämnas att en 
dykare för det mesta, om hemläxan är gjord, är väl avvägd i för-
hållande till vattnets lyftkraft. Detta innebär att man inte sjunker 
som en gråsten mot botten när man kliver i vattnet, vilket man 
ju faktiskt lätt skulle kunna tro, med tanke på all tung utrustning 
man släpar omkring på, innan det är dags.
Södra Systers fyr är utsatt för väder, vind, strömmar, vågor och 
samtidigt viktig för att säkert kunna navigera hem till innerskär-
gården. Det är också, vilket inte lika många vet, en fantastisk 
dykplats. 

Jag och min parkamrat sjönk långsamt på den sydöstra sidan av 
fyren utmed den brant sluttande botten ned mot 10-meters djupni-
vån. Där planade allt ut och en kritvit ca 5 meter bred och 15 meter 
långsmal snäckskalsbotten bredde ut sig. Där var ljuset från ytan 
starkt och snäckskalen återspeglade effektfullt bottenstrukturen. 
Småfisk nosade nyfiket på oss och några meter bort drog ett gäng 
lekfulla makrillar förbi som silverglänsande pilar i det grågröna 
vattnet. Vi såg på håll, en nyfiken säl som stannade upp och kol-
lade in oss underliga klumpiga varelser. Sälen konstaterade att vi 
inte dög att leka med och fortsatte norrut mot skäret ”Brodern” 
ett 100-tal meter bort.

Sikten varierade med djupet och det är ofta klarare och kallare på 
lite större djup men det blir också mörkare, så i genomsnitt kunde 
vi räkna med 10-15 meters sikt denna dag.

Efter att ha njutit av de vackra naturscenerierna utmed snäckbotten 
beslutade vi oss för att ge oss av längre nedåt utmed den 15 meter 
lodräta vägg som leder ner mot de stora djupen. Fritidsdykare har 
sällan anledning, utrustning eller utbildning för att dyka djupare 
än 40 meter. Riskerna ökar exponentiellt med djupet samtidigt 
som dagsljuset inte ofta når dessa djup. Växtlighet med tillhörande 
djur och fiskliv är därför som livskraftigast i närheten av ytan och 
de första 15 metrarna neråt.

Vi svävade som tyngdlöst singlande höstlöv nedåt mot 25 meters 
nivån, tryckutjämnade för varje meter ytterligare djup och spanade 
nyfiket ut i det grå-blå-grönmörka vattnet som ljudlöst omgav oss. 
Det enda som bröt tystnaden var det porlande, väsande ljudet från 
de arbetande andningsregulatorerna, som släppte ut vår kompri-
merade inandningsluft i små luftbubblor, som sakta och lustfullt 
seglade upp mot ytan långt däruppe. 

Min ”buddy” tände sin 
undervattenslampa och 
vi lyste in i skrevor och 
under stora stenblock 
som låg utspridda 
nedanför den lodräta 
vägg vi just passerat. 
Vi skymtade mjuka 
och hårda koraller och 
vackra Havsanemoner 
och plötsligt under en 
skreva träffade vi på 
henne, Eva - den åld-
riga och smarta hum-
mern, som med sina 
kloka och erfarna ögon nyfiket plirade oss rätt in i cyklopet.

Vi tog försiktigt fram vår kamera och flöt horisontellt stilla utan-
för hennes väl dolda hålighet. Hon lät oss villigt fota henne ur 
alla vinklar och vrår och man kanske skulle kunna skriva att hon 
koketterade lite med sin välbehållna kropp… (Humrar kan som 
bekant bli mer än 100 år gamla.) Jag tog ut andningsmunstycket 
ur munnen och frågade försiktigt, vad heter du? Hänger du ofta 
på det här stället? 
 
Hon viftade lite lätt med känselspröten och jag tyckte mig höra 
något i stil med, ”Nja, man flyttar ju runt en del för att variera 
sig lite, men i stort sett håller jag mig häromkring med mina 
polare”. Hon menade kanske att ibland kan jag tycka att det är 
lite tråkigt och funderar på meningen med allt. På något sätt kan 
jag faktiskt känna mig lite låst och instängd samtidigt som jag 
känner en stor lycka och frihetskänsla över att få vara här i vårt 
fria och oändliga hav.  

Eva reflekterade, liksom andra redan gjort, filosofiskt vidare: Vår 
medvetna högst tillfälliga existens i oändligheten, som liknats 
vid en omedveten glasbubblas resa i sin glasformation eller gåtan 
som är alltför svår, det vill säga att man föds in i en bestämd tid 
och plats och är fången i den, vare sig man vill eller inte, känns 
ibland, i ett större perspektiv, lite svårförståelig. Till sist tillade 
hon, med ett illmarigt leende: därigenom får vi ju till exempel 
en klar fördel gentemot det förflutna, samtidigt som vi blir till 
framtidens åtlöje!!!

Eva blinkade därefter mot mig med sina kloka ögon och kröp 
långsamt tillbaka in i sin håla, samtidigt som vi avslutade dyket. 
Hänförda och konfunderade över Fjällbackas mångsidighet och 
livets komplexitet, gled vi långsamt, i takt med de minsta luft-
bubblorna, upp mot vår lugna trygga havsyta, belägen i vår dagliga, 
greppbara verklighet, strax söder om Södra Systers fyr i Fjällbacka 
underbara skärgård… n

Glad Sommar 
med särskild 
hälsning från 
urinnevånare  
Eva!
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de Luxe

Sommaren 2008 öppnar Hotel 
Wildbad i Bad Gastein, med 

Alpernas skönaste rum

ildbad – sköna bad i vilda, varma  källor. 
Under tusen år var Wildbad 

det officiella namnet på kur- och 
semesterparadiset Bad Gastein. 
Sedan 1892 är det namnet på 
ett av Alpernas mest omtyckta 
hotell. Vägg i vägg med väl-
kända Hotel Salzburger Hof 
erbjuder Wildbad en sällsynt 
hög boende standard. Köket 
är förstklassigt och vin källaren 
välfylld. Inredningen går i ameri-
kansk nöt och ren ny ull. Du sover 
i sköna DUX-sängar och badrummen, 
som är inredda i Juramarmor, har badkar och 
separat dusch. 37" vägg-TV med inbyggd DVD 

samt minibar och trådlöst internet är standard. 
Hotellet har en nybyggd kur- och spa-

 avdelning för sköna behandlingar 
och avkopplande bad. 

Varje lördag, både vinter och 
sommar, flyger vi non-stop till 
sago staden Salzburg, endast 
10 mil från Bad Gastein. Våra 
sommar resor med vandring 

och golf och våra skid resor med 
ett av Alpernas finaste skidområde 

utanför dörren lockar årligen över 
20 000 kvalitetsmedvetna semester-

firare. Se även www.alpresor.se. Ring oss idag 
på 0200-25 30 30!

W



 

En sommarnattsdröm, av Anders Torevi 

Det var sensommar eller tidig höst och skärgården låg stilla. Jag 
satte kurs med min gamla Vindö mot hemmahamnen Fjällbacka. 
Kräftskivan på Resö hade tärt på krafterna och söndagens lätta 
varma vindar mottogs med glädje. 

Klockan närmade sig sju när jag gled förbi Brämskär så långsamt 
att det var dags att starta ”Abbe”. Albin O11, en fem hästkrafters 
encylindrig trotjänare från tiden då båten byggdes i början av 60-
talet, placerad strax under mina fötter. 

Jag vrider om startnyckeln men får bara ett svagt ”tick” till svar. 

Hallå där… Inte nu! 

Mobiltelefonen ligger kvar på Resö, inte en käft på sjön och absolut 
inget bra läge för motorkrångel. Upp med luckan, fram med ham-
maren, knacka på dynastarten. Det brukar ju funka… 

Men icke – självklart inte nu. Bara att luta sig tillbaka och förbereda 
sig på ”sen incheckning”. 

Det går en timme, mörkret faller och Sandhagen passeras. Ef-
termiddagens ljumma luft har bytts ut mot råkall dis. Sånt som  
ibland händer när kall luft och varmt vatten skall samsas. Fjällbacka 
lyser suddigt i öster och disen övergår snart till en ogenomtränglig 
dimma. 

Tiden står gräsligt still. Inte nog med att båten knappt rör sig. Det 
finns inga ljud längre. Allt är tyst som om det slagit lock för öronen. 
Jag sitter är i min mörka bubbla och bara väntar på att ljusen från 
hamnpiren skall dyka upp i fören.

Timmarna rinner undan, klockan visar midnatt. Det är långt över 
Fjällbackafjorden ikväll. 

För jag är väl på rätt kurs? Man har ju hört talas om folk som ham-
nat långt från hemmahamnen i dimma. Nåja, så långt kan bort kan 
jag ju inte komma. Inte utan vare sig motor eller vind.

Plötsligt tornar något grått upp. Holme eller fastland? Jag förtöjer 
och går iland. Stannar en stund på strandkanten för att lyssna. Inte 
ett ljud och jag förstår hur astronauterna känner sig i sitt ljudlösa 
vakuum.

Med resterna av helgens kräftkalas på väg ur kroppen, en meters 
sikt och den svarta fukten pressande mot kläderna känner jag mig 
både ynklig och rädd när jag ger mig iväg. 

Efter bara några meter börjar berget gå kraftigt uppåt. Jag måste 
vara på Kråkholmen, eller..?

Jag stapplar vidare då en klocka plötsligt klämtar till. Jag ryggar till-
baka. Första ljudet på flera timmar. Obehagligt, ödsligt och tunnt.

Vad händer? Var är jag? På kolerakyrkogården på Stora Enerskär? 
Har de döda kommit upp ur jorden? Tankarna är många och abso-
lut inte angenäma. 

Ljudet närmar sig och de långsamma slagen från klockan ökar i 
tempo. Rädslan får mig att bada i svett och snart är jag lika fuktig 
på insidan kläderna som på utsidan. Jag stannar vid en klippa och 
trycker mig hårt intill det varma berget. Ljudet är bara någon me-
ter bort när ser jag ulven. Eller rättare sagt ulvarna. 

Flera par gula ögon lyser dimman. Panikslagen kastar jag mig iväg, 
snubblar på den ojämna marken och slår mig både blodig och blå. 

Till slut ser jag riggen i dimman. Jag sliter loss förtöjningen med 
sådan adrenalinstinn kraft att bergskilen kommer flygande och ger 
ett stort jack i pannan. 

Med ljudet av klockan strax bakom mig och blodet rinnande över 
högerögat, puttar jag hysteriskt ut båten. 

Äntligen! Vatten runt båten. Jag känner tryggheten återvända fast 
jag inte har en aning om var jag är eller vad jag varit med om. Jag 
ankrar upp i väntan på att morgonvärmen skall skingra dimman 
och åter ge tillvaron ljus. 

Av med de våta kläderna och på med Wallasvärmaren. Snart är ruf-
fen varm och jag börjar fundera på vad som egentligen hänt. 

Jag vet ju att det inte finns några vargar kring Fjällbacka. I alla fall 
inte en hel flock. Jag vet också att de begravda på Stora Enerskär 
ligger där de ligger och inte springer omkring på nätterna och 
ringer i klockor. Börjar jag bli tokig? Logiskt tänk möter nattens 
skräck och jag somnar utmattad. 

Strax innan klockan sju vaknar jag upp av att en fiskare passerar 
mig på sin väg ut till kräftburarna. Till min förvåning ser jag att jag 
ankrat upp tätt intill Lill-Köttö. På strandkanten bräker lösningen 
på nattens skräckupplevelser. Västkuststiftelsens får. En munter 
flock gulögda ulltottar med sin flockledare ståndsmässigt dekore-
rad med klocka. 

Med värkande smalben, massor av blåmärken och torkat blod i 
pannan seglar jag hem. 

Det är måndag, jag har varit på kräftskiva, kommer för sent till job-
bet och inser att den halva distansminuten till hamnen är på tok för 
kort för att hitta på en hållbar förklaring...  
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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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Föreståndarinnan på den tiden gick under 
namnet ”Tant Märtha” (Nerman). Mamma 
och Tant Märtha blev snart vänner när de 
kom på att de båda var Röda Korsare. Så 
kom det sig att jag, när jag ville fick gå bort 
och leka med barnen. Här följer lite minnen 
från 50-talet:

Runt själva koloniområdet fanns ett 
järnstaket med grindar här och var. Barnen 
skulle helst hålla sig innanför staketet, men 
ibland fick de leka på ängen utanför under 
passning. 

Ibland gick jag in i huset och gjorde mina 
små upptäckter. Barnen sov i sovsalar. Cirka 
15 pojkar på första våningen och 10 flickor 
en trappa upp. I varje sal stod en potta mitt 
på golvet för nattliga behov och vid varje 
säng fanns ett nattduksbord för privata 
tillhörigheter. 

Personalen bestod av 8 flickor i 17-årsåldern 
och de sov i de intilliggande rummen. Tant 
Märtha var en mycket sträng och bestämd 
men rättvis person. Hon ansvarade för tele-
fonen som fanns i hennes sovrum på nedre 
botten, vilket även användes som kontor.

Minnen från barnkolonin på Valö

Till Valö kom jag med min familj 19�0 som �-åring. Då hade barnkolonin 
redan funnits där sedan början av �0-talet. Jag minns när mamma och jag 
en gång skulle in och handla med båten. En hel klunga med barn stod på 
Konsum-bryggan. De såg lite smala och bleka ut, och mamma förklarade att 
det var barn som skulle ut till barnkolonin.

Månad av uppbyggnad
Tant Märtha hade en stor ambition som 
föreståndarinna: När barnen åkte hem 
skulle de ha lagt på hullet och vara friska 
och bruna. Alltså inhämtat tillräckligt med 
D-vitamin för att klara sig hela vintern 
utan förkylningar.

Maten var god och ibland dröjde jag 
mig kvar på kolonin till lunch, så att jag 
på så sätt blev bjuden. Jag minns speciellt 
saftsåsen med klimp och ängasoppa. 

Varje dag skulle det badas i havet oavsett 
väder. Tant Märtha hade en visselpipa 
på stranden som hon använde flitigt. På 
en vissling skulle alla barn samtidigt gå i 
vattnet, på två visslingar skulle de doppa 
sig, bubbla litet kaffe, lära sig lite simtag 
och leka. På tre visslingar skulle alla gå 
upp och solbada. De räknades alltid in så 
att ingen var kvar i vattnet. Solbadningen 
gick till så att alla fick sola sig på ena sidan 
– vissling – och sedan på andra sidan. På 
det viset blev solbrännan jämn över hela 
kroppen.

Ibland regnade det och då vistades vi i 

det lilla vandrarhemmet där det på den 
tiden låg dass. Där fanns även ett litet 
pysselrum med allt tänkbart material som 
saxar, kritor, lim och annat.

Tvagning för överheten
En gång under varje period var det kroppst-
vagning. Då sattes det ut stora aluminiumkar 
i vilka ett barn i taget kunde bada. Där blev 
de intvålade av personalen vilket vanligtvis 
inte var så njutbart eftersom de fick tvål i 
ögonen. Men varför skulle då barnen göras 
rena när de badade i havet varje dag?

Jo, det skulle komma finfrämmande från 
socialen på fastlandet. Han var folkskollärare, 
hette Holmark och kom för att inspektera 
barnen. Kontrollera om de verkligen hade 
lagt på hullet och om de blivit bruna. 

Höjdpunkten med Holmarks besök var 
bildvisning med sagoläsning. Jag minns 
att vi satt i mörkret i matsalen medan 
bildbandet visades på väggen. Det var 
riktigt spännande och speciellt spännande 
var ”Sagan om den lilla sjöjungfrun”, där 
sjöjungfrun blev neddragen i vattnet bland 
näckrosorna.

En månad till ända
När barnen så varit på Valö en månad fick 
de, till deras stora glädje, åka hem. De hade 
ju varit borta så länge från föräldrarna. 
Därefter kom en ny kull.

Barnkolonin på 1970-talet. Foto: Algot Torewi.

När jag sedan blev litet äldre och gick förbi 
på kvällspromenad, kunde Tant Märtha 
öppna fönstret och ropa:

– ”Ska du inte komma in och natta 
barnen”. 

Det ville jag gärna och jag minns många av 
de goa kramar jag fick tillbaka. n

Äntligen hem till mamma och pappa igen. 
Avslutningsdag i augusti 1960. Foto: Algot 
Torewi.

Text: Ulla Dahlgren. Bilder från Hembygdsarkivet
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Värsta Högvattnet?
Fredag 22 februari drabbades Bohus-
kusten av ett av det värsta uppmätta 
högvattnet. Ryktet sade 1,�0 över 
medelvattennivån, 10 cm över tidigare 
rekordet, SMHI registrerade 1,�0 vid 
Smögen. Vattnet var stundvis högre 
än på bilderna. Hans Lundberg hade  
kameran med sig. Vi tackar!

Tumlarbesök i hamnen
Påskhelgen bjöd kanske inte på det perfekta vårvädret men underhållning fick vi helt 
gratis av en liten tumlarunge som förirrat sig längst in i hamnen. Under sju timmar på 
påskdagen simmade den omkring utan att hitta vägen ut till havs. 

Anna Roos från Natur-
historiska Riksmuseet såg 
bilderna och uttalade sig 
på aftonbladet.se att det 
inte verkade röra sig om 
någon skadad val utan mer 
en vilsen individ som nyss 
lämnat sin mamma. 

Att få se tumlare på t.ex. 
Väderöfjorden händer allt 
som oftast men att de 
kommer helt in till land 
hör till ovanligheterna. 
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Fjällbacka åter över 1000 invånare
Någon gång under 2007 passerade vi invånartalet 1000 och var vid årsskiftet 1019. Förra 
gången detta inträffade var år 1989. Då var det kyrkan som skötte folkbokföringen, och 
dåvarande prästen Birgit Wallin kunde konstatera, att den 1000:e invånaren var den 
nyfödda Karin Billberg. 

Som högst var invånartalet 108� år 1992, men år 2002 kröp det under 1000, och var 
som lägst 977 åren 200� och 200�. År 1989 var det det stora födelsetalet, som ökade 
befolkningen, medan det nu är inflyttningen, som står för ökningen. 

AJ

Årtiondens lämningar försvinner
Så var då busshuset borta. Allt i linje med historieskrivarnas i Tanums Kommun intension 
att vår historia härstammar från sekelskiftet eller tidigare. Byggnader från �0- till �0-talen 
skall raderas ut. Men visst skall vi, som var med, minnas tiden då SJ-bussen gick ända 
in i samhället, transporterandes människor och gods. Sommarungarnas polletterade 
cyklar, katter i burar och varor till affärerna i samhället. Det fyrkantiga, standardiserade 
busshuset var samlingsplatsen i Fjällbacka. Här kunde man läsa laguppställningen till 
FIK’s söndagsmatch eller 
höra Per i Flyg skratta högt 
på �0-talet. 

Med sorg i hjärtat såg 
jag den kommunalt påkal-
lade förödelsen på väg till 
jobbet 22 januari. Bilden 
med mobiltelefonen blev 
rätt kass men minnet av 
huset finns kvar.

AT

Åke och Nancy Bergqvists donationsfond
Dödsbot efter Åke Bergqvist har efterlämnat, efter legat och arvsskatt, cirka �.�00.000 
kronor vilka genom testamentet avsatts i en donationsfond. Fonden styrelse består av två 
personer var från Tanums Kommun och Sparbanken Tanum. Fondens syfte är att årligen 
utdela avkastningen till: Välgörande, främst sociala, ändamål inom Fjällbacka tätort.

Om vi räknar med en avkastning på �-�% ger det runt 1�0.000 kr/år. Fantastisk tillgång 
att äska medel ur. Hans Schub, Föreningen för Fjällbackas ordförande ingår i styrelsen 
som en av Tanums Kommuns representanter mandatperioden ut.

AT
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA

Marie De Soysa, RS Fjällbacka
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Vi har på Sjöräddningsstationen i Fjällbacka haft en organisations-
förändring under vintern som gått. Johan Leandersson har tagit över 
rollen som uppsyningsman från Peter Almqvist som avgick vid års-
skiftet. Vi vill tacka Peter för all tid och det stora engagemang han lagt 
ned under de åren han varit uppsyningsman, och även önska Johan 
Lycka till och välkommen i sin nya roll !

Vi går nu mot båtsommaren 2008, men vi vill passa på att berätta 
om ett larm vi hade under hösten som gick. En händelse som kunde 
slutat illa, men som skönt nog slutade bra, så bra att vi har tilldelats 
ett diplom och en belöning ur James Lundgrens fond, med motive-
ringen: Till besättningen ombord på Rescue Min Louis för att de den 2 
sept i hård sydvästlig vind räddade sex nödställda personer som gått på 
grund. Genom sitt snabba och professionella agerande har de förhindrat 
en allvarlig mänsklig tragedi.

Klockan visar 00.�7 när vi mottar sjöräddningslarmet natten till sönda-
gen den 2 sept 2007. En �8 fots segelbåt med �-mans besättning har 
under en 2�-timmarsseglats råkat i sjönöd, och befinner sig vid Lilla 
Lyngö, på utsidan av Hamburgö. Besättningen ombord på segelbåten 
har skickat ut ett nödanrop via VHF, och även skjutit upp nödraket. 

Vi som hade jour denna natt, Johan Leandersson, Johan Torstensson, 
Marcus Faruga Karldén och Marie De Soysa, var snabbt på plats i Rescue 
Min Louis och vi kunde lämna kaj kl:00.��.

Under hela vägen fram till de nödställda hör vi kommunikationen 
mellan dem och MRCC (Sjöräddningscentralen) via VHF, och vi förstår 
att det är bråttom. Killarna talar om hur segelbåten slås mot klipporna, 
hur det knakar i skrovet och att de inte är säkra på att radiokontakten 
kan bibehållas och att de kan stanna kvar ombord.

Väderförhållandet denna natt var det sämsta tänkbara, kolsvart, regnigt 
och med en sydvästlig vind på 2� m/s. 

Rescue Min Louis får bekänna färg när vi i �� knops fart kör rätt ut i 
becksvarta natten, med VHF radions nödkonversation i bakgrunden. 
Efter en stunds färd ser vi på nytt en nödraket, den lyser upp hela 

himlen, och hjälper oss att hitta fram till de nödställda. Vi når fram till 
haveristen kl 00.�7, bara tio minuter efter det att larmet sänts ut!

Platsen där segelbåten befinner sig är mycket svårttillgänglig, och 
detta tillsammans med mörker, hård vind och grov sjö gör det hela 
komplicerat.

Segelbåten har en ��° lutning, och slås gång på gång hårt mot berget. 
Vi har mycket begränsat utrymme att komma in till segelbåten med 
många grynnor som omringar oss. När den grova sjön med vågor på 
uppemot tre meter rullar in från aktern, får vi gång på gång snabbt 
backa ut, för att förhindra att vi själva slås in i segelbåten och berget.  

Killarna ombord på segelbåten, fanns samlade i båtens sittbrunn, och 
eftersom vi inte på något sätt kunde lägga oss och köra mot segelbåten, 
så skedde evakueringen genom att vi mer eller mindre slet över två 
man för att snabbt backa ut och skapa avstånd. Vi fick göra om denna 
manöver ytterligare några gånger, då vi inte klarade att få ordentligt 
tag i någon person i alla försöken, och att tappa någon emellan oss 
och segelbåten fick bara inte ske, det visste vi. 

Till slut så hade vi alla sex killarna ombord på Rescue Min Louis, och 
kunde lämna haveriplatsen för återfärd till fast land. Att bärga segel-
båten var tyvärr inte att tänka på.  

När vi kom iland, möttes vi av nybryggt kaffe och smörgåsar ombord 
på Rescue Sparbanken Tanum som legat kvar vid kaj. Efter en stunds 
nedvarvning och samtal fick seglarkillarna hjälp med inkvartering på 
Stora hotellet 

Väl hemma igen, när man kryper ned i en torr och varm säng fylls man 
av den obeskrivligt sköna känsla som bara kan infinna sig efter att man 
fått hjälpa någon och man vet att allt gått bra. Det är lönen man får 
som ideell sjöräddare i Sjöräddningssällskapet!  n

”...förhindrat en allvarlig mänsklig tragedi...”

På bilderna ser vi haveristen dagen efter räddningsaktionen och besättningen som agerade. Marie De Soysa, Johan 
Leandersson, Marcus Faruga Karldén och Johan Torstensson. Foto: SSRS Fjällbacka.

15 min. från larm till avslutad 
räddningsaktion

00.37 • Besättningen sänder ut nödan-
rop samt skickar upp nödraket. Sjörädd-
ningssällskapet får larm

00.43 • Rescue Min Louis lämnar kaj

00.47 • Rescue Min Louis framme vid 
Lilla Lyngö och den nödställda segelbåten

00.48 • De nödställda börjar att tas 
ombord, vilket får ske i omgångar efter-
som det bryter så kraftigt runt båtarna

00.52 • Rescue Min Louis meddelar 
MRCC att samtliga sex nödställda perso-
ner finns ombord på Rescue Min Louis
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5 minuter med...

Rebecca Trehammar

– Läckra tips i sommartider, med Lena Willig

Man skulle ju kunna tro att han skulle ta det lite lug-
nare med åren, men jag tror inte att det finns någon 
med så mycket visioner, idéer och påfund som Lasse.

Den här hösten och vintern har han arbetat som lärare 
för Fjällbackas nya guider. Det har varit mycket inspire-
rande och lotsat guiderna till en bred utbildning.

Under vintern och våren har vår familj varit i Tandåda-
len och det är alltid lika intressant att få tag i Sälengui-
den för att se vad säsongen har att erbjuda.

När man slår upp sidan Mat & Nöje så står det föl-
jande: ”Redan 1966 introducerade skidlärarna Lasse 
Lundberg och Klasse Möllberg vad som skulle bli känt 
i hela världen som ”After Ski”. Från enkelt dragspel och 
gitarr ute bland gästerna har After Skin under åren sedan 
dess utvecklats till riktiga artistupplevelser, men det är 
fortfarande lika kul, lika nära och lika mycket glädje som 
då”. Och det är väl så, som många av oss känner Lasse. 
Det är alltid mycket glädje runt honom.

Foto: Jürgen Wickert

Namn:.Lasse.Lundberg

Ålder:.71

Familj:.Ingela,.Karolina.och.Niklas

Bor: Fjällbacka,.Göteborg.och.Sälen

Gör:.Turistarbetare,.skribent.musikant.m.m.

Vad har inspirerat dig till alla projekt? 
Den.fantastiska.miljön.i.Bohuslän.och.flitigt.resande.
har.skapat.förutsättningar.för.att.göra.projekt..En.viss.
grad.vuxen-damp.har.också.bidragit!

Vad gör du på fritiden? 
För.mig.finns.ingen.klar.gräns.mellan.arbete.och.fritid...
Vistas.gärna.på.havet.och.i.skärgården,.plockar.gärna.
svamp,.lagar.mat.och.läser.lokal.historia.

TV-program? 
Sport-.och.debattprogram.
Maträtt? 
Skaldjur.och.fisk.
Resmål? 
Sydfranska.bergen.och.Provence.
Favoritplats? 
Fjällbacka.och.Grenadinerna.(Västindien).
Instrument?.
Dragspel,.piano.och.lite.gitarr.

I skrivande stund gassar sommarvärmen utanför mitt fönster. 2� grader, onsdag lunch och jag 
jobbar. Förvisso ett väldigt trevligt jobb men visst längtar man ut i sommarsolen! Då passar det 
riktigt bra med lite picknickplanering. När man tänker picknick så handlar det ju om god mat 
och god dryck i utomhusmiljö. I detta nummer bjuder jag på några goda och sommarlätta rätter 
som funkar både i plastlåda/termos skumpande på cykelkorg, och ruvande i en ruff.

Varför inte en god kall soppa? Klassisk Gazpacho 
1 st gurka, 1 st hel King Solo Vitlök, 1 st rödlök, � st kvisttomater, 1 st grön paprika, 1 st gul paprika, 
1 st röd paprika, 1 dl god olivolja, lite tomatjuice, lite grönsaksbuljong, svartpeppar, tabasco.

Gör så här: 1. Skala gurka. lök, och vitlök  2. Pressa vitlök. Skär allt i små tärningar dra skalet av 
tomaterna och dela i kvartar.  �. Dela och ta ur paprikorna, strimla dessa.  �. Blanda alla grönsaker 
fint med olivoljan, späd med tomatjuice, kall buljong, smaka av med kryddor.  �. Kyl och häll i 
termos  �. Avnjut med gott bröd! Mums! 

Gazpachon passar jättebra med denna goda, enkla, gröna, röra! Ärtdipp
� dl gröna ärtor, Salt, Svartpeppar

Gör så här: Tina ärtorna (om dom är frysta), mixa med stavmixer och smaka av med kryddor. 

Med på resan tar vi också med oss - Parmensanpaj med rostade små tomater
1 ask cocktailtomater 2�0 gr, 0.� dl olivolja, salt, svartpeppar, socker. 

Dela tomaterna och lägg i ugnsfast form, Rippla över oljan samt tillsätt kryddorna samt socker, 
rosta i ugn 17� gr ca �0 min

Pajen: � st filodegsark (stora), � dl parmensanost, � st ägg, � dl grädde, olivolja till pensling, 
aluminiumfolie eller små pajformar
Gör så här: 1. Lägg � st filoark på varann och ta ut rundlar ca 12 cm i diameter.  2. Pensla formar/
folieknyte (ca 20 cm kvadrater) samt arken med oljan.  �. Klä form/folie med arken, om ni jobbar 
med folie kan man tillverka en form av detta som man puffar upp på sidorna. �.  Bland riven 
ost, ägg och grädde.  �. Fördela fyllningen i formarna och grädda i ugn ca 20 min på 17� gr.   
�. Låt pajerna svalna och lägg lite rostade tomater ovanpå. Smaskig utflyktsmat!

En favorit som har sitt ursprung i Italien är denna goda sallad, Sallad Caprese
�00 gr cocktailtomater, 100 gr mozarella, �0 gr god salami på bit - italiensk t.ex. Milanosalami, 
½ kruka basilika, ruccolasallad, 2 schalottenlökar, 1 st stor ciabatta, smör att steka i, olivolja, 
balsamvinäger, salt, svartpeppar.

Gör så här:  1. Förväll tomater hastigt i kokande vatten, spola kallt och dra av skalet.  2. Skiva löken 
tunt.  �. Skiva upp ciabattan och skär i kuber ca 1x1 cm stora, stek i smöret.  �. Tärna mozarellan i 
lika stora bitar och skiva den goda korven.  �. Blanda alla ingridienserna försiktigt. Njut!

Till detta passar kall Rabarber- & Jordgubbsdricka med smak av sommar
1 kg rabarber, 1 liter jordgubbar, 1.7� liter vatten, � st hela nejlikor, 2 dl socker, pressad citron. 
Ger ca 2 liter.

Gör så här:  1. Skölj rabarbern men skala inte. Skär i små bitar.  2. Snoppa jordgubbarna och 
dela dem på två.  �. Koka vatten, nejlikor och frukt ca 10 min.  �. Häll av frukten i sil och låt det 
rinna av ordentligt. Tillsätt sockret och låt det lösa sej.  �. Låt saften kallna och tillsätt sedan lite 
citronsaft.  

Nu tycker jag att ni är rustade för en riktigt mysig 
picknick! Ha nu en riktigt skön sommar, så syns vi 
igen i vinternumret...
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I mitten segraren Robert Martinsson omgiven av tvåorna 
Johan Cronvall och Gustav Andersson.

Fjällbacka GK’s nya klubbchef Tomas Järund blev även 
hedrande delad fyra i Fjällbacka Open.

Intresset var stort bland åskådarna.

Sportenw w w . f j a l l b a c k a g k . s e

Text och foto: Hans Lundberg

Fjällbacka Golfklubb
fick förnyat förtroende att vara värdklubb för denna högklassiga 
tävling. I strålande försommarväder genomfördes tävlingen, 
denna gång över två dagar, den 10-11 maj.

59 spelare med + hcp.
Tack vare spel över två dagar, hade startfältet i år utökats till 
12� spelare. I det närmaste halva startfältet innehade + hcp. Så 
många skickliga spelare har aldrig tidigare ställt upp i samma 
tävling i norra Bohuslän. Prissumman på 120.000:-, som är max-
belopp på Minitouren, lockade säkert många, men främst är 
Minitouren en start för många, som ser en möjlighet till karriär 
på de större tourerna.

Nytt banrekord
Hela 12 spelare slutade på par eller bättre. Segrare blev Robert 
Martinsson Från Torrekulla GK som slutade på 1�9 slag, � under 
par.

Under lördagens spel sattes ett nytt banrekord.Mikael Detter-
berg från Öijared GK gick runt på �� slag, � under par.

Ny Klubbchef
Fjällbackas nya klubbchef Tomas Järund var mycket nöjd med 
arrangemanget. Tomas, som själv har + hcp, var med i tävlingen 
och blev bästa Fjällbackabo med en hedrande delad �:e plats.

Lyckat arrangemang
Huvudansvarig för tävlingen var,liksom förra året, Café Bryggans 
Peter Holmstedt. Peter har lagt ned ett hårt arbete på denna 
tävling. Sponsorer, starters, rapportörer, resultatansvariga, data, 
domare, serveringar, sponsortält, ja allt måste ju klaffa. Fjällbacka 
Golfklubb fick mycket beröm av spelarna. Banan ansågs mycket 
utslagsgivande med lite hårda men intressanta greener. n

Resultat Fjällbacka Open Slag

1.  Robert Martinsson  Torrekulla GK 1�9
2.  Johan Cronvall  Bedinge GK 1�0
 Gustav Andersson  Chalmers GK 1�0
�.  Mathias Johansson  Mellringe GK 1�1
 Tomas Järund  Fjällbacka GK 1�1
 Jakob Nordström  Örebro GK 1�1
 Alexander Claesson  Sjögärde GK 1�1
 Christoffer Arvidsson  Falkenberg GK 1�1
 Jens Fahrbring  Sollentuna GK 1�1
 Adrian Axelsson  Marks GK 1�1

FJÄLLBACKA

OPEN
Minitouren åter på Fjällbacka GK
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I år händer det mycket borta på SSN, vi kommer att genomföra 
alla våra ordinarie seglartävlingar, Högsommarregattan, Fjäll-
backa Lyset, Valö Runt och Väderöarna Runt.

Fjällbacka Match Race
Utöver dessa kommer vi även att arrangera Fjällbacka Match 
Race, med våra C55:or, 13 juli. Vi hoppas att många lag är intres-
serade av att segla denna tävling. Inbjudningar till kända seglare 
är utskickade och vi hoppas på positiva svar. Förhoppningsvis 
kan det bli en ny fin tradition för oss. 

Master SM - Laser
10 augusti kommer vi att arrangera Master SM för Laser, vi 
har redan över etthundra seglare anmälda till tävlingen. Enligt 
ryktet går det inte att få tag på en begagnad laser i hela Sverige 
just nu, utan det finns de som har fått åka till Danmark för att 
få köpa en laser. Om det beror på vår tävling eller inte låter jag 

vara osagt. Jag vill gärna tro att trenden är att segling har blivit 
populärt igen och många föräldrar har tagit upp sitt gamla 
intresse, när barnen klarar sig lite mer själva på tävlingar. 

Vi kommer som vanligt att arrangera seglarskola för barn och 
ungdomar, om intresse finns så kommer vi att försöka ordna 
även seglarskola för vuxna, det passar ju bra nu när vi har våra 
C55:or. 

Jag skulle även vilja passa på tillfället att tacka en privatperson 
för den generösa gåvan vi fick till våra C55:or. Du vet vem jag 
menar - TACK.

Slutligen vill jag önska er välkomna ner till klubben. Vi kommer 
som vanligt att ha träningar på måndagar och eventuellt tisdagar 
samt tävlingar varje torsdag under sommaren. n

Anna Falkenberg, ordförande
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Vårterminen har varit aktiv för barn och ungdomar på 
Hälsans hus. 65 barn och ungdomar har kommit för 
att dansa och gymnastisera.

Hoppetossorna, 4-5 åringarna dansar och leker, men är 
mycket hemlighetsfulla med vad de gör. Ulrika Hans-
son instruerar de barnen.

Småstjärnorna, två grupper: 6 och 7-8 år. Annika 
Ejdesör är instruktör. Här varvas dans och lek på ett 
pedagogiskt sätt. 

Back Street Girls, 9-12 år har en egen showdansare 
som instruktör. Det är Sofia Widerberg som kan visa 
på ett pedagogiskt sätt. Här är koreografin avancerad 
och golvövningarna tuffa. 

Funkykidz är ett koncept, som köps in från Göteborg. 
Instruktörerna går 3 dagars utbildning och måste skicka 
in videofilm för att bli godkända. Varje termin deltar 
de i en workshop och får ett nytt program.

Showen avslutar terminens 10 ggr. I vår var det 150 
personer som kom till Kville Bygdegård för att titta på 
barnen och instruktörerna. Vi fick se hjältar, pirater, 
katter och tuffa svarta tjejer. Ett härligt avslut på en 
rolig termin.

Tack alla som deltagit och välkomna i höst igen! n

Text: Susanne Hadenius Granqvist. Foto: Maria Erlander

Den 10 maj spelade Fjällbacka/Hamburgsunds P9 sitt 
första sammandrag i Kungshamn. Det spelades tre 
matcher, resultatet gick kanske inte riktigt vår väg. 
Laget består av killar och tjejer i åldrarna 7, 8 och 9 år. 
Det är barn från både Fjällbacka och Hamburgsund.

Lagen vi mötte var Kungshamn/Smögen och Mun-
kedal och bestod nästan bara av pojkar. Våra tjejer 
och killar spelade tre bra matcher och visade vad de 
lärt sig på träningarna. Det var väldigt roligt att se 
deras framsteg och hur de verkligen vågar ta för sig 
på planen. 

Många föräldrar och syskon var med och tittade på 
matcherna. Vi hade jätteskoj, både barn och vuxna.
De kämpade bra och visade verkligen att de gillade att 
spela fotboll tillsammans.

Det är kul att så många barn har visat sitt intresse 
för fotbollen, det är ungefär 15 som tränar och spelar 
matcher. Det är en härlig grupp och vi som tränar, 
Caroline Alfredsson och jag, ser fram emot kommande 
säsong. n

Text: Linda Gravander. Foto: Ann Gravander
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2008

Gamla fjällbackabilder
Som

 ”m
örhultare” blev jag glatt överaskad när jag hos H

ans A
hlsén på H

em
bygdsarkivet hittade denna bild, för m

ig tills nu okänd. Bilden är tagen 1909 vilket tyder på att Em
il A

lm
qvist 

är fotograf. H
an fotograferade sam

m
a år ett stort Fjällbackapanoram

a (finns i Fjällbacka-Bladet nr 92 – Juni 2002). 

M
örhult var ett eget sam

hälle ända fram
 till 1931 då det införlivades m

ed Fjällbacka m
unicipalsam

hälle. D
e båda sam

hällena skiljdes åt av obebyggd m
ark från Stora kajen i söder till 

nuvarande Skäret i norr. M
örhult var när fotot togs lite av ”vägs ände” då bron över A

nråsälven inte fanns. 

N
am

net M
örhult härstam

m
ar ifrån två fornnordiska nam

n. M
or, som

 kom
m

er från m
aur och som

 betyder m
yr, och hult som

 betyder liten lövskog. D
en del av sam

hället som
 syns på 

bolden kallades Bustöt, enkelt förklarat ”stället för bodarna”. Fram
 till m

itten 1700-talet var det strandsittare som
 befolkade om

rådet m
en i sam

band m
ed bygget av ett trankokeri på 

lilla ön Sôtten m
itt i älvfåran så flyttade fastboende in i husen. 

A
nders Torevi


