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Ledare
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Hans Schub

Världen förändras i en rasande takt. Det som var vedertaget 
igår gäller inte idag. Tyngdpunkten i världsekonomin har 
vridits ett halvt varv runt klotet, Indien och Kina expande-
rar, USA och Europa backar. I dessa tider kan det kanske 
kännas tryggt att bo på en liten ort som Fjällbacka. Men 
vi undgår inte förändringarna. Hur ska vi hantera yttre 
tryck, förväntningar från vår befolkning, önskemål från 
besökare? Ska vi hålla på tradition, byggnadsstilar, bevara? 
Eller ska vi följa med i trenderna? Vad vill vi? Vad tycker vi? 
Det finns skäl att stanna upp och fundera över frågorna. 
Men det finns inga enkla svar, låt mig belysa det med några exempel:

F.d. Olofssons fastighet köptes för snart fyra år sedan av några lokala, etablerade 
personer som i ett nystartat bolag ville exploatera fastigheten och skapa mervärden 
för Fjällbacka. Då behövdes en ny detaljplan. De tog för givet (naivt men mänskligt) 
att saker och ting rullar på efter ett givet tidsschema i en sådan process. Det gör 
det dock aldrig i ett samhälle som vårt. Överklaganden och andra hinder knäckte 
till slut deras tro på det egna projektet. Nu är skylten nedtagen, fastigheten till salu 
och frågan är – vem vann på det? Vad kommer istället?

Planprocess i Källvik, kommunen vill bygga småbåtshamn, ovilja bland kringbo-
ende.

F.d. Håkebackens skola, kommunala bostadsbolaget beställde ny detaljplan, ogil-
lades, försenades, förhalades.

Ångbåtskajen, samsyn saknas, kommunen avvaktar samhällsborna. Ingen samsyn, 
ingen kajrenovering. De kommunala resurserna omfördelas återigen, kanske denna 
gång för att förstärka Grebbestadsbryggan.

Listan på misslyckanden för samhället kan göras längre och jag tycker att vi tyvärr 
kanske betalar ett alltför högt pris då vi (självklart) vill att alla under rubriken 
Demokrati ska få utöva sin rätt till medbestämmande. Visst, alla behöver vara med 
och ta sitt ansvar. Men, ansvar för vad undrar jag? Ansvar för sig själv eller för det 
gemensamma – för samhället? Lyckas vi med att skapa samsyn på det gemen-
samma kan vi också forma samhället till gagn för oss alla och få det som kallas 
hållbar utveckling.

Desto roligare då att det blivande konstverket i sten, glas och akvarell inte orsakat 
några tvivel. Välvilliga privatpersoner har med donationer garanterat en delfinan-
siering som gjort att kommunen nu beställt skulpturen. I detta nummer öppnar vi 
upp för alla att bidra med en mindre summa pengar, allt för att stärka vår samsyn 
– denna gång för en viktig kulturell förnyelse.

God Jul till er alla – medlemmar och andra läsare! n

Demokrati, utveckling och samsyn?

OMSLAGSBILD: 
Ålsump – av  Göran Hahne
Från litografiserie på 360 ex. 2008  
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I detta nummer:

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

Bli medlem i FFF
Årsavgift: 150 kr 

 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

Jag tror att vi alla minns sommaren 2007 som ovanligt kall och regnig. Desto 
trevligare minnen har vi säkert från sommaren som gick, den liknade mer en 
”vanlig” sommar, vädermässigt. Och vädret är viktigt, det är mycket som ska 
stämma och det är många som är ekonomiskt beroende av att vi får stabila 
sommarsäsonger. De flesta köpmän har summerat sin högsäsong som god, 
vissa har haft rekord i juli, medan de flesta märkte av att då värmen snabbt 
försvann en bit in i augusti så minskade antalet besökare, och därmed också 
intäkterna, drastiskt.

De av FFF utbildade guiderna hade dock fullt upp. Åtskilligt fler turistbussar 
körde till Fjällbacka under våren jämfört med normalt, och under sommaren 
blev de öppna guidningarna på tisdagarna en succé. Vi vet nu att nästa år 
kommer ge ännu mera bussbesökare till samhället och därmed uppdrag för 
guiderna. Kul!

På olika platser i detta nummer kan du läsa om de aktiviteter som föreningen 
genomförde traditionsenligt, några i lite omarbetade versioner dock: Barnens 
Dag (Krabbmetet), Berättarkvällen och Skärgårdens Dag.

Direkt efter sommaren 
offentliggjorde kom-
munen sina planer på att 
beställa ett unikt konst-
verk i granit, sten och 
akvarell av ”giganterna” 
Arne Isacsson och Pål 
Svensson. Konstnärerna 
hade själva utsett plat-
sen för konstverket till 
en yta framför kyrkan 
i Fjällbacka. FFF tog 
tillsammans med sam-
hällsföreningen på sig 
uppdraget att arbeta 
fram halva finansie-
ringen. Detta verkar 
vid tidningens tryck 
vara säkrat genom flera 
privata donatorer. Möj-
lighet ges nu för föreningens medlemmar att bidra med ett mindre belopp. 
På konstverkets stenstod kommer donatorernas namn samt föreningens 
namn att finnas. n
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Samhällsföreningen –  Karin Darpö, ordförande 

Från kommunen –  av Anders Järund 

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

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev 
i år 6454 för Fjällbackas del mot 4594 i 
fjol. Motsvarande för Grebbestad blev 
7487 mot 7672 och för Hamburgsund 
2328 mot 2744. Fjällbacka har tagit igen 
två års nedgång med en ökning med 1860 
gästnätter. Den stora ökningen anses 
bero på bättre service i år.

• Banverket vill överföra ansvaret för Norra 
Bohusbanan till Västra Götalandregio-
nen.

• Tanums kommun bygger nytt renings-
verk några km SO om Grebbestad strax 
väst om Nästegård. Grebbestad skall 
anslutas 2011 för 105 Mkr och Fjällbacka 
någon gång 2015-17 för 56 Mkr medan 
Tanum ansluts 2020-21 för 19 Mkr.

• Den 14 juni i år invigdes motorvägs-
sträckan förbi Munkedal. Vi har nu 

obruten motorvägsförbindelse från Rab-
balshede till Gibraltar.

• Telekabeln till Väderöarna slets sönder 
av en trålare. Kabeln repareras inte, men 
väderuppgifter från Väderöarna skall 
i fortsättningen förmedlas via mobilt 
bredband.

• Kommunen inspekterade Kungsklyftan 
efter en incident med en fallande sten.

• Kosterhavets nationalpark kommer att 
omfatta också Väderöfjorden.

• En ”villavagnspark” vill företaget Cara-
van Homes, Hem i Villa AB, anlägga 
söder om golfbanan Golfkusten. En 
villavagn är ett mobilt fritidshus.

• Årets hummerfiske har gett god utdel-
ning.  n

Från grannorterna

Tanumshede
• IAC, tidigare Lear, stängde tisdagen den 

8 juli. 278 anställda sades upp. Företaget 
tillverkade instrumentpaneler m.m. åt 
Volvo.

• Tanums Fönster varslade 25 anställda.

Grebbestad
• 78000 kr gav insamlingen för att få ett 

fungerande tornur i Grebbestads kyrka.

Bullaren
• En björn har påträffats vid gränsen mellan 

Dalsland och Bohuslän.  n

Julen närmar sig med stormsteg och 
visionerna som fanns våren 2006 då jag 
skrev i Fjällbackabladet om ett centrum 
som går från ”Evas” – förbi kajen, fullt 
med affärer och aktiviteter, har grusats då 
detaljplanen för ”Olofssons fastighet” har 
överklagats av de omkringboende. Ärendet 
har tagit så lång tid att projektörerna har 
gett upp och lämnat in fastigheten till 
försäljning. Detta medför att ”Olofssons 
fastighet” åter är ute på öppna marknaden. 
Det är verkligen tråkigt för samhället 
med alla överklaganden som stoppar 
utvecklingen.

Vi har haft möte med representanter från 
Tanums kommun för att försöka påskynda 
reparationen av kajen. Tanums Kommun 
vill nu göra en planöversikt som gäller 
hela hamnområdet vilket ytterligare skulle 
försena reparationen. Vi vill att kommunen 
börjar med att återskapa kajen så att den 
går att använda och därefter kan vi börja 
diskutera hela hamnområdet. Kajen behövs 
och vi har blivit lovade en reparation i 
många år, men nu är det dags...

Fjällbacka har fått nya entreprenörer för 
Turistinformationen, Daniel och Stefan 
Abrahamsson, två bröder från Hamburg-
sund, vilka också driver Turistinformatio-
nen i Hamburgsund. De har många nya 

idéer och vi har bjudit in dem till Vårmötet 
där de kommer att presentera sig. 

Vi träffade alla föreningarna för ett par 
veckor sedan och alla var nöjda med 
sommaren som varit. Lite upp och ner, 
beroende på vädret. Guiderna har varit 
uppskattade, ungefär ett 50-tal bussar har 
använt sig av dem. 

Två ytterligare böcker av Camilla Läckberg 
håller på att filmas så just nu, i skrivandets 
stund, är det liv och rörelse i Fjällbacka. 
Våra långsiktiga projekt som trafik och 
parkering fortsätter idogt med korrespon-
dens och möten med representanter från 
kommunen och Vägverket. Det går sakta 
framåt. Tanums kommun kommer att 
göra en utredning beträffande gång- och 
cykelbanor och där är vi intresserade av att 
medverka och påverka. Vi har fått bättre 
skyltar som talar om att det är begränsade 
parkeringstillfällen i centrum och att man 
bör ställa sig på långtidsparkeringarna. Det 
har fungerat bra. 

Det finns två detaljplaner färdiga, Håke-
backen och Kyrkskolan och där ska Tanums- 
bostäder så småningom bygga nya lägen-
heter. Men TBAB har även ett projekt i 
Grebbestad som nu fått högre prioriterat, 
så Fjällbacka få åter igen vänta. 

De båda konstnärerna Arne Isacsson och 
Pål Svensson har i samarbete skapat vad 
som kan bli ett landmärke för Fjällbacka 
– en staty som förenar glas, sten och 
akvarell.

Kommunen har beslutat att uppmärk-
samma dessa konstnärer och söker nu 
donatorer för medfinansiering. Arne och 
Pål har själva sett ut platsen utanför Fjäll-
backa kyrka där den fem meter höga statyn 
kommer att kunna ses från havet.

Akvarellerna hämtar sina motiv från olika 
platser i Bohuslän och är inramade i sten 
och glas. Platsen valde konstnärerna utifrån 
det sätt på vilket ljuset kommer att lyfta 
upp statyn och ge olika upplevelser av 
akvarellerna beroende på tid på dygnet. 

I samarbete stödjer Samhällsföreningen 
och Föreningen för Fjällbacka projektet. 
Du kan nu som privatperson eller företa-
gare göra en insats genom att ge ett bidrag 
till uppförandet av statyn. Se inlägget i 
tidningen.

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

Samhällsföreningen önskar er alla En God 
Jul o Gott Nytt År!  n
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Kyrktrappan –  av Leif Hugosson, ordförande i Fjällbacka kyrkoråd 

Jag fick efter sommaren av kyrkogårds-
nämnden (KGN) reda på att det, om ca 
fem år, inte finns några platser kvar på vår 
kyrkogård. En ny kyrkogård måste snarast 
planeras. Vi tittar på en lämplig placering 
men har ännu inget konkret förslag.

Ärendet om minneslunden har sänts till 
KGN för behandling. Min förhoppning 
är att KGN finner det angläget att snarast 
anlägga en sådan.

Många undrar säkert varför det behövs 
en församling i Fjällbacka? Jo, just för att 
tillvarata församlingens intressen och behov 
i ärenden likt det ovan nämnda.

Att arbeta för att det skall finnas begrav-
ningsplatser i församlingen, så att inte 
våra anförvanter blir begravda i en annan 
församling i pastoratet.

Till våra ärenden hör också  kyrkorummet, 
där vi firar gudtjänster och har förrättningar 
(t ex bröllop och begravning).

I vår uppgift ligger också att påverka 
kyrkonämnden (KN), så att den avsätter 
ekonomiska resurser. En del  administrativt 
arbete (anbud och upphandling) kan vi 
ta på oss för att påskynda beslutsgången. 
Finns inte ett kyrkoråd så kan våra ärenden 
lätt bli ”bortglömda”.

Församlingen är sedan i våras lagfaren 
ägare till församlingshemstomten. Detta 
innebär att tomten ej kan säljas utan rådets 
samtycke/underskrift. Det är viktigt att för-
samlingsborna känner till detta. De signaler 
som stiftet ger, är att samfälligheterna skall 
bli större – t.ex. hela Tanums kommun. 

Information från  
Fjällbaka kyrkoråd

föräldraverksamhet erbjuds, vilket i någon 
mån ersätter den öppna förskolan, som inte 
finns i Fjällbacka. Andakter på Fjällbacka-
service anordnas och är uppskattade då de 
skapar gemenskap. 

16 september är det kyrkoval
Till nästa mandatperiod har ett antal 
ledamöter avsagt sig omval. Därför sänder 
vi ut en förfrågan till er att verka som 
förtroendevald i Fjällbacka församling och 
för Fjällbackaförsamlingen i Kville kyrkliga 
samfällighet. Meddela ert intresse till John 
Johansson, Maria Engelbrektsson, Eva Bro-
ström, Anders Järund eller undertecknad. 
Vallistorna skall vara klara maj -09. n

Lovisas stora intresse i livet 
är fotboll och hon spelar i 
Hamburgsund-Fjällbacka ett 
lag med spelare från båda 
samhällena. Som de flesta tjejer 
i hennes ålder är hon även 
intresserad av film och musik.

Vi gratulerar!

Lovisa Palm

Foto: Willys Foto

Om det inte finns ett kyrkoråd som 
ansvarar för församlingen skulle försam-
lingshemmet kunna avyttras. Allt för att 
ge en betydande inkomst som sedan skulle 
kunna användas för att t.ex. renovera en 
annan kyrka i pastoratet. Utan kyrkorådet 
har fjällbackaborna ingen möjlighet att 
stoppa detta. 

Så vi får slå vakt om vad vi har. För vi vet 
att det är svårt att få tillbaka något som gått 
förlorat. Finns inte ett kyrkoråd i försam-
lingen så har församlingen upphört.

Här är några exempel på vår församlings-
verksamhet: 

Nyårsbönen ansvarar kyrkorådet för. 
Likaså anordnas församlingsträffar med 
inbjudna föredragshållare. Den mycket 
uppskattade sommarmusiken. Barn och 

Foto: JW
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Företagsnytt

När man kliver in i den stora ombonade lokalen känner man 
direkt värmen från den vedeldade pizzaugnen. Det är svårt att 
föreställa sig att detta en gång var charken på Eva´s. När KG 
Bjerkander erbjöd sig att bygga om denna del av fastigheten och 
hyra ut till pizzeria utnyttjades effektivt det gamla kylrummet 
och de diskbänkar som tidigare fungerat ihop med charkdisken, 
liksom befintliga golv och väggar. Restaurangen behövde dock helt 
ny väggbeklädnad, dessutom en bar och entré, det senare skapade 
samtidigt en uteservering med plats för ca 40 gäster.

Ravenna – Fjällbacka
Berith känner vi väl alla, men hennes nye man Hedi är inte lika 
känd i samhället, ännu. Hedi är född i Tunisien och har arbetat 
inom hotell- och restaurangbranschen i hela sitt liv. Tidigt flyt-
tade han till Italien, till trakterna av Ravenna, där han och hans 
bror äger och driver en pizzeria. Det var här som Berith träffade 
Hedi. 

lilla berith
RESTAURANG  |   BAR  |   VEDUGNSBAKAD PIZZA

Bresaola, funghi triffolati och salsiccia är samtliga ingre-
dienser i de pizzor du kan hitta på Fjällbackas senaste 
krog. Hedi Haj Khalifa och Berith Torevi ville driva en 
året-runt-öppen restaurang, problemet till en början var 
att hitta en lämplig lokal. Den fann de i våras och efter 
midsommar öppnade de ”Lilla Berith”.

De gifte sig på Gotland våren 2007 och började planera för framti-
den i Fjällbacka. Valet stod mellan att flytta Järnboden till Ravenna 
eller öppna ny restaurang i Fjällbacka. För Hedi som redan talade 
fyra språk flytande var ett femte, svenskan, inget problem.

Unik roterande vedugn
Hedi visar mig den vedeldade ugnen. Det unika med ugnen är 
att pizzorna bakas på en roterande stenhäll, veden brinner intill 
och ger pizzorna en jämn värme. Ugnen är importerad från Italien 
och är den första i sitt slag i Sverige. Pizzorna är också unika. Alla 
ingredienser till fyllningen, ostar, skinkor, korvar mm kommer 
från Italien. Det ger en mycket speciell karaktär på alla pizzor. 
Du hittar ingen som heter Hawaii, däremot kan du njuta av fyra 
sorters ostsmaker, vad sägs om en pizza med gorgonzola, moz-
zarella, fontina och grana?!

Lilla Berith har öppet alla dagar för lunch, helgkvällar och dess-
utom när det sänds ishockey eller fotboll på TV, då lägger Hedi 
in några extra vedträn i ugnen, rullar ner filmduken och drar 
igång den takmonterade projektorn. Vi ses väl på Lilla Berith i 
vinter? n

Pizzaugnen på väg in genom ett stort hål i väggen. Alla sätt är bra... 
Berith och Hedi pustar ut efter ugnstransporten från Italien. 

Text: Hans Schub • Foto: Anders Torevi

Ramnö – ny båt i Väderötrafiken

Fjällbacka Båttrafik har inköpt en av de mest säkra och sjö-
värdiga båtar som finns, en StormForce 11 från Redbay Boats, 
Nordirland. Den är extremt lämpad för våra ofta ganska tuffa 
förhållanden, inredd med 12 separata flygplanstolar och för 
besättningen ytterligare två bekväma säten. Vi hämtade båten 
på varvet och körde hem den över Nordsjön i augusti.
• Längd: 11 meter,
• Material: Plast med stabiliserande rib-krage
• Motorer: 2 x 250 hp Yamaha
• Marschfart: 28 knop, maxfart 35 knop.
Läs mer på www.redbayboats.com
Hans Schub Fo
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Sjöjungfrur i Fjällbacka
Text: Tomas Forser • Bilder från tidskriften.

Bröderna Fjellsson från Gullholmen har under mer än ett kvarts sekel 
verkat för att bevara nordiska båttyper och deras byggartraditioner. 
Arbetet är såväl rent vetenskapligt som praktiskt och den ideella 
föreningen lyckas år efter år ge ut fyra nummer av den vackra och 
kunskapsrika tidskriften Träbiten. Sigvard Fjellsson är ansvarig utgi-
vare och i somras kom tidskriftens 140:e nummer, kallat Fjällbacka. 
Tidsbilder från ett kustsamhälle.

Det har blivit ett av tidskriftens mest attraktiva nummer med stiligt 
bildmaterial i färg och svartvitt och med intressanta textbidrag om 
samhällets identitet och förändringar under seklen. Här finns förstås 
Alfred Wahlbergs romantiska månskensmålning återgiven, liksom 
Marcus Larsons dramatiska skeppsbrottstavla. Men vi möter också 
den mindre kända och mycket säkra Anna Palm vars akvareller pryder 
tidskriftens mittuppslag och baksida. Därutöver fotografier i stor 
mängd från artonhundratalet och framåt. Sillfisket och samhället är 
ett av numrets teman. Dikt och verklighet ett annat. Johan Mjölner 
berättar oefterhärmligt om sin farfar och hans båtkarl, båda fyllda 
av ”övertro” och därmed bl.a. skeptiska till att ha präster ombord på 
fraktseglingarna. Det brukade betyda ”fasligt vär” under färden.

Fjällbacka är inte ett traditionellt fiskeläge utan var redan tidigt ett 
handelscentrum med fraktfart som bas för sin utveckling. Det gav 
samhället en viss särprägel, inte olikt en småstad. 1866 försökte en 
besökare fånga något av den dimensionen i en tidningsartikel. ”I hela 
Fjellbacka, det vågar jag tryggt påstå, finns icke en dam, om hvilken 
man icke minst kan säga, att hon ser bra ut, flera äro werkliga skön-
heter. Man bör akta sig att komma för nära, såwida man icke will ha 
hela sitt hjertas krutmagasin sprängdt.”

Det var sjöjungfrur snarare än fiskargummor som den förtjuste gästen 
tyckte sig se. n

Skriften kan beställas på: www.allmogebatar.nu

Överst söndagsseglare i början av 1900-talet. Bild tagen av Werner 
Karlson. Underst Fläsköbarken Carl-Fredrik i engelsk hamn. 
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika Schjelderup

Så kom hon då till hemahamn. 100 år gammal men hel-
renoverad och återställd i originalutseende; Ilse, lotsbåten 
från Väderöarna som vi berättade om i förra numret av 
Fjällbacka-Bladet. 15 juni var det stor tillställning vid 
Richters bryggor. 

Karl-Allan Nordblom, som tillsammans med Bertil 
Quirin sammanställt boken om Ilse, berättade om henne 
och om Väderöarna för 100 år sedan. Per Johansson berät-
tade om renoveringen och om Marinvests planer med 
Richters. Anders Ekelund, Turistchef och VD för Tanum 
Hamn & Turism, höll tal. Rolf Sjöström skaldade och 
självklart var Lars Mossberg i sitt esse nu när projektet 
bokstavligt talat var i hamn. 

Allmänheten fick även tillfälle att komma ombord och 
beskåda det gedigna arbete som Öckerö Båtvarv gjort. 

Buffé, champagne och underhållning av Valborgs orkes-
ter bjöds och Karl-Allan och Bertil signerade sin bok till 
hugade köpare. n

Ilse – ankomsten

Ilse kom seglande, eskorterad av Sjöräddningen • Lars och Per 
pratade om projektet • Bertil och Karl-Allan signerade boken.

Att råka vara släkt
Text: Tomas Forser • Foto: Anders Torevi

Siv var där och Birger läste 
delar ur boken

Den 20 september var det bokrelease på Lilla 
Berith. Mitt på blanka eftermiddagen överfylldes 
den nyss öppnade restaurangen med bokhungriga 
gäster. Det var segelsömmaren, resenären och 
numera författaren Birger Sjöberg som släppte sina 
två nya böcker. Birger debuterade 2001 med Berät-
telser från havet. 2005 kom Sjörök och denna höst 
ger han ut ytterligare två böcker om resor. Catalina 
är en minnesbok om en ung man i båt, bil, på 
moped och i en Pontiac Catalina på färder i Europa 
och USA. Det är tidigt 70-tal och livet ett äventyr. 
Författaren som ung valp nosar sig fram till allt vad 
som bjuds när man är nyfiken och oövervinnelig. 
Det blir en route som heter duga som läsaren får 
ta del av men den har också svärta och djup. Där 
möter ett fadersporträtt som etsar sig fast av en des-
potisk patriark och missbrukare bakom den flotta 
fasaden. Birger läste ett lika dråpligt som förfärande 
stycke om hur det gick när den övermodige skulle 
agera skidlärare för övriga familjen och försvann i 
ett moln av snö på väg nerför en träningspist för 
Österrikes störtloppsåkare. Doktorn fick söka tröst 
i Liebfraumilch resten av den skidresan. 

Birger Sjöberg skriver obesvärat som bara de 
genuina berättarna förmår. Han citerar i förordet 
Ove Allansson och där finns en likhet i temat havet 
men också i den humoristiska livssynen. Den handlar om ödmjuk-
het. Hans andra bok under hösten är också den havsanstruken, 

men samtidigt helt 
annorlunda i genre 
och material. Här 
berättar han om 
en kvinna och en 
man, båda välkända i vår del av världen. 
Den ena är Siv, eller Sivan som hon kallas av när-
stående. Siv på Otterön och Siv på Hjärterön och 
med kusten som hem i mer än ett halvt sekel. Den 
andra är Evert eller Evert Taube som alla utom de 
närmaste omtalar honom. De två hade något slags 
romans kring mitten av 50-talet. Där finns en rik 
korrespondens från poeten till sångmön och den 
har Birger haft tillgång till. Breven är nu placerade 
i Taubearkivet på Göteborgs universitetsbibliotek. 
Det är ett ömtåligt material som kräver varsam 
hantering. Birger, sedan lång tid vän med Siv, är 
rätt man för att skriva denna historia som berättar 
både om en kvinna utanför den gängse normen 
och om en poet, en av de största vi haft, vars 
inspiration inte sällan hette förälskelser.

Siv var med på Lilla Berith när Birger läste och 
berättade ur boken ”Det är din själ jag kysser”.

Om hur det egentligen förhöll sig med kyssarna 
och kärleken är inte gott att veta. Sven-Bertil Taube 
gav inget besked när han utfrågades av lystna jour-

nalister för något år sedan. ”Jag kände ju egentligen inte Evert. Vi 
råkade bara vara släkt.” n
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Text: Annika Schjelderup • Foto: Anders Torevi
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Rosas verk är vid första anblicken sympatiska, ungefär 
som att man gillar vissa ansikten och med tiden upptäcker 
fler nyanser hos gamla bekanta. Själv tycker jag ofta att 
konstverk i keramik kan vara svårtillgängliga. Kommer vi 
utanför drejade fat, krukor och muggar så har jag svårt att 
hålla intresset uppe. Men att besöka Rosa är spännande! 

Överallt i och runt hennes sommarhus på Dyngö syns 
hennes skapande, och det är långt ifrån bara keramik. Hon 
får konstant inspiration och rör sig mellan olika konst-
former: måleri i olja och en och annan akvarell, keramik, 
drivvedstavlor, betonggjutning och så kombinationer av 
olika tekniker… Kanske kan jag drista mig till att kalla 
hennes trädgårdsprojekt för ännu en konstform, eftersom 
det som verkar vara en outsinlig kreativitet lyser igenom 
även där. Trädgårdsintresset är ett arv. Rosas morfar och 
båda föräldrar var trädgårdsmästare. 

Rosa kom till Dyngö 1957. Det hus som hon nu äger 
tillsammans med sin man Gunnar, byggdes av lotsar på 
Dyngö 1901. Gunnars föräldrar köpte huset 1950 av Evert 
och Gunborg Ekström. Paret tillbringar numera halva 
året på Dyngö.

Rosa utbildade sig till modedesigner. På 60-talet ritade 
hon ungdomsmode, men hade redan då måleriet och 
keramiken som hobby. När första barnet föddes och Rosa 
fick moderskapspenning fick den bekosta hennes första 
drejskiva. Barn nummer två innebar att hon kunde köpa 
en tvättmaskin och moderskapspenningen för tredje barnet 
räckte till en brännugn…

Vi skrattar förstås gott när Rosa berättar detta, men jag 
hinner också tänka att detta måste ha varit resultatet av 
en mycket stark vilja. Gunnar gjorde karriär som jurist 

En fin sommardag i augusti tar vi båten ut till Dyngö för att samla material 
 till den här artikeln. Uppslaget fick jag när jag träffade Rosa förra  
sommaren. Hon ställde ut på Florö och jag blev häftigt förälskad  

i ett av hennes verk: ett brunt keramikägg som fick flytta hem 
 till oss och nu sprider glädje från fönsterkarmen. Detta ägg 

är lite typiskt Rosa; slätt och grovt på samma gång, två- 
delat, vackert och funktionellt, utmanar det fantasin  

fastän det helt uppenbart är ett ägg.
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inom åklagarämbetet och hon var – åtminstone utifrån 
sett – hemmafru, men hon hade en stark lust till arbetet 
med keramiken.
 
Makens arbete förde dem till Uddevalla där hon jobbade 
som frilans för ett textilföretag i Säffle. Flyttlasset gick 
vidare, via Göteborg till Kungsbacka och där började hon 
undervisa i keramik och bild, vilket hon fortfarande gör 
parallellt med det egna skapandet.

Idag är både hon och maken egentligen pensionärer med 
tre barn och åtta barnbarn, men Rosa fortsätter skapa, 
både hemma i Kungsbacka och i sin pyttelilla ateljé på 
Dyngö.

– Den är så bra, säger hon, för man kan nå allting utan 
att resa sig från drejskivan.

Rosa är förtjust i Raku-bränning som är en gammal japansk 
teknik. Raku-bränning sker i förhållandevis låg temperatur, 
först i 800 grader och efter glasering i 950 grader. 

Efter bränning läggs godset i sågspån för att sotas och 
sedan i vatten för att svalna. Temperaturväxlingarna gör 
godset poröst och glasyren krackelerar. Krackeleringen 
ser ut som spindelväv och är det som karakteriserar raku-
keramik.

Rosa jobbar mest i olja när hon målar, men även lite i akva-
rell. Hon tycker att oljan bäst passar hennes personlighet; 
hon säger själv att hon är ”slarvig och grov” när hon arbetar. 
Det skall gå fort! Hon jobbar snabbt, men vissa idéer tar 
tid. Det konstverk som lever ett långt liv i processen, först 
i tanken och sedan i arbetet där hon kan återkomma och 
förbättra gång på gång till hon bestämmer sig för att nu 
- nu är det färdigt.

Alla vi som sett betonggjutning i något inredningsprogram 
på TV vet att det är ett snabbt förlopp när man väl blandat 
betongen och hällt den i formen. Utmaningen ligger i att 
skapa själva gjutformen och på Dyngö växer det rabarber. 
Stora rabarber. Några blad fick bidra till skapandet av 
underbara betongfat, eller fågelbad – vilket man vill. Rosa 
tycker om det grova materialet och i kombination med 
rabarberbladens gracila mönster av bladnerver blir det just 
den sortens krock som syns i mycket av hennes arbete.

Ett annat exempel på mötet mellan material är drivvedstav-
lorna där hon använder drivved som smekts sammetslen av 
havet och blekts av salt och sol tillsammans med keramik. 
På andra våningen i sommarhuset hänger en spännande 
tavla med ram av drivved, från en före detta hummertina, 
där en keramikmask hålls på plats. 

Just masker är återkommande i Rosas skapande och 
Anders, som höll i kameran, föll handlöst för ett verk med 
två masker som han förstås inte kom sig för att tinga på 
ort och ställe. Månader senare när han råkar Rosa i annat 
sammanhang har konstverket redan fått ett annat hem. 
Tag lärdom, läsare: när ni känner ett av Rosas verk tala till 
er och vill följa med er hem; slå till! Senare är det alltid 
för sent… n
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Text & foto: Karin Johansson • Samt bilder från släktens familjealbum

Jag älskade Kalvö och under hela min upp-
växt längtade jag tillbaka. Vi var mestadels 
ensamma med mamma när vi var små, 
pappa var sjöman. Mamma satte oss ofta i 
ekan och rodde ut till Kalvö över dan. Hon 
sjöng ”Five minutes more” och tog i med 
årorna på vissa strofer. ”Give me five minutes 
more, only five minutes more, let me stay, 
let me stay in your arms.”

Många minnen är för evigt fastetsade. 
När vi kom ut till Kalvö, satt gubbarna på 
bryggan. 

Farbror Arvid med vegamössa, käpp och 
vit mustasch. ”No stannar du väl här lelle 
Karin”, sa han varje gång vi sågs. Jag var så 
arg på mamma för att vi hade flyttat iland. 
Att hon sålt sin del av huset till moster bryr 
ju inte ett barn sig om.

”Ne-ej” sa mamma. ”Om ja så feck en 
milljon så skulle ja aldrig flytta tebaks te 
Kalvö, för hô skulle jä väl göra på Kalvö 
me en milljon!” 

På somrarna fick jag komma ut till moster 
nån vecka varje år, när hon var där själv och 

inte hyrde ut ”Tomte” till badgäster. När 
min bror och jag var där ute, sprang vi alltid 
upp på vinden och spelade på trattgram-
mofonen som vi drog upp med en vev. Det 
var en fin grammofon; man kunde fälla 
ut högtalare och tryckte man på en knapp 
kom en skiva ut. Givetvis spelade vi ”Five 
minutes more. ”

Badade gjorde jag på Killen där det var 
knädjupt vatten. En gång hittade jag ett 
smycke, en blomma av silver, på sjöbotten. 
Många år senare frågade mamma var jag fått 
det ifrån. Det visade sig att hon ägt just ett 
sånt smycke och tappat det på Kalvö. Livet 
är allt underligt ibland.

Var vi på Kalvö på hösten var det ofta två 
backar krabbetasker med tillbaks till Pluret. 
Krabbor som vi fick av ”pôjkarne”, Hilding 
och Bertil. Krabborna kokade vi i den gamla 
tvättgrytan, som hade åkt ut i ett hörn i 
trädgården. Mamma ville koka ute.

”Det luktar så mycket inne med krabbkok 
i storformat”, sa hon. Sen satt hon med 
berget av krabba, rensade och konserverade. 
Min bror och jag, vi åt. Klorna var bäst 
och var också goda på mackan med senap 
på! När jag blev äldre begrep jag vilket 
jobb mamma hade haft. Vilken tid det tar 
att rensa ur köttet ur krabborna och sen 
konservera...

Mycket av det man minns är sånt som 
föräldrarna berättat, men ett ”riktigt” 
minne var när morbror Helge hade byggt 
ett hönshus. Det var ett litet hus och han 
hade gjort en hylla uppe under taket. Dit 
lyfte han mig. Jag blev så rädd och minns 
det som om det vore fem meter till marken. 
Helge fattade nog inte att jag blev rädd utan 
skrattade åt mig! Det minnet sitter i. Nu 
när jag som vuxen ser det lilla, lilla huset, 
så skrattar jag gott åt mig själv. 

Kalvö
– min barndoms paradis och fem minuter till

Jag minns inte flytten, jag var bara fyra år, men på fotot med mamma och storebror 
Lennart på isen har vi lastat de sista grejerna på sparkarna. Det var i mars 1958 och 
pappa tog bilden. Vi hade fraktat det mesta per bil över isen från Kalvö, men till slut 
blev isen för riskabel så det sista tog vi på spark.

”Tomte”  på Kalvö idag.
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Jag gick ofta upp till Hildings fru Märta, 
henne gillade jag. Märta hade en tupp som 
inte tålde folk i långbyxor. Hon fick alltid 
ta på sig kjol när hon skulle till hönorna 
och hämta ägg. En gång skulle jag gå förbi 
hönshuset och hade långbyxor. Tuppen fick 
syn på mig och satte full fart. Jag vände på en 
femöring och sprang nedför Ellens backe så 
fort jag kunde. När jag stannade vid staketet 
hade ju tuppen vänt för länge sen. Idag fattar 
jag inte hur jag kunde springa ner för den 
branta backen utan att stå på huvudet, men 
man var smidigare förr. 

Märta hade katter som hon sörjde rejält 
när de gick bort. På den tiden var det inte så 
vanligt att man ”pjåskade” med husdjuren. 
Att begrava en katt och lägga sten på grave 
var onödigt. Jag gick ofta med Märta till 
asparna och besökte hennes kattgravar. Alla 
katter hade var sin sten. Idag är asparna en 
skog och där ligger de än idag, under sina 
stenar.

Farmor bodde nere i mormorsmors hus, 
granne med Arvid och Bertil när jag var 
liten. Hon var gift med Linus. Farfar åkte 
till Amerika när pappa var nyfödd och kom 
aldrig mer igen. När de fått farfar dödförkla-
rad gifte farmor om sig med Linus. Farmor 
bjöd alltid på så mycket mat. Först smörgås, 
sen grovdoppa, sen kakor och tårta.

Fattigmansgråt 
När farmor flyttade iland på 60-talet var 
jag ofta hos henne i lägenheten. Varje gång 
skulle vi ta fram stålskrinet ur garderoben. 
Pengarna hon sparade till pojkarna, pappa 
och hans bror, skulle alltid räknas. Det var 
1000 – 2000 kronor i skrinet. Jag tror hon 
njöt av att ha några hundra på lager, då det 
varit väldigt svårt att försörja pojkarna när 
farfar försvann. Något som bland annat 
gjorde att vi aldrig fick gråta öppet när pappa 
var i närheten. Han blev helt förtvivlad då 
och mindes att farmor grät under hela hans 
uppväxt för att de hade det så fattigt. De 
hade inte ens ved att elda med. De eldade 
ljung och alla vet väl hur fort det brinner ut... 
Så när blev jag ledsen och pappa var hemma 
fick jag gå ner i källaren, eller så gick han 
ut och stannade ute tills gråtandet var över. 
När jag var tonåring blev det förstås en del 
scener. Det tyckte han var jobbigt.

Pappa gick till sjöss vid 13 års ålder för att 
bidra ekonomiskt till hushållet. När han 
blev gammal försökte jag få honom att 
berätta om sin uppväxt, men det gick inte. 
Han klarade inte det. Mamma däremot har 
lämnat ett fantastiskt material efter sig. Jag 
spårade farfar fram till 50-talet i USA senare 
i livet. Pappa tyckte inte om det. ”Vad du 

än gör, så ta ente hid en”, sa han. Men när 
det var ungefär 100 år sen farfar föddes och 
det var liten risk att han levde, ville pappa 
veta hur det gick. Antagligen flyttade farfar 
från USA och dog i ett annat land. Kanada, 
Sverige vad vet jag? Det finns i alla fall inget 
dödscertifikat att finna i USA.

När jag var liten var pappa alltid på sjön. 
Ibland var det saker man ville ha men 
mamma fick hålla hårt i pengarna. Hon 
fick inga nya förrän pappa kom hem så när 
jag tjatade om nåt jag ville köpa var hennes 
standardsvar: ”Du får vänta tills pappa 
kommer hem”. En gång kom han hem och 
slängde sjömanssäcken med smutstvätt på 
köksgolvet. Då ska jag ha gått runt den, 
sparkat på den, funderat och till slut frågat: 
”E de pengarne elle?” Men så bra var det 
ju inte. Vi klarade oss men det fanns inget 
extra att förbruka.

Pappa fiskade på Island. Han hade också en 
vacker fraktskuta – Svanen, ihop med en karl 
i Hamburgsund. Arbetade på en oljebåt som 
gick mellan Göteborg och Karlstad, om jag 
minns rätt. Den stackaren var sjösjuk. Det 

gick aldrig bort fast han var hela sitt vuxna 
liv på sjön. Han fick alltid ha piller med på 
jobbet. Mamma och jag mådde inte heller 
bra av sjön och jag tål den inte än idag, så 
öbo och sjömansdotter jag är.

”... sa Malla te aba...”
Hilding och Bertil hade en kombinerad 
agn- och tvättstuga. När jag gick till farmor 
så satt de ofta där och ”skena skjôl å ägna 
backa” (skar köttet ur musslorna och agnade 
backorna med detta. Reds anm.) Jag brukade 
stanna och prata med dem. När man sprang 
på bryggorna där fanns det en viss lukt som 
är helt borta idag. Ingen är längre yrkesfis-
kare, inga nät hänger på tork. Lukten – en 
blandning av rutten fisk och tjära, var stark 
men ändå något visst. 

Ibland när jag var på Kalvö var jag hos 
moster Ellen. Hon kunde brodera, hon. 
Hon sydde de minsta korsstygn på dukar 
och annat. Hon visade mig och jag var så 
imponerad att jag började brodera själv när 
jag var 5-7 år. Det gjorde många i mammas 
släkt. Även mamma broderade, men hon 
stickade och virkade mest. Mamma har 
broderat en kudde med ”Bara fem minuter” 
på. Inspiration från stenkakan?

Malla var också en moster till mamma. Jag 
hörde mycket om henne som liten, men det 
som sitter fast i minnet är:

”Hôll dej på din kant, sa Malla te aba”. 
Hon hade en ”Herr Nilsson-apa” till hus-
djur. De delade tallrik när de åt, apan satt på 
bordet mittemot Malla. Ibland kom apan för 
nära Mallas sida, det var väl godare där. Så 
myntades detta talesätt som man ofta sa om 
någon var för påträngande. Malla var också 
lite speciell. Hon hade ett yrke som inte 
många kvinnor hade på 50-talet hemmarunt 
– yrkesfotograf. Jag har bara några kort på 
henne och några som hon själv tagit. Enligt 
mamma ligger en stor mängd glasplåtar i 
djupet mellan Kalvö och Korsö. De ”dränk-
tes” där när hon hade avlidit. Synd – tänk 
att få se de korten! Malla dog samtidigt som 
vi flyttade till Pluret, våren 1958. 

Idag jobbar jag med barn. Bonde och fårä-
gare blev jag också, precis som familjen var 
på ön. Allt går igen, fast på ett annat sätt.

Jag har kommit mig ut till Kalvö flera 
gånger de senaste åren, innan dess var jag 
inte där på ett 10-tal år. Det har varit familjen 
och gården, allt annat har fått stå tillbaka. 
Men nu, nu har jag förmånen att få låna 
”Tomte” när det passar och kan stanna över 
natten. Jag får en sån frid i min själ härute. 
Idag är det mer liv och rörelse, och helt 
andra människor som bor här, men det är 
ändå ljuvligt. n

Överst: Jag och storebror Lennart på Kalvö 
1955. Mitten: med lillebror Anders och Pappa 
Rolf på Stensholmen 1966. Underst: Jag, 
Anders och Lennart i en hemmabyggd segelbåt 
som drev iland på Kalvö 1965.
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Text: Torbjörn Westermark • Foto: Torbjörn Westermark och Hans Sperre

I år hade turen kommit till Musö. Valet av plats var mycket intres-
sant, inte minst mot bakgrund av att Musö är en av de största 
öarna i området samtidigt som den allmänna kunskapen om 
Musö är överraskande liten hos oss som tagit Fjällbackaregionen 
till våra hjärtan. Vad kommer detta sig? Bland annat står nog 
orsaken att finna dels i att det inte är den ö man åker till för att 
finna badklippor och sandstränder, dels i det faktum att ön är 
bebodd. Det är lättare att ta sin båt och åka till någon av de över 
600 öarna i Fjällbackas inre skärgård som saknar bebyggelse och 
därmed är helt tillgängliga för det rörliga friluftslivet.

Vi har under åren haft tur med vädret vid Skärgårdens dag. Så 
var det också i år. Ursprungligen var tanken att vi skulle samlas 
på och runt bryggan vid Albert Anderssons gamla varv, men 
värmen och solen drev oss alla in i den parkliknande trädgården 
som nu ägs av familjen Röd vilka med stor gästfrihet erbjöd oss 
att ta området i besittning.

I skuggan under träden ställde Staffan Greby upp bord och 
utrustning för servering av lunchmat medan Birger Sjöberg 
samlade besökarna strax intill för att berätta om Musö så som 

MUSÖ

Föreningen för Fjällbacka har nu arrangerat Skärgårdens dag, som är avsett att vara ett lokalt Fjällbacka-
arrangemang, vid nio tillfällen. Vi har haft glädjen att under åren kunna besöka en rad olika öar såsom 
Dyngö, Florö, Hästvam, Trinisla, Stensholmen, Stora Eneskär, Dannholmen, Väderöarna och Valön.
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Årets artist på Skärgårdens Dag var en väl-
känd, och i ordets rätta bemärkelse folkkär 
sångerska; Barbro ”Lill-Babs” Svensson. 

Konserten i Fjällbacka kyrka blev en pärl-
band av hyllningar: till livet, till döttrarna, 
till vännen Lars Schmidt  (som förstås fanns 
i publiken), till Lars Forsell och hans texter, 
och inte minst till kärleken. Lill-Babs bjöd 
på ett livfullt potpurri från sin långa karriär 
och publiken var inte sen att sjunga med. Vi 
fick också höra mer lågmälda sånger med 
personligt innehåll av nyare datum. Mellan 
låtarna passade Lill-Babs på att delge oss 
sina tankar, privata minnen och mycket 
livsvisdom. En känga till veckopressen 
blev det också. Vi fick veta lite om hur det 
kan vara att ha ett publikt liv, nästan som 
att ha två personligheter; ”Lill-Babs sätter 
sig i knäet på främmande karlar, det skulle 
Barbro aldrig göra…” 

Lill-Babs har hunnit bli 70 år – det kan 
man varken se eller höra. Hon är i högsta 
grad ”still going strong” och det är fortfa-
rande samma glöd i hennes röst. n

Lill-Babs i Kyrkan

Barbro skojade friskt med publi-
ken. Är du kär i mig ännu Klas-
Göran? Va, heter du inte det?

Bennet Fagerlund kompade på 
kyrkans välljudande flygel. 

han upplevt ön både som sommarboende 
och som åretruntboende. Han berättade 
också om de böcker han gett ut och som 
han avser att ge ut. Efter berättelserna om 
Musö delade Birger ut kartor över ön med 
lämpliga promenadstigar och vi vandrade 
iväg för att upptäcka ön. 

Centralt på ön finns det område där tidi-
gare husgruppering skapade en liten by 
med intilliggande betesängar. Här har nu 
ytterligare hus tillkommit och tvärs över ön 
från Albert Anderssons gamla varv över till 
den västliga bukten vid Musösältan finns 
nu merparten av bebyggelsen på ön. Kar-
tans promenadstigar ledde oss också över 
ganska kuperade bergsområden på ön. 

Det kändes ganska skönt att återkomma 
till skuggan under träden i Röds trädgård 
för att här på svankiga papptallrikar 
avnjuta den Grebyska fisk- och skaldjurs-
soppan. 

I enlighet med traditionen vid Skärgår-
dens dag samlades plötsligt våra lokala 
spelemän ”Lasse och hans lekkamrater”, 
denna gång bestående av Lasse och Hans 
Lundberg med dragspel, Tompa Hård 
med klarinett och Classe Möllberg med 
omväxlande gitarr och såg (ja, just det, han 
spelade på såg). Trivseln, samhörigheten 
och den allmänna mysigheten var så stark 
att den nästan gick att ta på där vi, ca 150 
besökare, satt och njöt av värmen, omgiv-
ningen, musiken och det privilegium det 
är att få vistas i Fjällbackaskärgården. n

Text: Annika Schjelderup • Foto: Anders Torevi
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Text: Annika Schjelderup • Foto: Yvonne Ekström

På releaseparty med ”Sillen” och Camilla

Mamma Gunnel myste med bli-
vande svärsonen Martin Melin 

Åke Karlsson och ”Sillpappan” 
Gunnar Hellberg var där

Niklas Bernstons inter-
vjuas av GT’s Kai Martin

Camilla och Christian trivdes med 
kvällen och uppmärksamheten

”Sop-Leif ” passade på att småhångla 
lite med fru Anne

Forums Karin Linge Nordh  var 
nöjd med ett soligt Fjällbacka

Maria Erlander och ”Sillens” 
sambo Jessica Sjölin

Mats Finn och Maria Richardsson provsma-
kade godsakerna ur kokboken

Somliga påstår att det inte händer något i Fjällbacka utanför som-
marens högsäsong. Det är inte sant. Ett bra exempel är onsdagen 
den 28 maj då inbjudna kunde frottera sig med Fjällbackas mesta 
kändisar. Bokförlaget Forum hade förlagt releasepartyt för Camilla 
Läckbergs två nya böcker till Stora Hotellet. 

Som framgår av bilderna var stämningen sommarlik – maj var 
rekordvarm. Vi är vana vid att Camilla troget släpper en deckare 
lagom till sommarsemestern och nu var det dags för Sjöjungfrun 
– den sjätte boken i serien om Erika och Patrik. Förlaget valde att 
samtidigt släppa kokboken Smaker från Fjällbacka, som Camilla 
skrivit, Christian ”Sillen” Hellberg lagat maten till och Niklas 
Bernstone fotograferat. Hans specialitet har blivit ”fotogeniska” 
muffins! Samtliga var på plats med familj och vänner. 

Givetvis kom även lokalkändisarna som figurerat i de olika 
böckerna; bland andra var Sop-Leif med fru Anne, Berith från 
Järnboden och Ewa Siversson från förskolan där. Anders Torevi 
från rockbandet Garage, som fick sitt litterära genombrott i 
Olycksfågeln där de spelar på Erika och Patriks bröllop var dess-
utom närvarande både i egenskap av redaktör för detta blad och 
som manusgranskare åt Camilla. 

Christian ”Sillen” Hellberg – fjällbackason, årets kock 2001 och 
numera känd från TV – hade tillsammans med Stora Hotellets 
duktiga personal lagat en buffé med rätter från kokboken och vi 
lovar att det var en smaklig upplevelse! n
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– Föreningen för Fjällbacka:s berättarkväll 2008 med anledning av de 
350 åren sedan freden i Roskilde

Är Bohuslän egentligen svenskt?

Text och foto: Annika Schjelderup

Titeln var tänkt att slå an tonen: en provokation som skulle leda 
till en livlig och affekterad debatt mellan en av ohejdad vana 
historieintresserad norsk journalist – Knut-Ivar Schjelderup från 
Fredrikstad och Lasse Lundberg – en lika ohejdat historieintres-
serad Fjällbackaprofil. Till domare hade man utsett Stellan Johans-
son, vars ryktbara opartiskhet och kärlek till vetenskaplig sanning 
gjorde honom självskriven. 

De som väntade sig sabelskrammel och avlägset hotfullt kanon-
muller blev nog lite besvikna, medan de som uppskattar snabba 
repliker och västsvensk/norsk humor hade desto roligare. Ciceron 
för drabbningen var Fjällbacka-Bladets redaktör Anders Torevi 
och mer än en gång fick han ingripa för att domare Stellans egna 
historiska utläggningar inte skulle hindra kombattanterna från 
att fortsätta duellen. 

Pianobaren på Restaurang Bryggan var fullsatt och åhörarnas 
vinglas klirrade hemtrevligt.

För er som inte var där och vars historiekunskaper är begränsade: 
1658 var året då Bohuslän efter 600 år under norskt styre blev 
svenskt. Fredsfördraget undertecknades i Roskilde efter att Karl 
X tågat över isen på Stora Bält och hotade att inta Köpenhamn. 
Danmark och Norge hade samma kung; Fredrik III. Bohuslän var 
vid den här tiden fattigt och glest befolkat och hade alltså redan då 
varit norskt nästan dubbelt så länge som det hunnit vara svenskt 
tills idag. Hängde ni med?

Alla de tre deltagarna i kvällens drabbning var rörande överrens 
om Karl X:s genialitet som affärsman: han fick Bohuslän alldeles 
gratis (nåja…) i Roskilde, och nu – 350 år senare – håller man 
på att sälja Bohuslän tillbaka till norrmännen, tomt för tomt till 
mycket höga priser…

Eftersom flera sugna besökare fick vända i dörren så kan vi anta 
att konceptet med ”edutainment” (education + entertainment: 
att blanda kunskapsspridning och underhållning) kommer att 
upprepas på FFF:s berättarkvällar framöver.

Gemytet under debatten var tydligt – och kanske är det just detta 
som är så signifikant för Bohusläns och Östfolds relation; vi har 
blandats så länge och så väl att släktskapet blivit betydligt viktigare 
än den riksgräns som skiljer oss åt på kartan.

Ett ypperligt exempel på detta är undertecknad: den uppmärk-
samme har sett att jag bär samma efternamn som Knut-Ivar och 
ja, han är min far. Han är dessutom redaktörens blivande svärfar 
– ännu ett band som binds mellan Östfold och Bohuslän. Att jag 
stannade nästan 30 år i Skåne innan jag tog till vett och flyttade 
hemåt behöver ni ju inte berätta för någon… n

Knut-Ivar Schjelderup, Stellan Johansson och Lasse Lundberg underhöll en stor publik
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Text & Foto: Carl Eric Linn

FJÄLLBACKAS 
ARKITEKTUR  
I TIDEN

Varje samhälle är sin historia. Som en organism växer det och 
förändras med tiden. Man kan se byggnader av varierande ålder 
och användning som årsringar.

Utvecklingen speglar sig i husen. Från de allra äldsta, låga små 
husen i det anspråkslösa fiskarsamhället till nyfunkisvillorna i en 
av Västkustens mest exklusiva semesterorter.

De gamla bohusstugorna var byggda i traditionen. Praktiskt och 
funktionellt var viktigast, men små utsmyckningar visade om 
ägaren hade tid och råd att tänka på mer än livets nödtorft. Men 
storleken på bostaden fick anpassas till resurserna.

En del av nybyggena på Vetteberget kan visa upp en aktuell, modern arkitektur som blickar framåt snarare än bakåt. Ibland är kontrasterna 
stora mellan grannhusen. Nyfunkis möter pastischer av kaptensvillor.

I perioder ökade välståndet när sillen gick till. Att trafiken och 
transporterna gick sjövägen, betydde att rika boställen förlades 
till öarna, där mycket affärer kunde göras i stort och smått när 
varor lastades om mellan kusttrafik och lokaltrafik.

På fastlandet kan man se hur husen i Fjällbacka fram emot förra 
sekelskiftet växer med förändrad ekonomi och ökad handel. Före-
tag startas och näringsidkare bygger sig större hus, bostadshus 
och magasin. Men branden 1928 tar en hel rad av dem.

Fram emot 1920 och 30-talen ser man resultaten av den växande 
svenska ekonomin. Redan på 1800-talet hade framsynta politi-

Kaptenshuset i Håkebacken är mer äkta än de flesta, med många 
år på nacken.

Äkta, gamla utsmyckningar och former har en annan skönhet än 
nygjorda kopior.
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ker och affärsmän lagt grunden för industrisamhällets välstånd 
med kanaler, järnvägar, telegraf och telefon. Och nu kom det 
att märkas även i Fjällbacka; vanliga människor började kunna 
ta semester, kanske rent av två veckor, och Västkustens salta 
bad lockade. 

Då började man också i tidens anda bygga en trädgårdsstad i 
gamla ”Sumpan”, med dåtidens moderna villor, och på något så 
ovanligt i Bohusläns karga kustland som trädgårdstomter! Helt 
i tidens stil, som både i småsamhällen och städernas förorter 
runt om i landet. 

Men här fanns ofta en planlösning tänkt för uthyrning av en del 
av bostaden till sommargäster. Semesterlagstiftningen fick dock 
tydligare effekter som påtagligt kom att påverka Fjällbackas 
profil.

Funktionalismen, funkisen, som introducerades på Stockholms-
utställningen 1930 spred sig snabbt. Även lilla Fjällbacka fick ta 
del av den ultramoderna byggnadsstilen bland annat genom 
Badrestaurangen, Posthuset och Strandpaviljongen.

I början av 1900-talet stannade planerna på järnvägsförbindelser 
mellan Västkustbanan och Bohusläns kustsamhällen vid en dis-
kussion. Effektiva landförbindelser skapades först med ökande 

vägbyggen under sena 30-talet. Nu blev Fjällbacka allt mer lät-
tillgängligt och bebyggelsen fortsatte efter andra världskriget 
att växa med villor och hyreshus i en stil som härskade i större 
delen av Sverige.

Sveriges vackraste skärgård tillsammans med längre semestrar, 
ökat välstånd och båtintresse; allt bidrog till att göra Fjällbacka till 
en av de mest åtråvärda semesterorterna i Sverige runt senaste 
sekelskiftet. Samhället putsades upp, överallt byggdes det om, 
byggdes till och byggdes nytt. En modernare livsstil speglades 
i boendet.

Men inte i allt. Arkitekturen låg inte längre i den aktuella mittfåran 
som varit typiskt för Fjällbacka i alla tider, utan började blicka 
bakåt. Nya hus försökte se ut som om de var hundra år gamla. 
”Kaptensvillorna” kom att vara ett dominerande inslag i nybyg-
gandet under ett decennium. 

Men efter en tid av blandade smaker och idéer har den tidigare 
traditionen börjat återvända. Mycket som byggs är visserli-
gen påtvingat konventionellt, men precis som vid 30-talets 
arkitektoniska höjdpunkt byggs nu här och var i en djärvare 
modern arkitektur; nu heter den ”nyfunkis”. Fjällbacka lever 
och förnyas som en mångfacetterad organism genom tidens 
skiften. n

Gamla posthuset i funkisstil är numera privatbostad, men bevarat i 
sin ursprungliga karaktär, hypermodernt för sjuttio år sedan.

När senare generationer har tagit över 30-talsvillorna i trädgårdsstads-
kvarteren i gamla ”Sumpan”, har de bevarats pietetsfullt, men byggts 
om eller till med balkonger och altaner för att passa en modernare 
livsstil.

Stora fönster bejakar närheten till havet, friheten från gammaldags 
dekorationer placerar arkitekturen rätt i tiden.

Restaurang Fjällbacka Havsbad, ”Badis” i folkmun, räknas till Väst-
kustens pärlor, funkisbyggnaden på klippan är en stolt symbol för det 
svenska folkhemmets hälsoideal med generös semester åt alla. Byggt 
1938-39, Vykortet är från mitten av 40-talet.
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Text: Lasse Lundberg 

– tänk om klippor kunde tala! - Lars Schmidt 50 år på ön

Längst ut i Fjällbackas innerskärgård ligger paradisön Dannholmen. En klippö i den bohuslänska röda 
graniten man bara finner i norra Bohuslän, från Stånge Huvud till Strömstad.

Om dessa klippor hade kunnat berätta hade man fått höra många märkliga och intressant historier.

Om den senaste istiden, då öarna bara var grund i det stora havet och då de enorma smältvattenforsarna 
slipade klipporna släta och runda till formen. 10–15 000 år före vår egen tideräkning.

Om djurlivet i havet för länge sedan, när valrossar, sälar och valar simmade omkring bland dessa grund.

Om bronsålderns kustfolk, som för 3–5 000 år sedan ristade sina bilder i urberget.

Om vikingarna, som för dryga 1000 år sedan styrde sina koggar och drakskepp med den nordgående ström-
men. Förbi norska Sörlandet över till den nuvarande engelska ostkusten. I goda eller onda avsikter.

Om skutornas folk, som i relativt modern tid, i väntan på förlig vind, ristade sina initialer och bomärken i 
de blanka hällarna. Kanske ett omedvetet kulturarv från avlägsna förfäder.

Allt detta och mycket mer hade vi förmodligen fått oss berättat...

Foto: Anders Torevi
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Men låt oss börja i slutet på 1930-talet, då skärgårdsälskaren och 
bryggeriidkaren Theodor Egnell från Eksjö i Småland fick 
köpa ön av familjen Andersson på Musö.

Hans avsikt var att bygga en mindre depå för bensin och andra 
förnödenheter för sina färder i den bohuslänska skärgården. Bensin-
ransoneringen under andra världskriget satte dock punkt för dessa 
planer och det blev ett sommarhus istället.

Huset byggdes delvis av rivningsvirke från ett bryggeri i Jönkö-
ping och de stora fönstren i huvudbyggnaden hade tidigare varit 
skyltfönster i bryggeriet.

Tills i slutet på 50-talet levde familjen Egnell med barn och 
barnbarn sina somrar på ön. Familjen Egnell bor fortfarande kvar 
i Fjällbacka.

1958 kom teatermannen Lars Schmidt till Dannholmen, vilken han 
fått köpa av familjen Egnell, efter att länge ha kastat lystna blickar 
efter ön där ute i havet.

Ingrid Bergman och Lars Schmidt
På vintern 1958 slog det ner som en bomb. Lars Schmidt hade gift 
sig med världsstjärnan Ingrid Bergman.

Uppståndelsen var enorm när paret Schmidt, våren -58 , kom till 
Fjällbacka och Ingrid skulle inspektera sitt nya sommarhem.

Journalister från hela världen dök upp och namnet Fjällbacka blev 
känt långt utanför Sveriges gränser. Dannholmen blev en tummel-
plats för världsstjärnor och även kungligheter.

Ingrid Bergmans kollegor i filmens Hollywood kom ofta på besök 
och stannade några dagar.

Ingrid och Lars kom ofta in till samhället för att göra dagens inköp. 
Det kunde vara mandelberg eller kanelbullar hos Setterlinds, som 

Materialet till husbygget drogs på isen till Dannholmen. Underst: 
Theodor Egnell under byggtiden. Bilderna tillhör familjen Egnell.

Lars och Ingrid vid bryggan. I bakgrunden ligger Angi, Lars salongs-
båt. Bild från Hembygdsarkivet. 

Ingrid och barnen på ön. Isabella, Robertino och Ingrid ”Isotta”. 
Bild från Hembygdsarkivet.

Ingrid älskade, eller skor hos John och Maj-Britt i skoaffären.
En historia som ofta berättas i samband med Ingrid Bergman 

och Fjällbacka är följande:
Ingrid kom en dag in till John och Maj-Britt i skoaffären. Hon 
ville köpa ett par vita träskor storlek 42.

Sko-John upplyste då Ingrid att Lars ju hade storlek 41, men 
fick då veta att dom skulle sändas till en god vän i Amerika. John 
erbjöd sig att ombesörja försändelsen. Han fick en lapp med 
adressen och tågade iväg till posten.

På posten jobbade på den tiden en ung och pigg dam som Sko-
John ofta brukade skämta med.

John kom in med sitt paket och undrade om hon kunde hjälpa 

➲
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honom att skicka dessa träskor till Amerika.
– Nej du, sa damen på posten. Nu luras du allt.
Sko-John lyckades till slut övertyga damen att det var allvar, men 

när han lämnade över adresslappen där det stod:
Alfred Hitchcock, Universal Studios California, USA tittade damen 

på posten på Sko-John och sa:
– Nej du John, nu har du allt gått ett par steg för långt.
Skorna blev ivägsända men historien lever kvar här i Fjäll-

backa.

Prominenta gäster
Det var en upplevelse för mig, som umgicks mycket med familjen 
Schmidt att träffa alla dessa prominenta personer, men också att få 
ta del av den värme och omtanke som präglade livet på ön.

Klipporna hade också kunnat berätta om alla kända barfotafötter 
som förundrade vandrat fram och tillbaka på de släta hällarna.

Marcello Mastroianni, Ramon Polanski, Alfred Hitchcock, Jarl 
Kulle, Diana Ross, prinsessan Caroline av Monaco, ja listan kan 
göras hur lång som helst.

Rekord måste ändå vara Lars Schmidts 70-års fest på ön fredagen 
12 juni 1987.

Helikoptrar slussade gäster från när och fjärran, fullmånen hängde 
som en jätteapelsin över ön och drygt 100-talet gäster tog plats för 
att hedra jubilaren.

Representanter för skvallerpressen kunde koppla av och ta det 
lugnt. Det gällde bara att ta sig till Dannholmen. Där fanns dom 
allihop. Jag hade äran att få vara toastmaster tillsammans med 
legenden Hans Ostelius. När jag betraktade talarlistan trodde jag 
nästan att jag drömde.

Ett enormt fyrverkeri, skänkt av Jarl Kulle och arrangerat av Stig 
Tore Berg, som då svarade för sjöräddningen, fyrades av vid tolv-
slaget men förbleknade fullständigt av en magnifik fullmåne som 
lät klipporna bada i ljus.

Dannholmen-seglingarna
I slutet på 60-talet ringde Lars Schmidt till mig och meddelade att 
Ingrid Bergman ville lära sig segla. Jag drev då Fjällbacka seglarskola 
och erbjöd genast våra tjänster.

Arne Naess, Diana Ross, Ulla Steen, Steven Weiss, John Kaplan och Lars bror Putte Schmidt. Alla gäster på Lars 70-årsfest. Foto: Per Wissing GT

”Dannholmen Runt” i början av 70-talet. Ingemar Granqvist och 
Christer Holmberg tar emot förstapriset av Ingrid och Lars. 
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4 juni 1983 spreds Ingrid Bergmans aska i havet utanför Dannholmen. 
Bild från Lars Lundbergs album.

Fredsduvan landade, Arja Saijonmaa sjöng, Hans Alfredsson skaldade 
och Lars Schmidt talade. Foto: John Wikstrand.

Duvan på Danholmen
Lars Schmidt fick i samband med ofreden i det forna Jugoslavien, 
idén att resa en staty med en fredsduva på det lilla skäret på Dan-
holmens sydostsida.

Gudmar Olofsson kontaktades och de bestämde att en 4 meter 
hög duva i brons skulle resas på ön.

Bildhuggaren hade påbörjat en staty av en duva, vilken skulle stå 
på Manhattan i New York. Arbetet avbröts av någon anledning 
och det bestämdes att arbetet skulle återupptas, men att den nya 
hemvisten skulle bli Dannholmen. Den l6 juni 1996 avtäcktes 
statyn vid en gedigen ceremoni.

Duvan sattes på plats med helikopter, Hans Alfredsson läste en 

Dannholmen idag
Inte så mycket har ändrat sig sedan Lars Schmidt tog över ön. 
Ytterligare ett hus har byggts, på andra sidan viken. Elektricitet 
drogs in med en kabel från Valö på 60-talet och för inte så många 
år sedan anlades en avsaltningsanläggning då den lilla brunnen på 
ön inte längre räckte till. Målningarna av KG Holmberg i matsa-
lens kortvägg och i taket finns kvar. Att underhålla Dannholmen 
är en kamp mot naturen. Den saltmättade vinden, saltvattnet som 
i väst-nordvästlig storm slår in mot ön och skickar kaskader av 
havsvatten upp mot husväggarna kräver ett evigt arbete. 

Men så är också Dannholmen unikt i världen. Ljuset, den 
obrutna horisonten, de rosalila strandgossarna, den gröngrå 
strandkålen i strandvikarna och den sällsynta ostronörten som 
nästan bara finns här. Allt är sig likt, här på Dannholmen.

Lars Schmidt talar ofta om Theodor Egnell som en gång 
byggde på ön:

– Han måste ha varit ett geni, långt före sin tid. Han såg 
det ingen annan såg på den tiden. Lyxen i enkelheten. Det 
genuina.

Än i dag bor Lars Schmidt kvar här under somrarna. Tillsammans 
med sin kära Yanne, på sitt älskade Dannholmen. n

Ingrid och jag sammanstrålade och vi bestämde att hon skulle 
deltaga i något som vi kallade  ”LadiesWeek”. Det blev en enorm upp-
ståndelse med fotografer och journalister i var buske ute i Sälvik.

Efter avslutad seglarvecka tackade Lars och Ingrid för sig och 
erbjöd att stå som värdar för en kappsegling runt Dannholmen. 
Båttypen var Mirror-Jolle, vilken Bo Reichenberg och Arne 
Fossum just hade introducerat på den svenska marknaden.

I över 10 år seglades Dannholmen-runt till stor glädje för både 
de seglande ungdomarna, som för deras anhöriga, vilka för en 
dag var inbjudna till ön. I samband med seglingarna hölls även 
en vind-surfing-regatta runt Dannholmen, där Lars Schmidt själv 
deltog och alltid var bland de främsta.

Dannholmen-runt blev en verklig folkfest och att mottaga ett pris 
ur Ingrid Bergmans hand är säkert ett stort minne för de grånade 
män som då var duktiga seglarungdomar.

Inrid Bergmans Torg
Fyra år tidigare, i år för 25 år sedan, spreds Ingrid Bergmans aska, 
i enlighet med hennes testamente i havet vid Dannholmen. Ett 
trettiotal släktingar och nära vänner var på plats på ön vid den 
vackra morgonceremonin.

Ceremonin var hemligstämplad och senare på dagen, 4 juni 1983, 
avtäcktes statyn på Ingrid Bergmans torg. 

Sockeln till statyn höggs ut ur klippan på Dannholmen norra 
udde, där Ingrid ofta satt och tittade på solnedgången.

Statyn är fortfarande ett av Bohusläns mest omtyckta besöksmål 
och skapad av den i Paris verksamme svenske skulptören Gudmar 
Olofsson.

egen dikt och Arja Saijonmaa sjöng ackompanjerad av Curt Erik 
Holmqvist.

Ett 50-tal vita duvor släptes och lyfte mot himlen och alla hur-
rade för fred i Balkan och i världen.

Sedan dess står duvan där som ett märke för sjöfarare utefter den 
väl frekventerade leden utanför Dannholmen.
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Sälfällorna vid Fotstilen
– fångstmetod där ändamålet fick helga medlen

Jag satt i hembygdsarkivet och letade material till Fjällbacka-Bladet när jag hittade några märkliga bilder. I kanten hade Sverker 
Stubelius (vår bortgågne historiker) skrivit: Sälfångst. Pinnarna markerar hål där böjda järnkrokar sattes. När sälarna skräm-
des och gick i sjön rev de sönder buken och kunde lättare dödas. Grymt, men det slog an forskarsträngen; jag måste veta mer. 

Jag tog kontakt med Rune Jonsson. Född och uppväxt på Hästvom, aktiv inom Västkustfiskarna (SVC) under många år och 
historieintresserad som han är borde han nog veta...

– Jodå, sa Rune. Sälfällorna på Örnholmsfluet på sydsidan Södra 
Fotstilen känner jag allt till. Det var inte så vanligt på bohuskusten 
men i Östersjön var jaktmetoden vanlig. Inte minst i området 
kring Harstena.

Min morfar Arvid Sandmark, född 1863, berättade att han själv 
inte var med och nyttjade fällorna. Dom hade använts tidigare, så 
det borde varit runt 1850-70. 

Fällorna var så konstruerade att man i hålen tryckte ner järnkro-
kar med en vass spets riktad snett upp mot skärets högsta punkt. 
Då sälen tog sig upp på skäret gick de så att säga ”medhårs”. När 
den sedan skrämdes och snabbt försökte hasa sig ner i vattnet var 
spetsarna riktade rakt mot djuret. Krokarna gick in i buken, sälen 
fastnade och efter kom jägaren och klubbade sälen. 

Morfar berättade att vissa slog och slog mitt i huvudet utan att sälen 
dog. Istället skulle man klubba den framtill på nosen. Där var den 
ömtålig och dog med en gång.

Det var en gräslig form av jakt, men på den tiden fick ändamålen 
helga medlen. Sälen var till stor nytta. Inte som mat men skinnet, 
tranen från dess kraftiga fettlager och köttet till hummertinsagn 
gjorde den eftertraktad. 

Text : Anders Torevi • Bilder från Hembygdsarkivet (Sverker Stubelius) och Rune Jonssons album

– Morfar berättade att han var med och fångade säl med garn. Då 
är vi nog framme vid 1890-talet och de fick runt en tia i ”skott-
pengar” per säl, förutom ovannämnda tillgångar. Garnen sattes 
alltid rätt ut från skären, då sälen alltid simmar runt flera varv 
innan han tar sig upp. 

– Sälskinnet var smidigt och användes bl.a. till handskar, fortsätter 
Rune. Tranen var drygare och fetare än silltran och användes till 
att smörja in stövlar med. Det var så fett att man även använde 
det som smörjolja i motorerna. När man skulle göra smörjolja 
gick det inte att koka tranen. Man lät späcket surna så massan 
”självseparerade” ut den feta tranen. 

– Det märkligaste är nog ändå barometrarna man gjorde av sältran. 
Sälarna har ju något i fettet som signalerar när dåligt väder är på 
ingång och detta tog man vara på. En vanlig klar genomskinlig 
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flaska fylldes på med sältran och när det var fint väder på 
gång var tranen gulaktigt men klar. När det nalkades oväder 
däremot grumlades tranen och förlorade sin genomskinlig-
het. Jag vet inte om det kan vara av samma orsak som man 
smörjde in kroppsdelar som värkte med sältran. Värk kommer 
ju ofta i samband med väderomslag, och är sälen känslig för 
omslagen så kanske dess tran kan motarbeta människans 
smärtor. Gikten lindrades i alla fall, även om det måste ha 
luktat gräsligt. 

– Själv kommer jag 
ihåg värdet av säl under 
kriget. 25 kronor per 
skinn fick vi utöver 
den värdefulla tranen. 
Allt var värdefullt då, i 
fattigsverige. Vi jagade, 
fiskade och vrakade. 

– Morfar var en gång 
på sjöfågeljakt med sitt 
dubbelpipiga gevär. En 
kul- och en hagelpipa. 
Kulor hade han inte 
med sig, bara hagel, 
när han fick se en stor 
fet säl på ett skär på 
insidan Hästvam. Ett 
metbly hittade han i snäckan och det täljde han till. Efter 
krut och pappersladdning tryckte han i den vässade projek-
tilen i pipan. Tror du inte på fanken han fick sälen, skrattar 
Rune gott.

– Även om det kanske inte har med sälarna att göra så kommer 
jag ihåg en gång, under kriget, när vi var ute och vrakade. 
Samtidigt gick luftbevakarnas proviantbåt in från Väderöarna. 
Det fick då se en bal flytande på vattnet. De tog upp den 
men kastade den tillbaka då de trodde det var papper. Efter 
oss kom Linus Holmberg från Dyngö och bärgade den. Det 
visade sig att den innehöll rågummi, vilket under kriget var 
hårdvaluta. Linus fick 2500 kronor för balen och köpte sig 
en ny snäcka. n

Rune med nyfångad säl under kriget

I Bohuslän Årsbok 1992 (Utg. Bohuslän hembygdsförbund 
– Bohusläns museum) beskriver C G Bernhardsson Jakt 
och Sälfiske i Bohuslän. Säl fångades/jagades via klubbning, 
garn, sälkrok, backa (mest försöksfiske) och jakt med vättar. 
Garn var det vanligaste och han skriver att sälkrok endast 
förekom sporadiskt, så nog är Örnholmsfluena smått unika 
i Bohuslän. Om klubbning kan man bl.a. läsa…

En man född på 1850-talet berättar:
”I min ongdom va de vanlit att när en lå ud i skära å feska eller 
vraga å feck se säl på nöt pent skär eller holme, då tog vi vara 
på den syna.

Men de va bare på vesse holmar som de geck å slå säl. De 
första va att sälane lå så te att en kunne komma så nära som 
möjlit, å så månge sälar som feck plats på fluet (skäret), annars 
va de ”gott for notting” att komme åd dom.

Ju fler sälar på fluet ju längre åpp på lann lå dom, och de 
va de som lå längs öpp vi hadde non tur att hinna slå, inna 
flocken va i havet igen.

När vi så feck se säl väster på ett flu å de va lätt västatvinn då 
la vi oss på årena (vilade på årorna) å la båden driva så vi kom i 
skul för sälane, de kanske hadde sett oss å de måtte lognas.

Vi rodde sin te östsia på holmen å la fast. Då vi gått ilann 
plocka vi å oss de mest å kläna: Stortröja, å om de va kalt å 
hadde ”skärp å brystlappar” * åkte även de av och givetvis de 
tunga storstövlarna.

Med var sin fodeval å i ”hosselässen” begynte vi krulande 
å krybane väster-åver mod sälane. När vi så hörre sälane så 
kom vi åverens att den ene slö dom som lå i sör å den anre 
dom i nol.

Vi hade no smöget så nära som åtta tie famn, å så rusa vi, 
slö te höger å vänster, gick de någolunda kunne vi få fire fem 
stöcken inna flocken gick i sjön.

* Vintertid vid fiske bar man i öppna båtar skärp och bröstlappar mot 
kylan, skärpet var ett specialtillverkat plagg, västliknande som främst 
skyddade vekryggen vid rodd, bröstlapparna var tjocka helylle stycken 
som fästes närmast huden över bröstet som kylskydd.

Sälslag • Säljägare ur Harstenas säljaktslag med påkar och 
broddförsedda kängor i juli 1947. 
Fotograf: Prins Vilhelm. Bilden lånad från www.harstena.se

Riktiga isterbukar
Att det kunde vara mycket späck på en säl bekräftar Karl 
Magnusson på Harstena, när jag pratar med honom. Han var 
själv med på de s.k. sälslagen fram till 40-talet. I stora grupper 
drog man ut i skären för att klubba säl. 
– 140 sälar på en dag kunde vi komma upp till och jag kommer 
ihåg en rejäl hanne på runt 250 kg som gav 130 kg späck.
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I somras var jag som stressad storstadsbo och flitig utlandsresenär, 

ännu en gång på ett av mina ständigt återkommande besök i Fjäll-

backas tidlöst vackra skärgård. Längst ut vid Hummerskären kastade 

jag en kväll med mitt spinnspö i den vackra Väderöfjordens skimrande 

solnedgångsfärgade vatten. Horisonten var värmefladdrande och 

därigenom visste jag att denna dag förelåg ej risk för störningar, i form 

av norska hägringar, typ vräkiga dollartecken i havet eller flytande 

oljeplattformar, som annars lätt skulle kunna fördystra det mäktiga 

blickfånget.

För att delvis hedra vårt vänligt sinnade närmaste grannland, hade jag 

ut till ytterskärgården helt frivilligt tagit med ett lass norska ”kämpe-

humrar” (det vi i Sverige kallar räkor), som jag ansåg på lämpligt sätt 

kunde ackompanjeras av härligt Fjällbackamogna hallon. För mig var 

det helt klart att denna kväll skulle inget saknas – när ”fiskarnas fisk” 

skulle fångas… enligt den numera allt vanligare vedertagna principen, 

”catch and release”…

Mitt stressade jobbego  skulle samtidigt under de optimala förhållan-

dena i sommarkvällens sammetslena havsluft, söka frid och kontakt 

med de innersta väsentligheterna i tillvarons komplicerade labyrint. 

Ett kåseri av Philip Edner
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Efter bara några kast, kände jag plötsligt hur det ryckte kraftigt i 

spöet och jag förstod genast att en riktig ”kämpe-torsk” kunde vara 

på gång. För mitt inre såg jag, liksom Hemingways hjälte Santiago 

i romanen Den gamle och havet, hur den skimrande vackra fisken, 

i kraftfull ultrarapid, skulle bryta ytan i ett gigantiskt språng, med 

solens nedgående strålar reflekterande världens komplexa skönhet 

i de djupblågröna glittrande fiskfjällen.

Detta att mäta, observera och notera, har förvisso fört vetenskapen 

framåt en hel del de senaste 300 åren, reflekterade jag, svettigt spö-

kämpande, även om de grundläggande frågorna, formulerade redan 

för ca 2300 år sedan av Aristoteles, logikens och filosofins anfader, 

fortfarande väntar på sina svar.

Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg under de korta ögonblick 

vi semestrar vid Nordsjöns sägenomspunna kuster? Och i det något 

längre perspektivet, vem är jag egentligen och hur passar jag in i den 

svårgreppbara och hittills för oss människor dolda helheten?

Oftast tar ju vardagen över, vi hinner inte med något annat än att ”bara” 

leva, vilket för att citera Dickinsson, i sig är ”så häpnadsväckande att 

det lämnar mycket lite utrymme för andra sysselsättningar”.

En inre röst brusar och pockar på uppmärksamhet, bland havsvirv-

larna runt min kropp, i min allt mer desperata kamp…, var det bara 

en tillfällig slump att jag halkade i vattnet på svartlaven eller var det 

naturens, för oss människor oförståeliga förmåga att beskydda sina 

hemligaste och vackraste skapelser för våra sökande intellekt, just när 

jag kanske äntligen stod inför ett genombrott?

…”vi är alla komna ur vatten” tycker jag mig plötsligt höra…, från 

encellighet till vår nuvarande status som skapelsens krona… 

Och precis innan jag genomsvettig vaknar, insnärjd i mina sommar-

blommiga lakan, såg jag med ens den gigantiska fisken komma rakt 

emot mig, i det blågröna havsvattnet – öppna sitt väldiga gap – och 

tanken flimrade förbi som en elektromagnetisk ljuspuls…

Nu é goda råd dyra… back to the roots… cirkeln sluts…

é jag torsk nu..?

Jag tog i så det knakade, varje muskel spändes i min vältränade, 

solbrända, seniga, ”Crocodile Dundee”-liknande kropp och så… 

plötsligt förlorade jag fotfästet… och gled snöpligt och lite nesligt 

med spöet stående som en sprättbåge obönhörligt ned, över den 

såphala svartlaven, i det sommarvarma Västerhavet.

Typiskt, hann jag tänka, nu när jag äntligen fått något som åtminstone 

kändes som… the ”King of Cods” – torskarnas torsk – på kroken, så kan 

jag inte ens hålla mig kvar i verkligheten på de trygga Bohusfärgade 

granitklipporna!

Under bråkdelar av sekunder, då jag långsamt sögs ned i det 

omfamnande havet, flimrade hundratals tankar förbi, såsom t.ex. 

Heidenstams talesätt: ”Det är skönare lyss till en sträng som brast än 

att aldrig spänna en båge”.

Trots att vi befinner oss i början av det så upplysta 2000-talet, slog det 

mig med blixtens ljusstyrka, att all världens samlade, nu existerande 

kunskap endast är att likna vid en droppe i okunskapens hav. Vad 

vet vi om de stora livsfrågorna egentligen? I sann empirisk ”Newton-

anda”, insåg jag att vi oftast bara ser det vi söker efter och kan mäta 

logiskt och faktiskt. 

Tankarna rusade vidare, kanske det är dags att vidga vyerna och börja 

titta oss omkring och observera det vi inte söker istället, såsom en 

kurios vardagsvariant på kvantfysiken, där som bekant flera tillstånd 

kan samexistera? Eller som andra uttryckt saken: ”En stor konstnär är 

antingen före eller efter sin tid”.
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Text och foto: Anders Torevi

Bystander standing by

Den amerikanske seglaren W.L. Stephen-
son kappseglade under 1930-talet med en 
J Class-yacht vid namn ”Velsheda” (J K7), 
döpt efter hans döttrar Velma, Shelia och 
Daphne. Hon var 158 fot och en av de 
klassiska J Class yachts som då tävlade 
om Americas Cup. Där återfanns även 
bland annat J K4 ”Endeavour” och J K2 
”Shamrock”.  

Tore Holm startade 1938 ett projekt där 
Sverige skulle ta upp kampen med J S1 
”Svea” men det lades ner då kriget ”kom i 
vägen”. Projektet lär dock vara omstartat, då 
intresset för dessa sköheter är enormt, och 
ryktet säger att bland annat Pelle Pettersson 
ingår i gruppen kring ”Svea”.

Till supportskepp för kappseglingarna lät 
Stephenson bygga originalet ”Bystander”. 
Denna ersattes 2001 med ett skepp som från 
början var byggt för Henry Ford II. Hon 
hette Santa Maria och var byggdes 1963. 

”Velsheda” ägs numera av holländaren 
Ronald de Waal, styrelseordförande i mode-
bolaget WE. Yachten är still going strong 
men 2007 lät han bygga en ny ”Bystander” 

i klassisk stil och det var hon som 16-17 juli 
sågs uppankrad under Valö. 

Bystander är byggd i Frankrike på JFA 
Chantier Naval-varvet. Är 138 fot lång, 30 
fot bred, har ett djupgående på 2,5 meter, 
är av stål och utrustad med 2 st Caterpillar 

720 HK dieselmaskiner. 
Var det någon som funderade på flaggan 

och att hon är registrerad i George Town 
så är det Cayman Islands huvudstad. Det 
är bra med Google…! n
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Siluettbygge och stora trädäck är ju kom-
munen tveksam till. Förvåningen var 
då stor när berget ovanför badbryggan i 
Mörhult plötsligt förvandlats från vacker 
utsiktsplats till stort trädäck med infälld 
vedeldad badtunna. 

Som den grävande journalist man är sökte 
jag upp byggarna för att göra ett scoop om 
hur godtycklig byggnadsnämndens beslut 
kan vara. Snopen blev jag då jag insåg att 
det var två grabbar som byggde upp en 
tillfällig miljö för reklamfotografering. 

Skärgårdstunnan heter bolaget och är från 
Lidingö. Grabbarna firade midsommar i 
Lysekil och då en ny trycksak skulle tas 
fram åkte dom kustvägen norrut för att 
söka en vacker miljö och fastnade för 
Mörhult. Månadsskiftet juni-juli bjöd på 
vackert väder och en stilla kväll var förut-

Som en surrealistisk dröm...
Text och foto: Anders Torevi

sättningarna de bästa för fotografering.
Mörhultborna var eniga. Självklart borde 

tunnan vara kvar ett tag. Kanske året ut 
för att, i öppet vinterlandskap, få tvaga sig 

snygga till julen, var ett förslag. Tyvärr blev 
det aldrig så. Man får väl nöja sig med att 
se på bilderna och fantisera om vad som 
kunde ha blivit… n
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de Luxe

Boka på tel 0200-25 30 30 eller www.alpresor.se

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!

Hotellkultur på 
hög nivå.

Efter en investering 2007–2008 på över en miljon kr/rum 
 erbjuder Hotel Wildbad en boende standard i Alpernas 
 absoluta toppskikt. De rymliga rummen har möbler i 
 amerikansk nöt, textilier i ren ull, sköna DUX-sängar 
och vackra badrum i Juramarmor.

W

Vackra badrum 
i Juramarmor.

Semester-
paradiset Bad 
Gastein.
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Ja, så drastiskt var det kanske inte men vi 
var en fullbokad krog som hade glädjen att 
få återse Niklas Hjulström. Denna gång 
inte som huvudrollskaraktären i Camilla 
Läckbergs TV-serie utan som den soulsång-
are han även är. 

14 juli gästspelade Niklas på Josefina W 
tillsammans med Henrik Cederblom på 
keyboard och gitarr. 

Vi minns ju superhiten Burnin’ från 
1997. Från början signatur till TV-serien 
Glappet och skriven tillsammans med 
dåvarande vapendragaren i konstellationen 
Cue, Anders Melander. Efter det var det 

Tillbaka på brottsplatsen
tyst några år men 2006 kom en ny CD 
– Guide in blue.

En soft tillställning med soulkänsla. 
Återhållet, avskalat och med stor närvaro 
i sången. Precis vad som passar i en liten 
lokal. Snacket mellan låtarna var även det 
anpassat till den lilla publiken och innehöll 
både allvar, självironi och humor.

Det märktes att Niklas trivdes med att 
vara tillbaka i en lokal han tillbringade 
många timmar våren 2007. Vi som var där 
hade en skön musikstund. n

AT

Under sommaren var webkameran nersläckt 
p.g.a. en anonym anmälan till Länsstyrel-
sen. Efter samtal med en länsjurist i Väners-
borg i augusti togs beslutet att åter sätta 
upp och starta kameran. Om ny anmälan 
inkommer får det redas ut om kameran är 
att betrakta som övervakningskamera eller 
inte. Den striden får tas då… 

Hundratals mail från många länder under 
stoppet vittnar om den glädje kameran 
sprider runt i världen. Tack för allt stöd i 
arbetet. Inte minst till Anne-Meit.

Bland annat på grund av kameraincidenten 
har ägandet och ansvaret för domänen fjall-
backa.com övergått till Signatur Torevi och 
med det står undertecknad som ansvarig 
utgivare, ett ansvar ingen tidigare haft.

Nu har vi passerat 2 miljoner besökare 
sedan starten i maj 1997. Morgonen 25 
augusti var jubileumsbesöket. Vår ameri-

fjallbacka.com

fjallbacka.com 

Vi hade under sommaren stängt webkameran efter en anonym anmälan till Länsstyrelsen. Efter samtal med  
en länsjurist i Vänersborg i augusti (och dennes åsikt) tog jag beslutet att åter sätta upp och starta kameran. 
Om det inkommer ny anmälan får det redas ut på plats om den är att betrakta som övervakningskamera. Den 
striden får vi ta då… Hundratals mail från många länder om kamerastoppet vittnar om den glädje den sprider 
runt i världen. Det skulle kännas lite tråkigt om vi inte skulle kunna hålla den igång p.g.a. en enskild 
individs åsikt. Tack för allt stöd jag fått i min strävan att hålla den igång.  

Med bland annat kameraincidenten i åtanke har ägandet till domänen fjallbacka.com övergått till Signatur 
Torevi och med det står undertecknad som ansvarig utgivare, vilket ingen gjort tidigare. 

Nu har vi passerat 2 miljoner besökare sedan starten  maj 1997. Morgonen 25 augusti var jubileumsbesöket. 
Själv var jag nummer 2000063 när jag slog på datorn. Lite statistik kanske kan vara intressant. Vi jämför 
januari (minst antal) och juli (mest antal). 

Antal besök Antal sidor Genomsnitt/dag Sökmotorträffar 
Januari 28.275 179.001   912 1.190.916
Juli 37.435 217.659 1207 1.793.325 

Mest besökta månad Juli
Mest besökta veckodag Mån & Tis
Mest besökta timmar  8.00 & 19.00 
Vanligaste sökmotor Google (88%) 
Mest länkade sida (int) swedengate.de
Mest länkade sida (sv) tanum.se 
Mest sökta fras fjällbacka vandrarhem 
Anv. ”Lägg till i favoriter” 47,2 % av besökarna 

Nyckelord som använts via sökmotorer 
(totalt har 4398 ord använts för att hitta oss) 
fjällbacka 39,8% 
fjallbacka 3,4% 
webcam/-s/-kamera 2,8%
vandrarhem 2,1%
ingrid 1,0% 
bergman 0,9% 

kanske medarbetare Robert Cummings var 
besökare 2000008 när han på morgonen 
amerikansk tid slog på datorn. 

Lite statistik kanske kan vara intressant. Vi 
jämför januari (minst antal) och juli (mest 
antal). n

AT

Flygkrasch vid Anråsälven och död man på Väderöfjorden
Lördag 31 maj kraschade en 51-årig man 
med sitt sportflygplan, av typen ultralätt, 
i en älvbrink inte långt från Fjällbackas 
flygfält på Anrås. Vid landning gick något 
galet. Plötsligt förlorade planet höjd och 
vingarna bröt av planet mot vegetationen 
utmed Anråsälven. Planet hamnade i vatt-
net men piloten kunde ta sig ur och upp 
på land. Omtumlad, mörbultad och med 

skärsår gick piloten någon kilometer för att 
slå larm. Han fördes till Uddevalla lasarett 
för kontroll. Haverikommissionen utredde 
olyckan med okänt resultat. 

Natten till 30 juni hittades en död man fly-
tande på Väderöfjorden. Kroppen hittades 
av en fritidsbåt som larmade kustbevak-
ningen. Mannen identifierades senare som 

den man som fallit överbord och försvunnit 
veckan innan. De två holländska seglarna 
delade på nattens vakthållning men vid 
en vaktavlösning vid ettiden på natten 
saknades den nu  upphittade mannen och 
sjöräddningen larmades. Polisen misstän-
ker inget brott. n

AT

Så har då SVT dragit igång inspelningarna 
av Camilla Läckbergs ”Stenhuggaren”. 
Manusförfattare denna gång är Alexander 
Söderberg och för regin svarar Emiliano 
Goessens. Elisabeth Karlsson och Niklas 
Hjulström fortsätter som Erika och 
Patrik. Under november månad beräknas 
inspelningarna vara klara. Därefter följer 
”Olycksfågeln” som kommer att spelas 
in under februari-mars 2009. Böckerna 

kommer att bli 2 x 60 minuter tv per bok, 
precis som de tidigare filmade. 

Mer fjällbackamiljöer lovade Emiliano… 
Vi får hoppas han har rätt…

Bilden visar en scen som filmades 3 
november, där en gasexplosion inträffar i 
den parallella 30-tals handlingen. n

AT

SVT fortsätter filma Camillas böcker
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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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5 minuter med...

Rebecca Trehammar

Det har väl inte undgått någon att Fjällbacka har 
fått en ny åretrunt-öppen pizzeria och krog. Mannen 
bakom den heter Hedi. 

Med sin stora erfarenhet som pizzabagare och 
krögare har han visat att det inte bara är att slänga 
ihop en pizza hur som helst. Jag har fått lära mig att 
en pizza kan vara ett verkligt gediget hantverk, där 
varje ingrediens och råvara har yttersta betydelse för 
dess smak och arom. 

Att få komma in i värmen på lunchen och se den 
sprakande elden som brinner inne i pizzaugnen och 
mötas av ett glatt leende, sätter guldkant på vilken grå 
och trist dag som helst. Eller att på helgen få äta en 
god á la carte som oftast kan avnjutas till någon skön 
musik, känns ju inte helt fel. Här får du nu chansen att 
lära känna min vän Hedi.

Foto: Anders Torevi

Namn: Hedi Haj Khalifa

Ålder: 40

Familj: Gift med Berith. Beriths barn Ida och Anton

Bor: Fjällbacka

Gör: Krögare och Pizzabagare

Det bästa med Fjällbacka? 
Kärleken till Berith, och till havet.

Hur många pizzor har du bakat som 
mest under en dag? 
420.

Vad är den största skillnaden mellan 
svenska och italienska pizzor? 
De italienska råvarorna, degen och framförallt den 
vedeldade pizzaugnen för att få fram en traditionell 
italiensk pizza.

Favoritpizza? 
La Mia.
TV-program? 
Sportnytt.
Resmål? 
Till Tunisien och hälsa på familj och vänner.
Favoritmusik? 
Det mesta, förutom techno.
Favoritsport? 
Fotboll.

Tänkte att vi i detta nummer skulle ta ett jättekliv över julen och träffa Herr Sylvester istället. 
Visste ni att Sylvester är ett av julens helgon, att han var biskop i Rom på 300-talet, och att 
man under hans tid lät bygga den första Peterskyrkan? På nyårsafton firas inom den katolska 
kyrkan hans begravningsdag, den 31 december. 

Vi firar också in det nya året, som vanligt med god mat & dryck, och många med mig smakar 
gärna hummer på nyårsafton. Här kommer en kvartett läckerheter…

Denna skapelse är tillägnad en god vän…  
Gratinerad hummer ”Per-Inge” • 4 port
2 st humrar (helst färsk rå), 1 kruka färsk basilika, 1 näve svarta urkärnade oliver, 1 vitlöksklyfta, 
2 dl lätt creme fraiche, 1 dl västerbottenost, riven
Gör så här: 1. Sätt ugnen på grill  2. Hacka oliverna och basilika fint och blanda hacket med 
creme fraichen, den pressade vitlöken samt osten  3. Dela hummern på längden, ta bort 
magsäck och tarm – rent och snyggt skall det vara! Knäck klorna  4. Lägg i form/långpanna, 
bred röran över humrarna och gratinera härligheten ca 10 min så att den får färg. Klart!

Många älskar klassikern Ceasarsallad – men varför inte göra den lyxig 
med hummer istället? • 4 port
Romansallad (ser ut som stora maskrosblad), 2 st humrar – kokta, 1 pressad vitlöksklyfta,  
2 sardellfiléer, 1 msk dijonsenap, 1 ägg, ½ pressad citron, 2 tsk worcestershiresås, 1 dl rapsolja, 
1½ dl parmesanost riven, svartpeppar från kvarn
Gör så här:  1. Koka ägget en minut  2. Riv salladen i stora bitar och fördela på fyra tallrikar   
3. Klyv humrarna på längden, sedvanlig rengörning (se ovan) samt pilla ut köttet som skärs 
fint i små bitar  4. Knäck klorna och lägg dessa runt salladen  5. Vispa dressing av vitlök, mosad 
sardell, senap och enminutsägget  6. Tillsätt citronsaft och worcestersås  7. Häll i oljan under 
fortsatt vispning så att krämen tjocknar, tillsätt osten  8. Blanda nu ner dressing i hummerköt-
tet och fördela ut detta i skalen igen.

Placera hummern på salladen, dekorera med riven/hyvlad parmesan, svartpeppar och lite 
krutonger som du tillverkat av grovt rostbröd som du stekt knaprigt i lite olja.

Ännu ett ”stulet” recept, nu från Markus Aujalay – Årets kock 2004. 
Liten hummersallad med Passionsfruktsvinägrette • 8 port
2 humrar (kokta), 2 salladslökar, 1 färsk mango (finns också fin fryst tärnad om så önskas), 1 
msk gräslök, 2 passionsfrukter, 2 msk ljus vinäger, 3 msk olivolja, Salt och peppar
Gör så här: 1. Pilla ut allt kött ur hummern och skär i bitar  2. Dela gurkan på längden och kärna 
ur med sked  3. Fintärna gurka, lök, och mango, skär gräslök fint  4. Blanda allt det skurna och 
fördela snyggt i fina glas som passar ändamålet  5. Blanda vinägretten och häll över salladen. 
Dekorera gärna med ett hummerspröt!

Många som ätit min mat har också ätit min hummersoppa – receptet är 
inte hemligt! • Mer skummig hummersoppa åt folket! • ca 1 liter 
1 liter grädde, 1½ dl hummerfond (Bong´s färdiga urgoda), 1½ dl vitt vin, 1 kuvert saffran, Lite 
cayennepapper, svartpeppar från kvarn och salt efter tycke och smak
Gör så här: Blanda allt, vispa in saffranen ordentligt och låt småkoka ca 10 min för att få fram 
den goda smaken. Sedan är det faktiskt klart… 

Det var allt för denna gång  Ha nu en riktigt God Jul & ett 
Gott Nytt år. Lycka till med hummern och du... 
– Vi ses väl i kyrkan på nyårsafton!



34FJÄLLBACKA-BLADET • December 2008 • Nr 105

Bilder av bla. 

PETER 
ENGBERG 

OSCAR 
NORDBLOM 

KARL-ALLAN 
NORDBLOM 

Södra Hamng. 18 
Fjällbacka 

Tel. 0525-31858 



SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA

Marie De Soysa, RS Fjällbacka
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– Ditt namn ska vara Rescue Tanum Komponent. Må lycka och välgång följa dig och din besättning 
i din humanitära gärning i sjöräddningssällskapets tjänst. 
Så löd namngivningstalet som Gudmor Monica Forsberg höll då vi namngav vårt senaste tillskott – en Rescuerunner, 
under Råssjölördan,  Grebbestad, i slutet av Oktober.

Vår nya Rescuerunner är donerad av personalstiftelsen på IAC 
som efter fabrikens nedläggning beslutade att skänka 350 000 kr 
till en Rescuerunner till sjöräddningsstationen i Fjällbacka. Något 
som vi såklart är otroligt glada och tacksamma för. 

Men för att backa hela Rescuerunner-resan något….

Det var den 23 november 2003, en mörk och regning tisdagskväll. 
Våra kollegor på sjöräddningsstationen på Rörö var ute på rutinöv-
ning tillsammans med försvarets helikopter från Säve. En övning 
som även vi så många gånger hade gjort. Plötsligt sker något som 
får ödesdigra konsekvenser, helikoptern störtar rakt ned i havet. Sex 
av sju besättningsmän ombord på helikoptern dog denna mörka 
kväll, endast en värnpliktig klarade sig med livet i behåll. 

Efter olyckan startade navigatören och kollegan på Säve heli-
kopterskvadron, Lars-Bertil Rystrand en insamling för att hedra 
sina omkomna arbetskamrater. Insamlingen gick fantastiskt bra, 
och resulterade i att det kunde byggas sex stycken Rescuerunners, 
namngivna efter de förolyckade, som en symbol över deras insatser 
att rädda liv till sjöss.

Rescuerunnern hade vid tiden för olyckan precis tagits fram på 
initiativ av Sjöräddningssällskapet. SSRS såg ett behov av en liten 
smidig räddningsfarkost, som kunde verka i områden där inga 
andra ytgående farkoster kunde komma fram. Sommaren 2003 
sjösattes den första modellen. 

Rescuerunnern är ett unikt koncept för grunt vatten, brytande sjö 
och snabb upptagning av nödställda. Rescuerunnern är effektiv och 
fungerar för såväl massevakuering vid exempelvis färjeolyckor, som 
för enskilda räddningsuppdrag i grunda vatten. Med Rescuerun-
nern går det att köra rätt upp på land eller otillgängliga skär, för 
att undsätta personer i nöd. Rescuerunnern kan även flygas ut till 
katastrofområden såväl till sjöss som inom sjöar.

Med en Rescuerunner tar du ensam upp en nödställd ur vattnet. 
Båten är konstruerad så att om man ansätter gir och kraftigt 
gaspådrag, så sjunker aktern och svänger in under den nödställde, 
varpå du kan hålla fast personen, och ta den därifrån.

Det krävs dock en hel del specifik utbildning och träning innan 
vi fullt ut kan hantera vårt tillskott. Utbildningen innehåller allt 
från att lära sig om underhåll och teoretisk metodik till körning i 
alla dess former och förhållanden. Vi får också lära oss hur vi ska 
köra ur en krissituation och att man måste respektera det utsatta 
läge man har som förare på en Rescuerunner.

Utbildningen är på Käringön, och vi kommer att skicka våra 
besättningsmän på denna utbildning under våren som kommer.

Vi är glada för vårt tillskott och ser det som ett jättefint kom-
plement till de båtar vi redan har. En Rescuerunner kommer 
att underlätta i många lägen, tänk bara en full Gluppöbassäng 
sommartid, nödställda på skär eller båtar på kniviga ställen under 
hummerfisket.  

Jag är övertygad om att vår nya ”Rescue Tanum Komponent” 
kommer att hjälpa oss (och er) mycket. n

Thomas Alfredsson Personalstiftelsen IAC–Lear Corporation, 
Marie De Soysa SSRS Fjällbacka och Monica Forsberg gudmor 
och medlem i personalstiftelsen IAC–Lear Corporation.
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3,6 meter, 34 knop, 140 hästkrafter,  
vattenjet och endast 2 dm i djupgående. 
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Text och foto: Annika Schjelderup

Internationellt deltagande i 17:e upplagan

590 deltagare slöt upp i årets tävling, den bästa deltagarsiffran på många år. 115 båtar, 
med ambitionen att få ombord så mycket makrill så möjligt på två timmar, åkte 
ut till västsidan Gluppö med deltagare från både U.S.A., Storbritannien, Holland, 
Thailand, Polen, Norge, Tyskland och Finland. De utländska deltagarna tävlar, 
förutom i den öppna klassen, i klassen ”Bästa Utlänning” och i år var det Norge 
som tog hem segern. 

Värt att notera är att antalet yngre deltagare var ovanligt stort, bl.a. kom 44 deltagare 
under 15 år och det fanns flera båtar med enbart ungdomar från 15 år och uppåt 
– dessa tävlar som vuxna. 

I juniorklassen vann en infödd fjällbackapojke, Viktor Ekroth, vilket nog var tur 
för den lokala självkänslan.

För att inte reta upp någon finns det en klass för motsatt kön – d.v.s. om en 
kvinna vinner öppna klassen delas det även ut ett pris till ”Bästa Man”, och tvärtom. 
I år vann en man, Ulrik Bertilsson från Hjärtum, överlägset med 10 makrillar. 
Följaktligen vann då Anne Emmoth Kristensson, Fjällbacka (bördig från Pajala!) 
med sina 5 makrillar inte bara tredje pris i öppna klassen, utan även första pris som 
”Bästa Kvinna”. 

Inte alla tar det så högtidligt, för en del är det en årlig tradition och en anledning 
att tillbringa en dag på havet med familjen, vännerna, kollegorna eller gamla 
skolkamrater.

Mest allvar verkar det vara för dem som anmäler sig till lagtävlingen; där ser man 
knappt en fika komma fram – istället är det agn av olika sorter som gömmer sig i 
kylväskorna. I ett av dessa lag, Hjärtum Boys, fanns 1:a pristagaren Ulrik Bertilsson 
samt hans lagkamrat Bengt-Åke Lindblom och de vann knappt över ett lag från 
Uddevalla. n

Resultatlista  
Öppna klassen:
1. Ulrik Bertilsson, Hjärtum - 10 makrillar, totalt 2,1 kg 
2. Bosse Gustavsson, Uddevalla – 6 st, totalt 1,4 kg 
3. Anne Emmoth Kristensson, Fjällbacka – 5 st, 1,35 kg 

Damklassen: Anne Emmoth Kristensson, Fjällbacka – 5 st, 1,35 kg

Första fisken: Delad vinst mellan Göran Överås och Ylva Åshede båda Göteborg

Största fisken: Bernt Jansson, Jönköping – 590 gram

Minsta fisken: Johan Douglasson, Göteborg - 116 gram

Bästa utlänning: Jonas Nilsen – Oslo, Norge

Bästa yrkesfiskare: Morgan Sandmark, Kville

Juniorklassen:
1. Viktor Ekroth, Fjällbacka – 2 st, totalt 525 gram
2. Jonathan Johansson, Uddevalla – 2 st, totalt 474 gram
3. Denise Blomqvist, Fjällbacka – 2 st, totalt 472 gram

Lagtävlingen:
1. Hjärtum Boys, Hjärtrum: Ulrik Bertilsson och Bengt-Åke Lindblom
2. Lättmetat, Uddevalla: Gunnar Olofsson, Bosse Gustavsson, Jonathan Johansson

Ulrik Bertilsson segrade totalt

Bernt Jansson fick störst

Anne Emmoth K-son. Bästa dam

Malin Wetterlind. Snyggast keps

Peter Eriksson. Ljög mest (såå stor)

Josefin Qvillby var gladast
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Text: Marie De Soysa • Foto: Daniel Uttgren

Sporten

Friidrottssyskonen 

Uttgren
Syskonen Uttgren har under säsongen som gått presterat fina 
resultat inom olika friidrottstävlingar runt om i landet. Miranda 
som är 10 år och äldst i syskonskaran, började träna friidrott 
2004. Redan från början visade Miranda fina resultat, och vann 
de grenar hon ställde upp i. Prestationerna har hållit i sig sedan 
dess, och Miranda har nått stora framgångar med många första- 
och andraplaceringar under åren som följt. 

2008 har även det fortsatt i samma riktning, och det är framför 
allt två tävlingar som Miranda lyckats speciellt bra i under den 
gångna säsongen. 

Den ena en internationell tävling i Helsingborg som Miranda 
deltog i under sommaren som gick. På denna tävling möttes mot-
stånd från bland annat Tyskland, och i 60m löpning placerade sig 
Miranda på femte plats av de totalt trettionio deltagarna. Även 
längdhoppsgrenen gick bra där Miranda tog en sjundeplats. 

I början av augusti var det sedan dags för Goliatspelen i värm-
ländska Kil där Miranda nådde fortsatt mycket fina resultat. En 
förstaplacering på 200m och 400m, andraplacering på 60m, och 
tredjeplacering i längdhopp och kula. Det vill säga en plats på 
pallen i samtliga grenar som hon deltog i. 

Miranda (10 år) är nu när säsongen är över bäst inom hela 
Bohuslän/Dal i sin klass (F11år) på 60m, och trea på 600m. Lägg 
då också märke till att Miranda som tioåring tävlar mot dem som 
är ett år äldre. Mirandas personbästa är i skrivande stund: 60m 
(9,17), Längdhopp(3,94), 600m (2,05), Kula (6,68).

   
Oliver (8 år) är näst äldst av syskonen Uttgren. Även han har 
följt i storasysters spår, och nått fina resultat inom de tävlingar han 
ställt upp i. Oliver har dock till skillnad från sin storasyster längre 
springlopp som favorit, och sprang in på en sjuttondeplats av ca 
fyrahundra startande, i sin klass, i Lilla Göteborgsvarvet under året 
som gick. Oliver tävlar även inom de övriga friidrottsgrenarna, 
och tog en tredje placering i sin klass i längdhopp under tävlingen 
i Kil. Oliver är liksom Miranda klubbmästare i sin klass, inom 
Tanums IF 2008, i samtliga grenar de tävlar i. 

   
Benjamin (5 år) och lillebror i familjen har också han börjat 
träna och tävla inom friidrott. Benjamin tävlade bland annat 
under året som gick i stående längd, och tog en förstaplacering i 
Nordbohusländska mästerskapen. Senaste tävlingen som Benjamin 
deltog i var Stenshultrundan, där han sprang in på en tiondeplats 
av trettio startande i sin klass, Inte illa!

   
Det är fantastiskt roligt att följa syskonen Uttgrens friidrottsfram-
gångar, där hela familjen är engagerade. Pappa Daniel är till och 
med så engagerad att han vid ett svagt ögonblick lovade barnen 
att han skulle ställa upp i DM för veteraner (35 år och uppåt). När 
Daniel till sist fick bita i det sura äpplet och ställa upp (i höjdhopp 
– den gren han trodde sig ha störst chans i) så möttes motstånd i 
form av Jan-Erik Wanhainen (världsmästare i veteran-VM 2008, 
och med en tidigare bronsplacering i SM 1993).

Det bar sig inte bättre än att pappa Daniel till publikens och 
supportrarnas stora jubel rev ut sig, efter att ha klarat 1,47. Mot-
ståndare Wanhainen gick inte ens in i tävlingen förrän ribban låg 
på 1,80. Familjen Uttgrens motto är att idrotten och tävlandet ska 
vara roligt, och kan man säga något annat om den insats pappa 
Daniel bjöd på.

Vi önskar hela familjen Uttgren lycka till i sitt fortsatta friidrot-
tande och vi följer med spänning vad kommande säsonger har 
att bjuda på. n

Benjamin och Oliver på 
Stenshultsrundan och 
Miranda framför alla 
sina priser, placketter 
och medaljer. 129 med-
aljer har det hunnit bli.
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Resultat från hemsidan

Krabbmetetävlingen + Barnens Dag = SANT
– början på en ny tradition i Fjällbacka?

FFF har under ca två decennier arrangerat en årlig krabbmetetävling den 
tredje onsdagen i juli. Eftersom tävlingen samlar så många barn vid torget, 
så kom tävlingskommittén efter förra årets tävling fram till att dels låta 
tävlingen sammanfalla med ett nytt arrangemang, ”Barnens Dag”, dels 
att flytta arrangemanget till den tredje torsdagen i juli istället, för att inte 
krocka med det s.k. ”seglartåget”, som ju gästar Fjällbacka varje år tisdag-
onsdag vecka 29. 

Rekordåret 2005 hade krabbmetet 155 deltagare, som totalt fiskade upp 1966 
krabbor. I år nådde vi inte upp till de siffrorna, (årets motsvarande siffror 
blev 130 deltagare, totalt 538 krabbor), men kanske blev det rekord i trivsel 
istället, för vädret var varmt och vackert, stämningen var hög och torget 
myllrade av glada barn och vuxna. Dessutom filmades hela arrangemanget 
och filmen kan nu beskådas på www.fjallbacka.com/film.

En mängd aktiviteter ingick i Barnens i Dag-arrangemanget: Man kunde 
bli ansiktsmålad. Det gick att känna på att sitta i en riktig brandbil. Och 
man fick gå ombord och titta på en av Sjöräddningens båtar, som lagt 
till vid Centrumbryggan den här eftermiddagen. Dessutom var det som 
avslutning två fina dansuppvisningar på torget. 

FFF sänder härmed ett varmt tack till alla som ställde upp och medver-
kade den 17 juli, samt till alla våra givmilda sponsorer! n

Text: Eva Björving • Foto: Göran Björving

Barn <11 år
1:a Hugo Öjeskär 14 krabbor
1:a Fabian Fredlund 14
3:a Elin Fredlund 13

Ungdomar 12-17 år
1:a Jonas Järund 22
2:a Carl Brunius 16 
3:a Fredrik Håkansson 14

Vuxna
1:a Elinor Hartung 24
2:a Tomas Hartung 21
3:a Cecilia Hartung 12

Barn med vuxenhjälp
1:a Alexandra Hemberg 10
2:a Albin Stahle 9
2:a Klara Stahle 9

Resultat

KLUBBMÄSTARE DAMER: CARIN ERNBY
Damer junior Alexandra Malmsjö 
D-35 Ann Alvers 
D-50 Elisabeth Ponniah 
D-60 Renske Silfverskiöld
KLUBBMÄSTARE HERRAR: TOMAS JÄRUND
Herrar junior Marcus Malmsjö
H-35 Johan Järund 
H-45 Joakim Matsson 
H-55 Stellan Hellström
H-65 Leif Ericsson
H-75 Göte Lundblad
Foursome Damer Sofia Thorell/Antonia Frey  
Foursome Herrar Oscar Liljeqvist/Marcus Bexell 

2008

A-KLASS
1. Nils Lundberg/Pia Lundberg
2. Stefan Koch/Stefan Arneson
3. Christer Jernberg/Andreas Jernberg

B-KLASS
1. Leif Eriksson/Eva Fossenstrand
2. Laila Kristiansson/Jan Kristiansson
3. Lars Ohlsson/Annica Ohlsson

OPEN-KLASS
1. Stefan Koch/Stefan Arneson Gullbringa G&CC/Åre GK
2. Christer Jernberg/Andreas Jernberg Skaftö Gk
3. Johan Magnarsson/Peter Jernberg Skaftö GkKL
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Seniorsegrarna Tomas Järund
Carin Ernby och tävlingsleda-
ren Anders Nilsson. 
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Fjällbacka Match Race • 13 juli

Match Race på Fjällbackafjorden med sträckning från 
kajen till Lilla Enerskär blev en för publiken mycket lyckad 
satsning. Det blev strålande seglingar i ett strålande väder. 
Vindarna var friska och spinnakrarna lämnades på bryggan. 
Legenden Pelle Pettersson och blivande legenden Gurra 
Krantz fanns med i startlistan. 

Pelle Pettersson, som nu har blivit 76 år, var olympier första 
gången 1964. Han är matchracingens fader i Sverige genom 
sitt tidiga deltagande i Americas Cup. Från att ha ritat 
Helgonets Volvo P1800, via många av de båtar som seglar 
i internationella vattnen, ritade Pelle även C55 som var 
matchracingbåten vid tävlingen. Pelles deltagande i regat-
tan var ett nobelt erbjudande till ungdomen att nu ta över i 
resultatlistorna, eller..?

Gurra Krantz är en berömd oceanseglare med två Americas 
Cup, tre Whitbread-race och ett Volvo Ocean Race bakom 
sig. Han presterar alltid bra oavsett vilken typ av segling 
han deltar i. Gurra, som har kopplingar till Fjällbacka, reser 
även runt och håller föredrag i ledarskap samt konflikt- och 
krishantering.

För att alla team skulle få minst två seglingar, så tilldelades 
varje round robin pool tre lag där alla möter alla. 

SSN ställde upp med sex egna besättningar, veteraner som 
juniorer. Därutöver var Hanna Bach från hemmaklubben 
fockskotare framför Oskar Karlsson i Gurras båt. Diskus-
sionerna innan var ju naturligtvis; skulle någon kunna ta sig 
förbi Gurra och Pelle? Några ansåg att det nog borde kunna 
slumpa sig så. Resultatet från round robin stödde inte den 
tanken. 

Gurra och Pelle gick som väntat vidare och Bröderna Seden 
och Team Björland fick äran att möta seglingsproffsen i 
semifinalerna. Båda teamen presterade bra, men det märktes 
att proffsen skruvade på lite extra. Slumpen fick alltså ingen 
chans denna gång. Pelle och Gurra till final, Team Björland 
blev trea.

Finalen var mycket rafflande men Pelle avgick med segern 
genom att, tillsammans med bröderna Gunnarsson och en 
fläckfri taktik, vinna två matcher i rad. De hade därmed inte 
förlorat en enda match i hela serien! Gurra blev något mer straff-
tyngd i finalen men låg tätt på Pelle i båda matcherna. n

Text: Håkan Johansson • Foto: Anders Torevi
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Master SM i Laser • 8-10 augusti

Text: Frank Bach • Foto: Anders Torevi

Sportenw w w . n o r d e r v i k e n . s e

Laser-jollen är världens mest spridda båttyp. Inom några år 
kommer det att finnas över 200000 över vår jord. Det är en 
enmansbåt som seglas i allt från små klubbtävlingar till olym-
piska spel. Dess popularitet har gjort det möjligt att skapa 
tävlingsformer för många olika kategorier. I Master-SM måste 
seglarna vara minst 35 år gamla och delas in i olika grupper 
efter stigande ålder. Man ingår i ’Apprentice’ (lärling) mellan 
35 och 44 års ålder, i ’Master’ mellan 45-54, i ’Grand Master’ 
mellan 55-64 och i ’Great Grand Master’ om man är över 65. 
Det finns klasser för både damer och herrar. 

Intresset för regattan visade sig tidigt vara mycket stort. 140 
deltagare var anmälda den 1 juli. Fram till tävlingsdagarna 
hoppade några av och väderprognosen för helgen skrämde 
nog bort ytterligare ett antal. Det skulle blåsa och regna 
massor! De allra flesta, närmare bestämt 119 stycken, trotsade 
väderleksutsikterna och kom till start. 

Prognosen kom på skam och vi bjöds på svaga vindar under 
lördagen. De tre planerade seglingarna kunde genomföras utan 
problem. Under tiden tävlingarna pågick på vattnet fixades det 
på land inför seglarfesten på kvällen. Festkommittén dukade 
och pyntade i FFF:s inhyrda tält. När vi andra kom iland 
möttes vi av en fantastisk syn! Kräftor, krabbor och räkor i 
överflöd framdukade på en Laser som fick tjänstgöra som ser-
veringsbord. Allt fantastiskt inramat av havsnära dekorationer 
och omtänksamma människor. 

På söndagen blåste det mer och med riktning från land. En 
aning svårseglat, men ändå rättvisa förhållanden. Efter avslu-
tat program, under tiden seglarna tog sig i land, öppnade sig 
himlen och regnet fullkomligen vräkte ner. Prisutdelningen 
fick ske i tälten som fick hållas på plats. Nu blåste det! 

Totalsegrare blev Niklas Edler från Stockholm och Agneta 
Jonsson från Göteborg. SSN:s seglares placeringar: Janne 
Hellgren 74, Göran Blom 87, Kalle Kahlman 90 och Anders 
Nilsson 94. Läs mer på www.norderviken.se. 

Ett stort och hjärtligt tack till alla funktionärer från när och 
fjärran som gjorde Master-SM möjligt och till den succé som 
det blev! Tack också till Sjöräddningen som var på plats vid 
banan hela helgen. n
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Text: Agneta Blomqvist, ordförande

Fjällbacka idrottsklubb 2008

Klubben har även i år försökt skapa möj-
lighet att så många barn och ungdomar 
som möjligt skall ha möjlighet att få spela 
fotboll. Att både få träna och spela matcher. 
För att skapa denna möjlighet utökades vårt 
samarbete med Hamburgsunds IF.

Under säsongen har klubbarna haft gemen-
samma ungdomslag. Tränare och ansvariga 
för lagen har kommit från båda klubbarna. 
Träningar och matcher har lagts både i 
Fjällbacka och Hamburgsund.

Även på seniorsidan samarbetar klub-
barna. Fjällbacka har ett farmarlag till 
Hamburgsund och träningarna har skett 
tillsammans. Ledarna för dessa lag ser 

truppen som en helhet. Även under 2008 
har Fjällbackas lag tränats och coachats av 
Glenn Tuvström.

Fredagen den 24 oktober hade Fjällbacka 
idrottsplats besök av två fotbollsstjär-
nor – Josefine Öqvist och Daniela från 
Linköping. Brasilianska Daniela som 
rankas som nummer åtta bland världens 
damspelare. 

Tjejerna deltog i var sitt lag under en match 
som spelades 2 x 30 minuter, första halvlek 
var det tjejer mellan 14 – 17 år som spelade, 
andra halvlek var det killar mellan 14 – 16 
år. Lagen var sammansatta av spelare från 
kommunens olika fotbollsklubbar. 

Matchen var oerhört uppskattad bland 
ungdomarna. Det är stort att träffa, prata 
med och spela fotboll med två stora stjär-
nor. Matchen var möjlig att arrangera tack 
vare sponsring från Tetra Pack. 

Vi har även arrangerat hantelträning 
i Fjällbacka gymnastiksal en gång per 
vecka under våren och hösten. En populär 
aktivitet som drar ca 15 deltagare varje 
vecka.

Som ordförande för Fjällbacka idrotts-
klubb vill jag passa på att uppmana alla 
att tycka till om klubben. 

Jag tar tacksamt emot era synpunkter på: 
ablomqvist@hotmail.com n

Brasilianskt driv i steget.
Foto: Ulf Karlsson

Linda Gravander och Josefin Öqvist 
Foto: Ulf Karlsson

Daniela och Josefin Öqvist, storfrämmande på Fjällbacka idrottsplats. Foto: www.batbilden.se
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2008

Gamla fjällbackabilder
D

et finns så otroligt m
ånga underbara bilder från gam

la Fjällbacka på H
em

bygdsarkivet. Visst är denna härlig, inte m
inst då om

rådet ser så annorlunda ut idag. Bilden är tagen vid Stora 
Kajen – Planarne någon gång i början av 1900-talet. I bakgrunden syns Folkets H

us på toppen. Folkets H
us byggdes 1904, revs i slutet av 1960-talet och ser ganska nytt ut på bilden. 

M
urar byggdes senare för att terrassera tom

terna i om
rådet och Trappgatan anlades för gående upp till Folkets H

us och sederm
era även Restaurang Fjällbacka H

avsbad.

Linjebussen har skylten D
IN

G
LE-FJÄLLBACKA-D

IN
G

LE uppe och kanske var den nattetid parkerad i linjebussgaraget som
 fortfarande finns kvar vid norra grinden till kyrkogården. På hö-

gerdörren syns SJ och därunder en trea. Träställningen för lastning av kolli på taket skulle strax användas då en koffert står på tur. 
Anders Torevi    


