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Lasse Lundberg

Det har varit en kärv vinter
Den gångna vintern har varit som vintrar är på denna breddgraden, mörk 
blåsig och regnig. Visst piggade några veckor i februari upp vinterbilden 
med lite snö, lagom till barnens vinterlov, men annars har det varit kärvt.

Det har varit kriser i ekonomin, företagsnedläggningar och arbetsvarsel 
och inte minst förtroendekriser och bonusskandaler, inte bara i närings-
livet utan vad värre är ända ner i arbetarrörelsens innersta administrationer. Den gamla 
devisen om solidaritet har mer eller mindre kollapsat och är väl nu inte värd mer än 
papperet den är präntad på.

Massor av infrastrukturella satsningar har blivit skjutna på framtiden, inte minst i vår 
kommun, samtidigt som de sociala kostnaderna stiger. Man undrar i sitt stilla sinne 
om det inte finns någon i ledande ställning som kan att ta ett steg tillbaka för att få en 
klarare bild över problematiken. Som det nu verkar är varje beslutsfattare så instängd 
i sin egen mörka tunnel och så fokuserad på att ta sig ut i ljuset, att man inte kan se 
samband och verkan. Detta gäller inte minst turistnäringen här i vårt samhälle.

Vi lider en jättebrist på parkeringsplatser. Man kan räkna ut att om man kan parkera 
sin bil, för kortare eller längre tid, så bidrar man till näringslivet på orten genom att 
handla eller konsumera på annat sätt, vilket ju kommer den vanlige samhällsmedbor-
garen till godo i form av ökat välstånd och därmed ökad samhällsservice. Möjligen är 
det enklare att göra avtal med en parkeringsfirma som lappar alla felparkerade bilar, 
vilket ju också ger kommunen en viss intäkt, men det skapar definitivt ingen goodwill 
för Fjällbacka. Det måste ju vara bättre att kratta framför istället för att städa bakom, 
ungefär så som man har gjort med sjöbodsfrågan... 

På något sätt är vi som har förmånen att få bo i Fjällbacka, vare sig året runt eller som 
delårsboende, lyckligt lottade. Vi har ganska mycket att glädjas åt och se fram emot. Vi 
har en sommar framför oss i Fjällbacka med en av världens vackraste skärgårdar som 
vi alla delar och har tillsammans.

Två familjer med barn och ungdomar har byggt och bosatt sig på Kalvö som åretrunt-
boende, vilket innebär lite friskare vindar och förhoppningsvis ett trendbrott i skärgår-
dens avfolkning. Vi har en mycket populär sommarort som tack vare sin historia och 
sin mediala karisma, inte bara genom Camilla Läckbergs böcker, lockar besökare till 
orten och bidrar till näringslivets välstånd. Vi har fått en ny sevärdhet i form av Arne 
Isacssons och Pål Svensson staty vid vår vackra kyrka, vilken kommunen och sponsorer 
i Fjällbacka bekostat, som inte bara pryder sin plats utan också visar att vi i Fjällbacka 
bryr oss och är stolta över vårt samhälle.

Vi har varandra här i byn alla vi som bor här. Vi hälsar när vi möts, pratar lite om väder 
och vind, eller ett och annat när vi träffas hos Berith i järnaffären. I skrivande stund fick 
jag besked om att en passagerarbåt med plats för ett 50-tal passagerare skall gå dagliga 
turer från Smögen till Fjällbacka med turister som vill besöka oss. 

Låt oss hänga undan den nötta vinterkappan längst in i garderoben, tömma fickorna 
på allt gammalt skräp som vi burit på under den kärva vinter, vända ansiktet mot solen 
och njuta av hur härligt det är att få vara i Fjällbacka... n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 0 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan
Anmälan till: 

John Johansson,
Fyrmästaregatan 0

40  Fjällbacka
 Tel: 0-   

medlem@fj allbackabladet.se
www.fj allbackabladet.se

I detta nummer:

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 7 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på fi ka och musikunderhållning. Hjärtligt välkomna!

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er:
I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2009-10. När du betalt avgif-
ten har du också betalt för julnumret 2009.

Fjällbackakväll
Sommarens Fjällbackakväll blir en kåserande duell mellan Lasse Lundberg, Fjällbacka, 
och Stellan Johansson, Hamburgsund. Ämnet Fjällbacka skärgård.
Plats: Pianobaren - Restaurang Bryggan. Tid: Måndag den 13 juli kl. 19.00

Barnens Dag
går av stapeln torsdag den 17 juli. Anmälan vid Promenadbryggan fr.o.m. kl. 13.00. 
Krabbmetetävlingen ingår numera som en del i Barnens Dag. Genomförs torsdag den 
16 juli. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 13.00. Välkomna stora och små!

Studiecirkel ”Fjällbacka förr och nu”
Vuxenskolan har nappat på vår guideutbildning och i höst startar de en studiecirkel 
som kommer att innehålla det mesta som är värt att lära om Fjällbacka i nu- och dåtid. 
Kursledare blir Lasse Lundberg.

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

FFF har under verksamhetsåret stött...
Vi har samordnat förverkligandet av stenskulpturen ”Pålarne”.
Visat TV-serien ”Ett köpmanshus i Skärgården” på Lilla Berith tre måndagar i mars.
Samarbetat med köpmännen angående en lekplats på Ingrid Bergmans Torg, upprust-
ning av vandringsleden över Vetteberget, deltagit i fl era nätverk och varit Fjällbackas 
”röst” i kommunens arbete med bildande av ett näringslivsråd.
Vi har även delat ut bidrag på cirka 20000 kronor.

Skärgårdens dag 
Skärgårdens dag äger i år rum söndag 2 aug – Kalvö är årets ö. 
För er utan egen båt kommer båtar att avgå från Torget. 
På kvällen blir det konsert med Åsa Fång i Fjällbacka kyrka kl. 19.00. 
Biljetter till konserten fi nns att köpa i Järnboden. 

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
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 
Jag beslutade mig vid årsmötet, då Karin Darpö valt att avgå som 
ordförande, att åter igen tacka ja till ordförandeskapet för Sam-
hällsföreningen. Arbetet med samhällsutveckling är väldigt roligt 
och jag ser fram emot alla trevliga möten med samhällsborna. 

Det blev direkt in i hetluften då Primärvården beslutat sig för att 
lägga ner Fjällbacka Vårdcentral vilket ni kan läsa mer om nedan.

∙ Tanums Hamn & Turist som skall göra en ny plan för hamnom-
rådet. Vi avvaktar första skissen och har blivit lovade att involveras 
i idéerna om användningsområde och utformning.
∙ Tanums kommun kommer att bilda ett Näringslivsråd, för bättre 
företagsklimat, där Samhällsföreningarna tillsammans med Svensk 
Handel, LRF, Tanum Turist, SKA-rådet, Sparbanken Tanum, 
SE-banken och representanter från Tanums kommun utgör 
samarbetspartners. Olle Paulson är sammankallande för gruppen 
och Peter Klarqvist är utsedd att representera Samhällsföreningen. 
∙ På Vårmötet informerade kommunstyrelsens ordförande Clas-
Åke Sörkvist och Martin Kvarnbäck, Plan & Byggchef, om vad 
som är på gång i Fjällbacka.

Industrimarken i Bräcke-Ödsmål är inne i ett programskifte/
samrådsförfarande och kommunen är öppna för synpunkter. Om 
det blir industrimark i området kommer en ny väg att behöva 
anläggas från Rondellen upp mot Tetra Pak.
∙ En gång- och cykelväg kommer efter sommaren att byggas från 
Q8 längs kyrkogården fram till korsningen, ner mot reningsverket.

∙ Angående Vetteberget så ligger planarbetet i startgroparna för 
ytterligare tomter längst upp på berget. I den första etappen är de 
35 tomterna sålda och nästan alla är bebyggda.
∙ 25 nya tomter kommer det att bli i slänten ovanför Idrottsplatsen. 
I området som tillhör Havstens Fastighetsförvaltning AB planeras 
de nya tomterna inom en period på cirka sex månader.
∙ Håkebacken och Kyrkskolan är klara för byggnation, ärendet 
ligger hos Tanumsbostäder AB. Det fi nns i dagsläget inga lediga 
lägenheter i Fjällbacka så det är viktigt att man sätter igång med 
byggnationen så snart som möjligt.
∙ Badplatserna behöver mer sand och det kan vi få från Tanums 
kommun men ideella krafter behövs för att lägga ut den.
∙ Kajen ingår tillsammans med Badholmen, Barken och Kostern 
i ett planarbete för hela hamnområdet. Även där har man stött på 
geotekniska problem vilket innebär att man i Källvik måste anlägga 
ett tryckbank för att inte leran skall röra på sig. Samhällsföreningen 
kommer att bli kallade till samråd under 2009. 
∙ Fjällbacka behöver utvecklas norrut i samhället och man 
kan tänka sig nya ytor för turism landväg/sjöväg, terminal för 
busstrafi k-turbåtar. 
∙ Järnboden och vägen framför är också utsatt för stora geotekniska 
problem, Järnboden lutar 30 cm i framkant. Chalmers har varit 
och mätt och Vägverket får som ägare ge svar i denna fråga. n 

Under hösten 2008 ryktades det om nedläggning av Fjällbacka 
Vårdcentral och till Årsmötet var det klart att Primärvården 
beslutat sig för nerläggning. SPF, PRO och Fjällbackaborna gav då 
Samhällsföreningen i uppdrag att försöka stoppa nedläggningen. 
En arbetsgrupp bildades snabbt och den bestod av Lillan Isaksson 
SPF-Tanumskusten, Yngve Hugosson, Villy Hansson KPR, Peter 
Engberg och undertecknad från Samhällsföreningen. 

Vi bjöd in Primärvårdschef Mats Olsson och Enhetschef Britt 
Hellstedt till ett möte på Fjällbacka Service den 7 januari till-
sammans med representanter från SPF, KPR, PRO, Anhörig-
föreningen, FFF, Samhällsföreningarna i Kämpersvik, Långsjö, 
Rabbalshede, Hamburgsund, Bottna, och Svenneby.

Mats och Britt redogjorde för bakgrunden till nedläggnings-
hotet. Skälen som angavs var kvalitativa, bättre vård på ett ställe, 
ekonomiska vinster med en lokal, svårigheter med rekrytering av 
läkare, svårt med ensamarbete för läkarna m.m.

Detta tyckte vi inte räckte som argument. En viktig fråga som 
de inte hade tagit med var miljöaspekten. Minst 5000 personer 
skall fraktas från södra delen av kommunen till Vårdcentralen i 
Tanumshede på dåliga vägar med ökande kostnader för innevå-
narna, utsläpp m.m. Med buss går det i dagsläget inte att ta sig 
fram och tillbaka till Tanumshede inom rimlig tid. Vi får heller 
inte glömma alla turister/delårsboende som behöver uppsöka 
vårdcentralen.

Protestlistor lades ut i hela södra regionen av Tanums kommun 
och i dagsläget har vi 3700 underskrifter (av 4800 listade patienter 

på Fjällbacka Vårdcentral) och cirka 150 e-mail från i första hand 
delårsboende som via fj allbacka.com protesterat mot nedläggning. 

Tillsammans med Kommunala Pensionärsrådet och Tanums 
kommun uppvaktade vi sedan via brev Regionsstyrelsen. 

Arbetsgruppen träff ades ett tiotal gånger, det blev 15 artiklar i 
Strömstadstidningen och Bohusläningen och 6 mars skrev Bohus-
läningen i en artikel att Fjällbacka får behålla Vårdcentralen. Man 
anger ”felräkning” som skäl.

28 mars lämnar sedan Göran Wennberg, via Bohusläningen, 
glädjande beskedet att vi får behålla vår Vårdcentral och att han 
låter Fjällbacka ingå i ansökan för de 24 Vårdcentraler som skall 
ingå i den regionala Primärvården. 

Så långt allt väl men nu måste vi lista oss på Fjällbacka Vård-
central. Alla måste lista sig igen om man vill tillhöra Fjällbacka i 
framtiden och det behövs minst 5000 namn.

Man kan som delårsboende i Fjällbacka endast lista sig i Fjäll-
backa om man bor i någon av Västra Götalandsregionens 49 kom-
muner, men då kan man lista sig över sommaren här och åter lista 
sig på hemorten under vintern. Ni kan gå in på www.fj allbacka.
com för att hämta blankett och sedan lämna in eller skicka till 
Vårdcentralen. Vi kommer att lägga ut blanketter för listning på 
många ställen i södra kommundelen. 

Tack än en gång alla ni som engagerat er i denna viktiga fråga och 
även till Anders Torevi som hjälpt oss via hemsidan.

Om Ni undrar över något går det bra att ringa till Marie-Louise 
Johansson på Vårdcentralen, tel. 0525-32715. n

Turerna kring vår nerläggningshotade vårdcentral 
Läs artiklar och brev på www.fjallbacka.com/vardcentralen
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Kyrktrappan – av Malin Hammarström, vår präst 

Strax efter åtta lägger jag loss från bryggan. En kall vår-
vind blåser lätt över det silvergrå havet och den lika grå 
himlen. Luften är kylig. Kostym och prästskjorta 
är tillfälligt kompletterade med överdragskläder, 
mössa och vantar. Flytvästen värmer skönt. 
Trots kylan är det gott att sitta ute och köra, 
lyssna till vattnets plaskande mot båtskrovet. 

Jag tänker på mitt första möte med denna kust 
för ungefär 15 år sedan. Efter mycket seglande 
på ostkusten mötte jag västkusten. Den gamla 
träbåten som förde mig på min första tur, tuffade 
vant förbi Dyngö med sin lotsutkik på toppen, 
magasinen på Florö och vidare ut mot havs där vi 
anade  Dannholmen och de omkringliggande, till synes 
helt kala öarna. Jag blev helt betagen. Detta liknade ingenting 
jag sett förut. 

Några dagar senare var jag på min första dörjtur. Linan skavde 
ovant mellan fingrarna, det nappade hela tiden. Makrillarna 
glimrade under ytan, hinken blev nästan omedelbart full. Då 
kommer något flytande, det visar sig vara en tom fiskeback, och 
fisket kan fortsätta. (jag skulle inte tro på den fiskehistorien om 
jag inte själv varit med om den).

Jag kommer ihåg Fjällbacka som jag för första gången upplevde 
från havs, med kyrkan liksom tronande mitt i. Nu är jag på väg 
dit igen. 

Jag möter ingen på havet och jag behöver inte tränga mig in med 
båten vid någon brygga. Det är gott om plats denna påskdags-
morgon när jag får tjänstgöra för första gången i Fjällbacka kyrka. 
Samhället är tomt sånär på några som står utanför centrumkiosken, 
vi känner ännu inte igen varandra. I kyrkan börjar kören samlas, 
och snart står de i koret för att sjunga upp innan gudstjänsten. 
Minne-månne-minne- månne sjunger de med nyvakna röster. 

Folk börjar droppa in i kyrkan. Jag undrar vilka de är. Är det någon 
som är här för första gången, som bara råkat passera, eller brukar 
de gå hit?  Om en dryg halvtimme kommer kyrkan att vara full 
med folk, säkert både gamla besökare och nya, och jag är en bland 
dem, denna påskdag när vi tillsammans firar Kristi uppståndelse. 
Kören imponerar med sin sång, församlingen sjunger med i psal-
merna. Kyrkkaffet efteråt längst nere i kyrkan lockar, men jag och 
kantor Stein får hasta vidare mot gudstjänsten i Svenneby, som 
börjar om bara en halvtimme. 

Jag fick en god start denna påskdag. Nu har det gått en liten tid, 
och jag ser fram emot allt jag kommer att få uppleva i Fjällbacka 

församling. De människor jag kommer att möta i livets 
alla skiftningar. Gudstjänster och musikprogram. Jag 

har märkt att många söker sig upp mot området 
vid kyrkan för att se Pålarne-skulpturen, och de 

vill ofta också gå in i kyrkan. Sitta ner, tända 
ett ljus, eller bara se sig omkring. I sommar är 
kyrkan som alltid öppen kring  förrättningar, 
dvs. vigslar dop och gudstjänster. Den är 
dessutom öppen vardagar mellan kl 11-18 under 
sommarveckorna.

 
I sommar presenterar vi ett fint musikprogram 

som ni ser på nästa sida i Fjällbackabladet. Kyrkan 
kommer också att vara närvarande i hamnen under 

seglarveckan.

Sommaren är både en kravfylld och en vilsam tid, hur ska allting 
hinnas med? För många fastboende är sommar inte lika med vila, 
mycket att göra samtidigt som många med lugnt semestertempo i 
kroppen vill hälsa på och ha gott med tid att umgås... 
En bön i sommartid av Caroline Krook lyder: 

Nu börjar sommarlovet semestertiden.
Det är både frihetens tid och kravens tid.
Så mycket skall hinnas och göras  
både av det jag vill och det jag måste göra.
Herre jag behöver så väl min vilotid.  
Hjälp mig att leva med alla sinnen öppna,  
nära dig, nära naturen, nära dig i naturen.
Amen

Fjällbacka kyrka har under det gågna året även skiftat kantor. Stein 
Markman till vänster har trätt i tjänst medan Per Weist till höger 
lämnat oss. 
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Födda:
25  februari Erik, son till Mikael Westerberg och Marie Persson
5  augusti Viggo, son till Pierre och Marie Barath
26  augusti Hannes, son till Robert Schwyzer och Petra Brink
10  december Robin, son till Joakim och Gunilla Torstensson
13  december Moa, dotter till Simon Hansen och Martina Edberg 

Vigda:
11  maj Göran Nilsson och Lena Rojas Diaz
8  augusti Pär-Olof Berg och Valentina Stevanovska
23  augusti Fredrik Larsson och Ulrika Alf
18  oktober Robert Schwyzer och Petra Brink
27  december Conny Lind och Christina Rakowska
31  december Anders Torevi och Annika Schjelderup

Legala notiser 1 maj 2008 – 30 april 2009
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen 
har kunnat tas med.

Musik i sommarkyrkan 2009 – onsdagkvällar kl. 20.00

Döda:
22  mars-08 Bengt Axelsson 78 år
2  april -08 Knut Leon 89 år
22  maj Tommy Lantz 60 år
20  juni Maj-Lis Holmberg 81 år
16  juli Sven Persson 83 år
26  juli Vidya De Soysa 74 år
5  augusti Margit Alfredsson 79 år
13  augusti Sylve Bräck 78 år
3  september Inga-Lena Ahnblom 81 år
9  september Ulla Buhr 82 år
17  september Göran Andersson 81 år
1  november Barbro Carlqvist 78 år
1  januari Helge Holmberg 91 år
11  januari Ingrid Hagstedt 77 år
6  februari Eivor Almqvist 82 år
22  februari Greta Bohlin 84 år
31  mars Eivor Jansson 71 år

8/7 • Mitt hjärtas melodi • Kärlek i,till och med musik  
Maria och Helena Henriksson fiol, Simon Berggren piano

15/7 • Kammarmusik • musik av bl.a Piazolla, Albenitz 
 Klas Gerle flöjt, Christer Brodén gitarr

22/7 • A capella med glimten i ögat • Pop, soul, jazz och 
psalmer 
A capella gruppen Dynamic från Stockholm

29/7 • Förr, desto bättre • Musik från de senaste 1000 
åren framförda på ålderdomliga instrument 
Erik Ask-Uppmark harpa och säckpipa, Anders Ådin   
vevlira, Patrik Wingård flöjt och stränginstrument

5/8 • Klassiska toner i sommarkväll • Verk av wienklas-
sicismens och romantikens stora mästare 
Anna Melander tvärflöjt, Viktor Stener piano, Algot Bengtsson fiol

ÅSA FÅNG och CURT-ERIC HOLMQVIST
Konsert under ”Skärgårdens dag” 2 aug – Se annons i sommar!

SVEN-BERTIL TAUBE och CURT-ERIK HOLMQVIST
Konsert 15 augusti – Se annons i sommar!

Från kommunen – av Anders Järund 

•	 Området	 längs	Södra Hamngatan är 
instabilt. Järnboden har under årens 
lopp sjunkit c:a 25 cm. Mer sprängsten 
till utfyllnad och pålning kan bli nöd-
vändig.

•	 Också	 kustområdet	 runt	Källviken är 
instabilt. Att säkra det kan kosta upp 
till 8 Mkr.

•	 En	ny	plan	för	vindkrafts-etableringar 
håller på att tas fram av kommunen.

•	 Tetra Pak minskar sin personalstyrka 
med 26 personer pga. att fabriken i 
Thailand tar över mer av den asiatiska 
marknaden. Samtidigt fortsätter utbygg-
naden av fabriken i Fjällbacka. Någon 
nedläggning är det inte frågan om.

•		 Tanums	kommun	anser	att	Föreningen	
Väderöbod bör ta över ansvaret för fyren.

•		 Främmande arter i havet, som ameri-
kansk hummer och svartmunnad smör-
bult, sprider sjukdomar till inhemska 

arter och skall bekämpas anser fiskeri-
verket.

•		 Folkmängden i Fjällbacka ökade med 
3 personer till 1022. Uppgifterna har 
lämnats av Peter Berborn på kommun-
kontoret och Nils Kristensson i Nordby.

•		 Kommunen	 drar	 in	 19	 tjänster	 inom	
skolan pga. minskat antal elever.

•		 Enligt	 Affärsvärldens	 beräkningar	 av	
tillväxt i Sverige, ligger Strömstad-
Tanumsområdet på 21:e plats av 72 
områden för tiden 2007-08 och på 3:e 
plats för tiden 1991 – 2008. 

•		 Kommunens	bokslut för 2008 slutade 
på plus 12,1 miljoner kr.

•		 En kustzonsplanering har arbetats fram 
av de nordbohuslänska kommunerna. 
Man samarbetar också för att marknads-
föra området för turism.

•		 Fastigheten	”Brisen” f.d. läkarhuset är 
till salu igen.

•		 Beslut	 om	 att	 sälja	 ”Tipe”-huset, f.d. 
brandstationen (den kommunala) togs 
tillbaka då stadsplanen för området 
behöver ändras.

•		 En	ny	gångväg längs 163:an och kyrko-
gården skall stå klar till sommaren.

•		 Kommunen	 utreder	möjligheten	 att	
införa P-avgifter i de fyra största orterna 
i sommar.

•		 Riksdagen	beslöt	att	havsområdet	kring	
Koster-Väderöarna skall bli Sveriges 
första marina nationalpark. 

•		 En	 80	m	hög	 radiomast har rests på 
Ramnö, Väderöarna, nära lotsutkiken.

•		 Det	har	varit	 långa	köer	på	Fjällbacka	
vårdcentral, för att få TBE-vaccin, efter 
rapport om fyra fall i närområdet av 
TBE från fästingbett.

•	 Polisen	och	räddningstjänsten	i	Tanum	
skall i framtiden dela lokaler.

Övriga konserter i Fjällbacka kyrka 2009
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Text: Hans Schub. Foto: Hembygdsarkivet och Curator

Min mormor bodde ovanpå Elektriska. Det var så vi sa, ”Elektriska” eller Rylanders. Lennart Svensson ägde Elektriska, fast 
egentligen var han nog bara föreståndare. Men det spelade ingen roll, han hade hand om allt. Affären låg i det gula magasinet 
på Torget och ovanpå bodde alltså min mormor, Clary. Butiken var inte stor, vad jag minns. Jag var kanske åtta år och Lennarts 
yngste, Olle, kan inte ha varit mer än fyra år.

Nu har det gått drygt 40 år. Jag sitter i köket hos Olle och ber 
honom berätta hur företaget utvecklats och hur han själv kom att 
överta ledarskapet.

Vi tar det från början. 1922 grundar Edvin Rylander i Lysekil 
Rylanders El. 14 år senare utökas företaget genom att två filialer 
startas, en i Skärhamn och en i Fjällbacka. Varje filial får sin före-
ståndare, Hugo Olsson börjar i Fjällbacka och Lennart Svensson 
tar över efter honom 1945. Affären var först i fd Olofssons fastighet 
men flyttar till magasinet på Torget. Efter ett generationsskifte i 
familjen Rylander på 60-talet blev ägaren mindre aktiv och de tre 
föreståndarna, eller platschefer som de nu kallades, utvecklade var 
sin filial efter eget intresse och med fria händer. År 2000 köpte Olle 
och de två andra platscheferna loss företaget av familjen Rylander. 
Sex år senare, 2006, delades slutligen företaget upp i tre separata 
bolag och Olle blir vd för det som egentligen först nu rätteligen 
kom att heta ”Fjällbacka El”. Det fick det bara heta i två år, 2008 
namnändrades det till Curator, men mer om det senare. Låt oss gå 
tillbaka till affären som jag minns den i magasinet. 

Olle tar över
Lennart är föreståndare, Olle går i kortbyxor och vet inget om att 
han 20 år senare ska ta över efter sin pappa. Butiken, lager och 
kontor får inte plats i de små lokalerna och Rylander köper 1973 
hela magasinet av familjen Wenander. Även det bakomliggande 
magasinet förvärvas. Fastigheterna renoveras och vi minns att mot 
sjösidan öppnar Lasse Lundberg Båtshopen och biblioteket flyttar 
in i den mellersta delen mot Torget. Wenanders magasin kortas mot 
Stora Hotellet för att öka framkomligheten, nu hade den tunga 
trafiken börjat ta mer plats på vägarna. Elbutiken inryms nu i två 
våningsplan. Filialen har knappt 20 anställda. 1987 har Olle har gått 
ut gymnasiet och har börjat arbeta i elbranschen, fast i Göteborg, 
när Lennart blir sjuk. Olle bestämmer sig för att hjälpa till en period 
och flyttar hem. Han är fortfarande kvar.

Lås, larm och säkerhet
De första åren rullade på ganska bra men så i början av 90-talet 
drabbades företaget, som de flesta andra, av byggkris och lågkon-
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junktur. Antalet montörer minskade nu till 4 st. Den gången återhämtade sig 
marknaden relativt snabbt och sedan dess har verksamhet, antalet anställda 
och omsättning stadigt ökat.

Åter blev lokalerna för små och läget nere vid Torget var besvärligt, mon-
törers och kunders bilar fick inte plats och lagret blev för litet. Olle tog 
beslutet att lämna magasinen och bygga nytt. Det skedde 2002 och Olle 
har aldrig ångrat flytten, nu skulle företaget komma att expandera rejält. 
Man hade redan arbetat en del med lås och larm och dessutom tidigt börjat 
med installationer och lösningar inom IT-området. För att snabbt växa 
och få kompetens köpte nu Olle två företag, först Tele och Larm i Ed och 
därefter Strömstadsbaserade KS Lås och Säkerhet. Detta skedde alltså innan 
det ursprungliga Rylanders El splittrades i tre separata bolag.

Installationerna utgör grunden
Fjällbacka El, som det alltså hette bara mellan 2006 och 2008, har alltid 
haft installationerna som sin bas och då främst inom industribyggnationer. 
På 90-talet etablerade Olle företaget i Göteborg och de finns fortfarande 
med montörer där. Annars är den geografiska utbredningen Dalsland och 
norra Bohuslän. 2006 blev alltså Olle ensam ägare till Rylanders filial, 
startad 1936. Han förstod då att den stora bredden i företaget, både vad 
gällde verksamheter och geografisk utbredning (kontor i Ed och Ström-
stad) behövde läggas samman i ett gemensamt koncept. För att komma dit 
anlitades en reklambyrå och tillsammans utformade de ett program som 
innebar namnbyte och stark profilering i logotyper, kläder och servicebilar. 
Olle var själv lite skeptisk till det föreslagna nya namnet ”Curator” men 
bestämde sig för att använda det då betydelsen klargjordes. Curator är latin 
och betyder ”ta hand om”. Det är precis de värden som Olle vill att företaget 
ska stå för, någon som tar hand om sina kunder. Först 2008 genomfördes 
namn- och klädbytet, noga förberett. Nu knappt ett år senare kan Olle se 
att det verkligen har haft en effekt, det har stärkt och samlat företaget, både 
internt och mot kunderna.

Nästa utvecklingsområde?
Det var alltså omständigheterna som gjorde att Olle tog över efter pappa 
Lennart, något som han själv inte haft några planer på. Det märks dock att 
Olle trivs i rollen och han drivs av en stark vilja att utveckla och skapa nytt. 
Olles satsning och profilering av företaget har uppmärksammats i branschen. 
Han visar mig, inte utan en viss stolthet, en artikel i branschtidningen 
Elinstallatören där hans företag beskrivs på fem helsidor. Det var en lyckad 
strategi att förutom den mer vanliga elinstallationen bredda verksamheten 
till installationer inom IT, lås och larm. Nästa område som Olle ser som 
en möjlig nisch är arbeten inom energiområdet. Det kan handla om allt 
från hushållens och industrins behov av luftvärmepumpar till arbeten inom 
vindkraftsektorn. Låt oss återkomma om tio år och se vad Fjällbacka El, 
förlåt Curator, då har utvecklats till. n

Företagsnotiser av Annika Torevi

Konsum Fjällbacka har fått ny butiks-
chef. Thomas Bemersten kommer från 
Högsäter, är 36 år, har 14 års erfarenhet 
från Ica Supermarket och kände att det 
var dags för en ny utmaning. 

Det blir ingen sommarbutik på kajen i 
år, men kanske få vi se Thomas på bud-
cykel i gästhamnen?

1977 flyttar Fjällbacka Elektriska ”runt hörnet” till Norra Hamngatan.

Fiskaffären bytte ägare i våras. Birgitta 
och Rolle lämnade över till Lina och 
Andreas Nicodemi från Smögen som 
satsar på att förse oss med färsk mat  
från havet året runt. 
Andreas har varit yrkesfiskare och 
grossist, Lina har jobbat i vården och i 
butik. I sommar öppnar de Bakfickan 
på sjösidan.

Fjällbacka Skärgårdstjänst har flyt-
tat in i Konserven. Patrick Faure utför 
nytillverkning, reparationer. mögeltvätt 
och impregnering av kapell. 
Dessutom ordnar han fastighetstjänster,  
främst för hus ute på öarna. Patrick 
är från Frankrike men förälskade sig i 
Fjällbacka redan för 25 år sedan.

Fjällbackatandläkarna har bytt ägare. 
1974 öppnade Stig von Elern och i år 
har han lämnat över till dottern Anna, 
som varit tandläkare sedan 1995. Med 
nytillskottet Erika Polhem, 29 år från 
Uddevalla, kommer de bli 10 anställda. 
Stig kommer fiska makrill, spela golf 
och vara morfar som glad pensionär.

Marin Alpin är butiken väster om Lilla 
Berith och hittar ni Linn Pettersson 
bakom disken. Marin Alpin är ett väl-
etablerat norskt varumärke som gjort 
sport- och frirtidskläder sedan 1982 och 
i Sverige är det Textilgrossisten AB som 
har agenturen. Linn kommer även ha 
smycken från Miss Dee.

Anna C, en livsstilsbutik med franska 
förtecken, öppnar lagom till sommarsä-
songen. Butiken ligger granne med nyss 
nämnda Marin Alpin vid Harry Järunds 
Plats. Anna Cavalli Ryberg är barnmor-
ska från Stockholm och har efter decen-
nier av sommarboende slagit sig ner på 
Södra Hamngatan mer permanent.

Rogers Ekipering har startat ny 
webbshop – www.rogersfjallbacka.se –
vilket innebär att vi kan shoppa när 
som helst och var som helst i en av 
webbens fräschaste butiker. Maria 
Erlanders storsatsning gör att kundkret-
sen nu omfattar hela Sverige och kläder 
levereras till långt upp i Norrland.  
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Ett tidsdokument av brev- och vykort
Anders Torevi och Alf Gustafsson

Med hjärtligahälsningar från
Fjällbacka
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En sån bra idé! Och en så läcker blädder- och bilderbok det 
har blivit.

Inspirerade av Bertil Quirins magnifi ka Bohuslän i svartvitt från 
2001, där Quirin berättar om ett svunnet Bohuslän med hjälp av 
vykort och minnesbilder, har Anders Torevi och Alf Gustafsson 
ställt samman en Fjällbackahistoria i vykortsbilder från början 
av 1900-talet fram till 1959; det år då Fjällbackas postkontor 
hade fått 100 år på nacken. (Boken släpptes för övrigt 3 juni, på 
dagen 150 år sedan posten öppnade.)

Två bilder i liggande format på varje sida dokumenterar samhäl-
let från norr till söder, från Mörhult till Sälvik. Men bilderna 
ramar också in tiden och orten med kort från öarna i väster 
och landsbygden ett stycke innanför samhället. Kav lugnt vid 
Väderöarna kan vi se på ett kort från tidigt 1900-tal – och stilla 
liv i Käril 1908. 

Texter får sammanställningen klara sig utan så när som på korta 
och informativa motivangivelser och de sparsmakade hand-
skrivna hälsningar som fanns på det tidiga 1900-talets kort, de 
s. k. brevkorten. Flera av korten är handkolorerade, merparten 
svartvita och 168 stycken tillsammans bär de vittnesbörd om ett 
samhälle i förvandling men med sin särprägel likväl bevarad. 
Här har funnits plats för kustnära fi ske, aff ärsverksamhet och 
badortsliv. Stora Hotellets punschveranda, förevigad på bild från 
1933 berättar om helt andra resurser än Skanse-Helenas ryggås-
stuga i Mörhult på ett kort stämplat 1902, liksom dansbanan 
och badrestaurangen 1940 ger andra associationer än bilden av 
vadlaget på hällan från Oxnäs 1908. 

Ofta saknas fotografernas namn. Men vykortsfotografen Carl 
Alfred Träff  får högst berättigat sitt namn angivet och hans 
fi rmamärke syns på många av bilderna. Också Träff s bil hittar 
man bland de många motiven. Den gången var den på väg nerför 
Hôuen och att det var trångt i backen då som nu, kan vi notera. 

Vykort från Fjällbacka
Av Tomas Forser

Även fotoförlaget Almquist & Cöster har sin logga nere i högra 
hörnet på ett stort antal bilder. 

Dessa okända och kända fotografer ”skrev” samhällshistoria som 
nu har hämtats fram ur Alf Gustafssons samlingar (–några av 
korten tillhör Ing-Britt Engberg) och Anders Torevi har presen-
terat den i en grafi skt tilltalande bokvolym. Här har det förfl utnas 
privata små vykortshälsningar blivit off entliga och Fjällbacka 
dokumenterats för alla och envar. Det är en vacker kulturinsats. 
Den har sin självklara plats på sideboards och i bokhyllorna – och 
den har ingen bäst före-datum. n 

Annonser
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När Arne Isacsson, legendarisk konstnär och grundare av Gerles-
borgsskolan, fyllde 90 år bestämde sig Tanums kommun för att köpa 
ett större verk av honom. Resultatet reser sig nu fem meter högt 
framför vår kyrka – en unik skulptur i akvarell och granit. Arne valde 
att inleda ett samarbete med stenskulptören Pål Svensson och till-
sammans har de skapat det som troligen är världens första skulptur i 
sitt slag. Skir akvarell inneslutet i laminerat glas i kombination med 
granit huggen ur vårt urberg. Konstnärerna valde själva ut Fjällbacka 
och platsen framför kyrkan som den vackraste och mest lämpade 
placeringen. I vinternumret av Fjällbacka-Bladet kunde ni läsa 
om förutsättningarna och att vi sökte ekonomisk sponsring för att 
förverkliga satsningen. Vi fick glädjande flera företag/familjer som 
donerade vardera 30 000 kr samtidigt som vår insamling av mindre 
medel gav ytterligare nästan 25 000 kr! Fortfarande finns möjlighet 
att, med små eller stora belopp, komma med i sponsorgruppen.

Knappt tidsschema
När verket slutligen var beställt gällde det att dra igång projektet och 
målet var att det skulle kunna stå klart före sommaren. Lördag 2 maj 
sattes som datum för invigning och det betydde att alla inblandade 
då bara hade drygt en månad på sig att bli klara. Arne hade redan 
gjort samtliga akvareller och stenen var uttagen, nu behövde den 
poleras. Vid påsktid grävde Bosse Karlsson hålet för fundamentet 
som Styrbjörn Ekroth därefter kunde gjuta. Marken bereddes, sta-
ketet framför kyrkan monterades ner, den skymmande lyktstolpen 
fälldes och resultatet blev det förväntade: nu har vi fått inte bara ett 
konstverk utan också en kyrkbacke!

Montering och invigning
Sista veckan i april monterades först granitsidorna och sedan 
placerades akvarellen försiktigt in. Curator hade dragit fram el till 
den invändiga belysningen men meningen var att ingen skulle se 
konstverket före invigningen, så strömmen bröts och konstverket 
övertäcktes med en presenning. Massmedia närvarade under mon-
teringen och vi kunde läsa om det i tidningar och även höra en 
intervju med konstnärerna i Radio Väst.

Till invigningen inbjöd kommunen ca 80 personer till en stund i 
församlingshemmet dit Lena Villig hade caterat läckra snittar och 
annat tilltugg. Konstnärerna Pål och Arne beskrev än en gång hur 
arbetet framskridit och hur de hämtat inspiration från vårt landskap. 
Klockan 16 var det dags för avtäckning. Ca 100 personer stod redan 
runt konstverket men den stora nya ovala kyrkbackan rymmer 
mycket folk så det kändes inte trångt. Ulf Ericsson, vd i kom-
munens bostadsbolag,  och undertecknad fick äran att försöka klä 

”Att hugga i sten” och ”att göra en tavla” har fått en ny innebörd. 
Så sa kommunfullmäktiges ordförande när han i ljum försom-
marvärme den 2 maj invigde Fjällbackas nya landmärke.

av presenningen medan kommunfullmäktiges ordförande Anders 
Fogelmark höll ett kort tal. Det avtäckta konstverket mottogs med 
applåder och Pål Svensson berättade i mikrofonen om arbetet och 
idén bakom verket. Han sa sig vara speciellt glad över placeringen 
framför den monumentala granitkyrkan.

Ett unikt konstverk i ett unikt samhälle – se det gärna på kvällen 
då belysningen inne i verket ger det en alldeles särskild upplevelse!

Kortfakta om Pålarne
En vriden stenpelare ger bilden av den växande stenen och beskriver 
det landskap som ständigt reser sig ur Skagerack och bildar nya 
berg och kullar. I skulpturen berättar stenen och akvarellerna om 
naturens skönhet och ständiga förändring.

De tolv granitsidorna är parvis hämtade från sex olika stenbrott och 
är olika varandra till färgen. Från botten räknat kommer graniten 
från: Rabbalshede, Tossene, Näsinge, Evja, Brastad och Hallinden.

De tolv akvarellerna är alla olika och motiven kommer från olika 
delar av Bohuslän. Några är relativt konkreta medan andra är mer 
abstrakta. Akvarellerna har följande namn (som också antyder moti-
vet): Vrångstad, Höstträdgård, Stenstapel, Gulgran, Evja stenbrott, 
Myrmark, Målarens palett, Vintervik, Solen och hjulet samt överst 
Bottnafjordens och Sagan om urtjur. n

Text: Hans Schub, Foto: Gustav Berggren & Anders Torevi

Pålarne 
– unik skulptur i akvarell och granit

Överst täcker Pål Svensson och Hans Schub av skulpturen vid 
invigningen 2 maj. Underst ser vi Pål och Arne Isacsson vid mon-
teringen av stenblock och akvareller 28 april. 
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Text: Eva Björving. Bilder från Hembygdsarkivet

Gröna Lid

–  vägen från ladugård till nattklubb

Den gata som idag heter Allégatan var förr början på den gamla landsvägen mot Kville.  På 1800-talet låg här en bondgård, 
som kallades ”Carlsegården”. Mangårdsbyggnaden finns fortfarande kvar – vi känner den som huset, där först Johan och senare 
Bengt Olofsson hade järnhandel och där det också tidigare har funnits bankkontor m.m. På Vettebergssidan om landsvägen 
låg den ladugård, som hörde till Carlsegården.

1925 lät köpmännen Gustaf Carlsson och Carl Larsson bygga om 
denna ladugård till en dans- och biografsalong. Alf Aronsson har 
berättat, att det var hans far, Gustaf Aronsson, samt kollegan Carl 
Granqvist, som utförde ombyggnadsarbetet. 

Ingrid Edlund arrenderade lokalerna och drev ”Gröna Lids Pen-
sionat” med hjälp av sin syster, Svea, gift Magnusson. (En tredje 

syster, Andrea, gift Falck, var mamma till regissören Åke Falck, som 
ofta hälsade på sina mostrar på Gröna Lid). 

På somrarna använde Fjällbacka Badortsförening en del av lokalen 
som ”Societetssalong” för ortens badgäster. Där kunde man dansa, 
spela kort eller biljard, läsa tidningar mm. Badgästerna betalade en 
medlemsavgift till Badortsföreningen vilket gav dem tillträde till 
Societetssalongen, liksom till badhuset på Badholmen. Det fanns 
förr också en tennisbana, som badgästerna kunde hyra. Den låg 
på den plats vid varvet på Oxnäs, där det idag är parkeringsplats. 

Teaterscen
Vid biovisningar spelade Georg Aronsson på piano och vid danserna 
hade han bl.a. hjälp av ”Skräddare-Axel” Johansson på fiol. 

Ofta användes scenen i stora salen till revyer, julspel och barn-
teater. Anna-Stina Hellgren, Ing-Britt Engberg och många andra 
har berättat om den fantastiska amatörteaterverksamhet, som på 
1930-talet leddes av Henning Josefsson (Henning var chef för den 
nybyggda Badrestaurangen). Han satte bl.a. upp pjäser som ”Cyrano 
de Bergerac” och ”Porträtten”. Barnpjäsen ”Ruskaby Skola” spelades 
flera gånger med ortens barn i rollerna. 

Röda Korset – med Sonja Broling i spetsen – var väldigt aktiva 
med att ordna fester. Det hölls också auktioner för att samla ihop till 

Carlsegården i början av 1900-talet. Allégatan söderut i mitten. 
Till höger syns ladugården som blev Gröna Lid.

Ingrid Edlund och Svea Magnusson franför Gröna Lid – någon gång på 1930-talet.
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ett ålderdomshem i Fjällbacka och så småningom byggdes Åldersro 
för de insalmade pengarna.

Eva Johansson tog sedan över caférörelsen år 1944 och anställde 
den då 18-åriga Ella Olsson och hennes syster Anna-Lisa att sköta 
verksamheten. Ella gifte sig så småningom med Sven Persson, 1949 
köpte de ”Gröna Lid” av Eva och flyttade in med sina barn i en 
liten lägenhet på andra våningen. 

Mat, film, bordtennis, bibliotek, skola och bårhus
Ella och Sven hade aldrig någon rumsuthyrning, bara matservering. 
Sommargästerna hyrde rum på olika ställen i samhället och hade 
sedan abonnemang på måltiderna hos Gröna Lid. 

Ella berättar, att det varje kväll var olika aktiviteter i lokalerna. I 
den stora salen på undervåningen fanns det 210 sittplatser, när man 
använde lokalen för filmvisning. Långfilmerna kom på två rullar 
så mitt under bioföreställningen var det en paus. Under tiden fick 
publiken gå ut och lufta sig och man passade på att vädra lokalen.

Vid danskvällar fanns det plats för 250 personer. Då flyttades bio-
stolarna åt sidorna och staplades längs väggarna, för att skapa plats. 

Förutom filmvisning så användes också lokalen till bordtennis, 
badminton och gymnastik. 

1975, lagom till 50 års-jubiléet av Gröna Lids tillblivelse, inreddes en 
stor matsal i vinkel för 120 personer på övervåningen. Köket byggdes 
om och fick toppmodern teknisk utrustning. En pub byggdes med 
bar och fick fullständiga spriträttigheter. Efter denna utbyggnad fick 
rörelsen namnet ”Gröna Lids Restaurang & Bar”. 

1982 lades bioverksamheten ner och i slutet av 80-talet byggdes en 
ny bar i ena ändan av den stora salen. Berndt och Sivan drev stället 
ända fram till november 1994. 

Hazelwood, Taube, Gärdestad, Åkerström och Pugh
De har kvar en trälåda, som innehåller deras gästbok. På lådans 
utsida står texten ”Många minnen, många namn, rymmer boken i 
sin famn”. Och det är verkligen en fantastik samling artister, som 
under de 28 åren uppträdde på Gröna Lid. Några exempel:

Ingrid Bergman och Lasse Schmidt. Sångarna Sven-Bertil Taube, 
Janne Lucas, Lee Hazelwood, Pugh Rogefeldt, Ted Gärdestad m.fl. 

Två år i början av 70-talet var gruppen ”Visor och Bockfot” här 
med sångarna Fred Åkerström, Jeja Sundström, Stefan Demert och 
Sid Jansson, samt rikspelmannen Björn Ståbi. 

I flera perioder under 70-talet stod trubaduren Bert Nestorsson 
från Hällevadsholm för trevlig pub-underhållning. Vi minns allsång 
med den då nyskrivna ”Ålefiskarns vals” och andra ”dängor”.

Den 20 mars 1973 kom TV till Gröna Lid med Åke Falck i spetsen. 
Man spelade in TV-programmet ”Halv Sju”, med Stig Järrel, Siv 
Ericks, Lena Gill samt Nisse Hanséns orkester. 

Stå-upp-komikerna Anna-Lena Brundin, Claes Malmberg och 
Lennie Norman uppträdde också här. 

Lösnäsa och tradjazz
1976 föddes ”Cabaré Lösnäsan” under ledning av bland andra Klasse 
Möllberg,Tom Hård af Segerstad och Lasse Lundberg. 

Fyra-fem kvällar i veckan drog man fulla hus, stämningen var 
otrolig och taket lyfte nästan! Berndt ordnade genom åren också 
jazzkvällar med många fina musiker.

I övervåningen fanns det en lokal för sällskap på upp till 80 per-
soner. Där uppe spelades bridge och schack, det hölls danskurser, 
50-årskalas, bröllopsfester mm. Då det en termin byggdes om i en 
av Fjällbackas skolor bedrevs det t.o.m. skolundervisning på Gröna 
Lids övervåning.

Ja, detta var ett verkligt allaktiviteshus. Innan Fjällbaka fick ett 
riktigt bårhus användes, kvällen före begravningen, ett rum på 
Gröna Lid för att förbereda kistan och den avlidna.

Hemvärnet hade under många årtionden Gröna Lid som sam-
lingsplats och under några av krigsåren på 1940-talet var det mili-
tärförläggning här.

I början av 1950-talet flyttade Fjällbackas Folkbiblioteket till Gröna 
Lids Pensionat, där Ella och Sven tog över och skötte utlåningen vid 
sidan av matlagning och all övrig verksamhet. Ella fortsatte sedan 
som bibliotekarie då biblioteket 1967 flyttade vidare.

”Berndts salonger” 
Berndt och Siwan Hansson övertog så stället den 1 januari 1967. 1969 
byggde de om undervåningen ganska rejält. Under golvet hittade 
Berndt de gamla gödselrännorna, som lämnats kvar vid den första 
ombyggnationen.

1973 byggde de in balkongen på övervåningen och skapade en 
större lägenhet för familjen, i vilken de bodde kvar under tio år. 

Sedan 1994 har det varit restaurang och nattklubb med många 
ägare och många namn: ”Kustnära” drevs av Malte Berggren och 
Glenn Nordin. Sedan blev det ”Zansibar” och senast ”Storm”. Det 
har varit ett mycket populärt ställe för den yngre publiken under 
sommarveckorna. Dagens ungdomar har säkert haft lika roligt som 
vi något äldre hade i byggnaden under tidigare årtionden. Varje 
generation har sina härliga minnen från denna byggnad.

Från och med i sommar kommer byggnaden att få ett nytt liv. 
Det skall bli lägenheter på övervåningen och undervåningen inreds 
till affärslokaler. n

Gymnastikpass 1951.

Lösnäsan ur artkel  i GT 19 juli 1975.
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Rapport från:Rapport från:Rapport från:

Ännu ett år har gått och Fjällbacka har fortsatt ut i världen. Till min 
stora glädje har böckerna nu sålts till bland annat USA och jag ser med 
spänning och nyfi kenhet fram emot att se om amerikanarna vill läsa 
om vårt lilla samhälle. 

Men de största framgångarna utomlands har hittills varit i länder 
som Spanien, Frankrike och Danmark. Och det är en märklig känsla 
att komma till dessa länder och möta entusiastiska, hängivna läsare, 
som dock enbart med största svårighet lyckas uttala alla svenska 
namnen på personer och orter. Och framgången utomlands visar 
också på ett fenomen som är mycket märkligt, men som ibland känns 
ytterst svenskt. För efterhand som försäljningssiff rorna ökat i Sverige, 
har litteraturkritikerna rynkat allt mer på näsan. I Sverige fi nns det 
nämligen en slags märklig mentalitet som säger att böcker som säljer 
mycket – omöjligt kan vara bra! Och även om jag lyssnar och glädjer 
mig tusen gånger mer åt mina läsares reaktioner och omdömen, än 
åt litteraturkritiker på tidningarnas kultursidor, så skulle jag ljuga 
om jag inte erkände att det kändes som lite av en revansch att jag 
under det här året fått motta inte bara ett – utan två – litteraturpris 
för ”Isprinsessan” i Frankrike. 

Ett av dessa priser åkte jag ner för att motta personligen, och det 
var en högst surrealistisk upplevelse. Lämnade Sverige tidigt en 
fredagsmorgon och tillbringade sedan hela dagen på resande fot 
för att slutligen hamna i Cognac klockan åtta på kvällen. Där väntade 
en stor mottagning på ett slott, som avslutning på ett par dagars lit-
teraturfestival, och vi var några glada pristagare som fi ck motta pris 
och diplom. Middagen i den enorma slottssalen, som var upplyst med 
mängder av levande ljus, var sedan slut klockan två på natten, och 
klockan sex på morgonen väcktes jag  mycket trött för hemfärd igen. 

Väl hemma igen, knappt ett och ett halvt dygn senare kändes allt så 
overkligt så jag verkligen undrade om jag faktiskt varit i Cognac eller 
om jag bara drömt det. 

Men Frankrike ligger efter detta år mig mycket varmt om hjärtat, och 
framgången med Isprinsessan (som sålt i 165.000 ex i Frankrike) verkar 
följas upp av ”Predikanten” (som i skrivande stund är uppe i 85.000 
sålda ex, och som härom veckan låg fyra på franska bestsellerlistan.) 
Vad är det då som är gemensamt för de länder utomlands där böck-
erna slagit stort? Ja, ta t.ex. Frankrike och Danmark som exempel. Där 
är det drivna, entusiastiska förlag som ligger bakom satsningarna, och 
det blir för mig allt tydligare att det är det som är nyckeln. På vart och 
ett av de utländska förlagen där böckerna börjat klättra på listorna, 
har det också funnits en eldsjäl som förälskat sig i böckerna och trott 
på dem. Det har varit mina förläggare där, och deras tro på att just 
mina böcker skall kunna erövra deras länder är ovärderligt. Utan dem 
skulle inget av allt detta hänt.
 
En stor bonus med framgången utomlands är också de unika rese-
upplevelser det ger. Jag har i år besökt Frankrike, Spanien, Danmark 
och USA och fått se delar av dessa länder som man inte kanske får 
uppleva som turist. Så jag ser mycket fram emot vad nästa år kan ha 
för äventyr i bagaget. Och vart jag än åker tar jag Fjällbacka med mig. 

Ulykkesfuglen på Amagertorv i Köpenhamn eller Le Prédicateur i Metron i Paris. Över halva Europa och lite till syns lanseringen av böckerna.
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Så var SVT klara med inspelningarna av Stenhuggaren och Olycksfå-
geln. Stenhuggaren spelades in under senhösten och den 3 november 
filmades explosionsscener i 30-talsmiljö vid Galärbacken och flera 
fjällbackabor medverkade även denna gång som statister. Ovan ser vi 

Herr Brink och Herr Brorson, Fru Willig och Fru Kristensson. Undre raden 
visar inspelningen av explosionsscenen. Mor och dotter springer in i 
huset till höger, då smäller det och alla springer in i gränden till vänster.  
Fast det blir nog ”snyggare” med digitala eldsflammor och pålagt ljud.

Sverige
Här hemma har hennes böcker passerat 3 miljoner sålda böcker. 
Camilla är den största framgång Bonniers förlag någonsin haft. 
Sjöjungfrun var den första boken sedan Da Vinci-koden att vara 
huvudbok i de två största bokklubbarna i Sverige – Bonnie rs bok-
klubb och Månadens bok. Sjöjungfrun har legat etta på topplistan 
med 275.000 sålda ex. 

Under 2007 fanns fem av hennes böcker med på årets 20 mest 
sålda böcker. 2006 och 2008 sålde hon mer än någon annan förfat-
tare i Sverige. 

Dags för en uppdatering om succén Camilla Läckberg 
sammanställt av Anders Torevi via hennes agent Joakim Hansson  

Stenhuggaren 
Engelska

Stenhuggaren 
Catalanska

Isprinsessan
Franska

Tyskungen
Danska

Predikanten
Ryska

Några utländska bokomslag

SVT fortsätter att filma

Internationellt
Böckerna är översatta till mer än 25 språk bl.a. ryska och kinesiska.  
I Danmark har hon sålt över 1 miljon böcker och Tyskungen ligger 
i skrivandets stund etta på bestseller-listan. Isprinsessan har sålt 
över 150.000 inbundna ex i Frankrike och Predikanten gick rakt in på 
fjärdeplatsen på franska topplistan med 70.000 ex första månaden. 
Frankrike har även köpt filmrättigheter till Isprinsessan som skall 
filmas i fransk miljö. 

I maj slöts även avtal med det amerikanska förlaget Pegasus om 
utgivning av de två första böckerna med start nästa år.
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Väderöarnas  
värdshuspar

fick Tanums kommuns turistpris 

Text: Lasse Lundberg. Foto: Hans Schub

Turismen är en väldigt speciell näring. Egentligen är den byggd på dröm-
mar och förväntningar. Man planerar sin semester, sitt tillfålliga besök 
eller sin konferens, merendels någon annanstans än i ens hemvanda 
miljö.

Upplevelsen av den främmande miljön skärper sinnena på något vis. Man 
uppmärksammar saker i omgivningen starkare än i den invanda miljön 
hemma i sin egen trädgård.
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Turistbranschen jobbar med upple-
velser. Det kan vara futuristiska upp-
levelser, som att fl yga ut i rymden, 
eller upplevelser som bygger på 
gamla, ofta ganska vardagliga miljöer, 
som t.ex. en gammal lotsplats.

Men säger då vän av ordning, en 
gammal lotsplats är väl inte någon 
vardaglig miljö? Jo, det är precis vad 
den är.

För människorna här på kusten var 
lotsplatserna och lotsyrket vardagsliv 
med den tidens förutsättningar och 
i den tidens verklighet. För dagens 
besökare är denna gamla verklighet 
mycket exotisk.

Att tänka sig att man levde så här för 
bara 100-talet år sedan och att man 
med primitiva metoder kunde leva 
och uträtta ett viktigt, ibland livräd-
dande, arbete under dessa betingelser.

Dagens skenande teknologiska ut-
veckling, då man kan nå hela världen 
hemifrån sitt eget köksbord, gör upp-
levelsen av ett besök på Väderöarna 
ännu mer exotisk.

Detta har Pia och Mikael Hansson 
förstått och satsat på i sin ambition 
att skapa ett värdshus på Väderöarna 
mitt i västerhavets ibland ganska 
vresiga verklighet.

Just nu när upplevelseturismen lockar 
mer än någonsin, tar deras drömmar 
form under det hårda arbete som en 
sådan satsning kräver. Det är sådant 
som brukar kallas ”timing”.

Inget kan vara mer motiverande för 
ett kommunalt turistpris, än just 
detta. Det utvecklar turismen både 
kvalitativt men också kulturellt, och 
det sporrar pristagaren till vidare 
krafttag med ökat självförtroende i 
ryggsäcken inför framtidens hårda 
arbete med projektet.

För ett hårt slit är det att bygga och 
driva en turistanläggning på Väderö-
arna. Logistiken måste fungera. Inte 
bara när det är sol och sommarvindar, 
utan också när sydvästen piskar havet 
och snö och hagel gör sikten nästan 
obefi ntlig.

Umgänget med naturen under 
vistelsen på en plats som Väderö-
arna, är en dominerande del av 
upplevelsen.

Det klara vattnet, den friska salt-
mättade luften och ljuset som är 
så speciellt här ute där hav och 
himmel möts, är det kapital som 
hela upplevelsen på Väderöarna är 
baserat på.

Allt vatten som används kommer 
från en egen avsaltningsanlägg-
ning och återanvänds efter rening 
i en reningsanläggning. Toaletter, 
tvättvatten, köks och hygienvatten, 
allt cirkuleras i ett reningssystem 
där den enda fasta slutprodukten 
blir mull, av samma slag som kan 
användas i blomkrukor. Detta sker 
genom såväl biologisk som meka-
nisk rening i ett högteknologiskt 
system. Kanske kommer den dagen 
då gästbåtar och övrigt sommarbo-
ende på Väderöarna existerar med 
samma höga miljöambitioner.

Som grund för allt detta fi nns hos 
Pia och Mikael en filosofi som 
bygger på att gästerna skall vistas 
på deras värdshus, borta från jäkt 
och stress, i en natur och en miljö 
i ekologisk harmoni.

Vägen till Väderöarna har gått via 
ett fl ertal turistsatsningar i Fjäll-
backa. Fjällbacka Vandrarhem i 
gamla Åldersro, Restaurant Jose-
fi na W vid Ingrid Bergmans torg, 
numera vilande arrangemangsbo-
laget Fjällbacka & C0 m.m.

Det tar ibland tid att komma 
fram, men som ordspråket säger: 
sittande fågel får ingen mask! Pia 
och Mikael är också delägare i 
Fjällbacka Båttrafi k, som ombe-
sörjer trafiken med gäster och 
varor till Väderöarna, en inte helt 
lätt verksamhet, inte minst kost-
nadsmässigt.

Vi vill gratulera Pia och Mikael 
till Tanums turistpris 2008 och 
samtidigt gratulera Fjällbacka och 
Tanums kommun till en av den 
svenska kustens verkliga pärlor  –
Väderöarnas Värdshus. n
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Sammanställt av Marie De Soysa och Bengt Torwall, RS Fjällbacka. Biderna tillhör SSRS.

40 ÅR I FJÄLLBACKA
Under de fyra decennier som gått sedan starten 1969 har många 
fartyg assisterats av Fjällbackastationen, 2045 för att vara exakt. 
Vidare har 487 sjuktransporter genomförts. Totalt har flottan haft 
tio olika båtar, sex olika uppsyningsmän (stationschefer) och ett 
stort antal frivilliga besättningsmän.

Utöver de rent operativa tjänsterna har ett stort arbete lagts ner 
på insamling av pengar till Sjöräddningssällskapet och i synner-
het till Fjällbackastationen. 1981 startade stödorganisationen 

Livbojen Norra Bohuslän och de har under åren samlat in dryga 
2 miljoner kronor. En av sommarens begivenheter har de senaste 
34 åren varit Sjöräddningsbasaren. De första 15 åren på Dyngö, 
därefter 16 år på Kalvö och numera på Badholmen. Basaren har 
genom åren samlat in dryga 3,9 miljoner kronor och är med det 
den största insamlingsfesten inom sjöräddningssverige. 

Vi rekapitulerar de gångna årens flotta, uppsyningsmän m.m…
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40 ÅR I FJÄLLBACKA

Som uppsyningsman för stationen känner jag en enorm stolt-
het. Det är väldigt kul att se att en organisation som är så här 
stor fungerar med hjälp av endast frivilliga krafter. För åtta år 
sedan gick jag med som frivillig besättning i sjöräddnings-
sällskapet här i Fjällbacka. Under åren har man lärt sig allt från 
stationens organisation, rutiner, båtar, underhåll, sjöräddning, 
sjukvård och mycket mer. Det har med andra ord varit en väldigt 
givande del i mitt liv, mycket tack vare alla i besättningen som 
är som en stor familj, och framförallt tack vare Johan Leanders-
son som faktiskt lärt mig allt jag kan. 

Sjöräddningssällskapet har idag riktat in sig mycket på utbild-
ning av besättningarna, och det speglar även vår station. Vår 
besättning utbildas hela tiden i allt från sjukvård till sjöräddning 
och ledarskap. Ett exempel är SAR-G, en tvåveckorskurs på Arkö 
kursgård där man blir utbildad i grunderna till Search and Rescue. 
Dessutom övar besättningarna hela tiden på att hantera båtarna 
och på sin egen säkerhet. Det är också väldigt roligt att se att så 
många nya ansikten dyker upp och vill engagera sig i sjörädd-
ningssällskapet. I år har vi tre stycken som går bredvid och lär 
sig, för att sedan ta en plats som ordinarie besättningsmän. Till 
sist tänkte jag presentera vår flotta. 

Några ord ifrån uppsyningsmannen 2009
Victor Bogesjö, RS Fjällbacka

Idag har vi fyra båtar som var och en uppfyller våra olika behov. 
Rescue Sparbanken Tanum är det fartyg vi nu haft längst på vår 
station, hela 13 år. Tack vare en grundlig renovering för tre år sedan 
så är båten fortfarande i väldigt fint skick. Sparbanken Tanum är 
med sina 16 meter vårt största fartyg idag, med en stabil plattform 
som lämpar sig till brandbekämpning, länsning, bogsering och 
sök. Nästa fartyg i storleksordningen är tolv meter långa Rescue 
Minlouis som med sina två vattenjettar både är snabbare och drar 
mindre sjö än Sparbanken Tanum. Detta gör att den lämpar sig 
väldigt bra inomskärs för allt från sjuktransporter till medlems-
service. Åtta meter långa Rescue Ivan Holmberg är ett väldigt 
bra komplement till de två större båtarna. Med ett djup på bara 
40 cm så tar sig Ivan Holmberg in nästan överallt och enklare 
uppdrag kan göras med bara två besättningsmän. Till sist har 
vi vårt nytillskott, rescuerunnern Tanum Komponent, som är 
optimerad för att plocka upp nödställda ur vattnet. 

Tack vare vår frivilliga besättning, som inte bara är ute på sjön 
och räddar liv, utan också stannar i land och tar hand om båtarna 
genom underhåll och städning, så kan vi stoltsera med välskötta 
båtar som håller hög kvalitet. Tack alla frivilliga på RS Fjällbacka 
som gör det möjligt! n

Det går att läsa i Svenska Västkustfiskarnas årsberät-
telse för 1967 att fiskarna inom Avd. 34 – Fjällbacka rea-
gerar på att området i norra Bohuslän varit utan någon 
hjälpstation sedan 1965 då fyrfolket på Väderöbod gått 
iland och 1966 då även lotsarna lämnat Väderöarna. 
Närmaste lotsplats norrut var nu Koster. 

Fjällbackafiskarnas frågeställning hörsammades, 
och resulterade i att nuvarande sjöräddningsstation 
startade 1969. Fiskarna ställde själva upp som frivil-
liga besättningsmän med ordförande i Avd. 34, Bengt 
Kahlman, som uppsyningsman. Första båten som 
stationerades i Fjällbacka var Lions. 

Bilden är från namngivningscermonin i Göteborg 24 
maj 1969. Bengt Kahlman fäster buketten i fören på 
båten under uppsikt av representanter från Lions Club.
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40 ÅR I FJÄLLBACKA

Lions
Löa: 18,1 m
Bredd: 5,3 m
Djupg.: 2,7 m
Depl.: 45 ton
Fart: 9 knop
Motor: 2 cyl Skandia 150 Hk
Aktionsradie: 360 nm

19
6

9

Den gamla båten byts ut mot en nyare båt med 
samma namn. Den nya, ”Stål-Lions”, byggdes i 
Sjötorp 1960 och var mindre och lättare. Båten 
var donerad genom medel insamlade av olika 
Lionsklubbar.

19
79

Lions 2
Löa: 13,5 m
Bredd: 4,1 m
Djupg.: 1,5 m
Depl.: 25 ton
Fart: 9 knop
Motor: Scania Vabis D11 150 Hk
Aktionsradie: 500 nm
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Monica Rydberg
Löa: 10;0 m
Bredd: 3,6 m
Djupg.: 1,0 m
Depl.: 7 ton
Fart: 18 knop
Motor: Volvo Penta TAMD 70C, 270 Hk
Aktionsradie: 350 nm

Fjällbacka får en andra båt i form av Monica 
Rydberg, byggd i Leksand 1979. Denna båt var 
möjlig tack vare medel donerade av Bertil Ryd-
berg, Göteborg. Denna nya båt innebar mins-
kade räddningstider då farten dubblerades 
jämfört med Lions.

Gustaf Dalén
Löa: 18,5 m
Bredd: 5,8 m
Djupg.: 2,5 m
Depl.: 70 ton
Fart: 11 knop
Motorer: 2 x Volvo PentaMD120,  
totalt 378 Hk.
Aktionsradie: 1300 nm

Efter sju års tjänst så byttes Lions ut mot Gustaf 
Dalén, byggd vid Djupviks varv, 1964. Denna 
gången genom medel insamlade av Sveriges 
Radio och en större donation av AGA AB. Trots 
att Gustaf Dalén var nära tre gånger så tung så 
lyckades den göra två knop mer. 

Margit Engelau
Löa: 10,3 m
Bredd: 3,4 m
Djupg.: 1,0 m
Deplac.: 7 ton
Fart: 26 knop
Motorer: 2 x Volvo Penta AQAD 41A/290 
Duoprop, totalt 400 Hk
Aktionsradie: 180 nm

Så ett år efter Gustaf Daléns ankomst var det 
dags att byta ut Monica Rydberg mot en helt 
ny båt i Escorten-klassen, Margit Engelau. 
Denna nya båt var donerad av AB Volvo och 
Volvo Penta AB.

Thomas Stenberg
Löa: 7,3 m
Bredd: 2,5 m
Djupg.: 0,5 m
Deplac.: 1,6 ton
Fart: 43 knop
Motor: Yamaha 175 Hk utombordare
Aktionsradie: 120 nm 

Nu behövde man inte byta ut någon båt 
utan det blev tillökning med räddningsbåten 
Thomas Stenberg, donerad med hjälp av 
medel ur sjökapten Thomas Stenbergs min-
nesfond.

Första båten som stationerades i Fjällbacka var 
”Trä-Lions”. Lions är ursprungligen byggd 1930 
i Ystad. Hon byggdes om 1968 och bytte då 
namn från Dan Broström till Lions, och place-
rades i Fjällbacka i och med starten av sjörädd-
ningsstationen 1969.
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40 ÅR I FJÄLLBACKA
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Sparbanken Tanum 
Löa:15 m
Bredd:4,7  m
Djupg.:1,6  m
Deplac.: 25 ton
Fart: 28 knop
Motor: 2 x Scania DS 114 totalt 1350 hk
Aktionsradie: 10tim

Margit Engelau byts ut mot sjöräddningskrys-
saren Sparbanken Tanum (16-02) som byggts av 
medel donerade av Sparbanken Tanum, Kalvö-
basaren, Sällskapet Livbojen Norra Bohuslän 
samt Stina Sores fond.

Ivan Holmberg
Löa: 8,4 m
Bredd: 2,7 m
Djupg.: 0,4 m
Deplac.: 2,5 ton
Fart: 34 knop
Motor: Yanmar 6 LH-STE, Rolls Royce FF jet 240
Aktionsradie: 10tim

Stationen får ett nytillskott i form av räddnings-
båten Ivan Holmberg (8-05), donerad av fiska-
ren Ivan Holmbergs testamente, samtidigt som 
Thomas Stenberg flyttas till Käringön.

Minlouis
Löa: 11,8 m
Bredd: 3,7 m
Djupg.: 0,9 m
Deplac.: 12 ton
Fart: 34 knop
Motor:2 x Volvo Penta D9,  
totalt 1000 hk, KaMeWa Jet 375-s
Aktionsradie: 10 tim

Stationen får en tredje båt, Rescue Minlouis (12-
18). Båten är testamenterad av sjökapten Louis 
Andersson. Båten saknar propellrar, och drivs 
av två vattenjetaggregat. Den drar upp betyd-
ligt mindre sjö, än den större och tyngre Rescue 
Sparbanken Tanum vilket är en stor fördel i den 
skärgård vi verkar i.
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Stationen får ytterligare ett tillskott i form av en 
Rescuerunner (3-39). Det är personalstiftelsen 
på Tanum Komponent (Lear Corporation) som 
vid fabrikens nedläggning donerar delar av 
personalkassan till Fjällbacka stationen.

Tanum Komponent
Löa: 3,6 m
Bredd: 1,5 m
Djupg: 0,1-0,3 m
Deplac: 350kg
Fart: 34 knop
Motor:Yamaha FX 140, 4 takt, vattenjet
Aktionsradie: 70 nm

Uppsyninsmännen under 40 år

Johan Leanderssson 
2008

Bengt Kahlman
1969-1979

Stig-Tore Berg
1979-1999

Bengt Thorvall
1999-2003

Peter Almqvist
2003-2008

Viktor Bogesjö
2008-

Stig-Tore Berg, Gudmor Christina Gyllenhammar och PG Gyllenhammar vid  
namngivningscermonin för Margit Engelau 9 maj 1987.
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Jag minns mycket väl Johannes Olsson. Han bodde på en liten 
gård utåt Edsten till och hade en liten lastbil.

Under andra världskriget och efterkrigstiden var det inte så 
lätt att driva åkeriverksamhet, då man ju hade svårt att få tag i 
bensin och fick förlita sig på gengasaggregat. Det var en hel del 
bök och jobb med gengasaggregat.

Den moderna tiden hade satt sin prägel på livet, även i lilla Fjäll-
backa, och det var inte alltid häst och vagn dög, i alla fall inte när 

det gällde längre transporter. Johannes hade med andra ord en hel 
del att göra, men det var långt ifrån några arbetsfria inkomster.

Jag minns att Johannes ofta luktade starkt. Det där med 0,2 
promille i trafiken var inte något som man hade kommit fram 
till på den tiden.

En färdknäpp när man skulle ut på en resa, var något som 
förekom såväl på land som till sjöss. I det avseendet var Johannes 
inte något undantag…

– en fjällbackaskröna nedtecknad av Lasse Lundberg 
och illustrerad av Peter Engberg

Johannes
Olsson   
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Det är lätt att få för sig att man söp oregerligt mycket förr i tiden. 
Jag tror inte att det var så.

Man läser om att det var köpsup och kyrksup och fisksup och 
färdsup och allt vad det hette. 

Då skall man komma ihåg att s.k. renat brännvin bara höll 
cirka 20% medan dubbelt renat brännvin höll cirka 40, d.v.s. 
det som man i dag kallar brännvin.

Besinnar man att en sup på den tiden var på två centiliter, vilket 
gäller för en sup än i dag i t.ex. Danmark, kommer man fram till 
att fem supar på den tiden motsvarar ungefär sex centiliter i dag.

Det berättas att gamle prosten Holmqvist i Kville hade fått för 
sig att han skulle stävja brännvinsdrickandet i sin församling 
runt sekelskiftet.

Med starka ord och vida gester läste han förbannelse över bränn-
vinsdrickandet. Men se det gick inte alls det. Enda resultatet blev 
att fler och fler kyrkbänkar började gapa tomma på söndagarna.

Holmqvist var inte dummare än att han snabbt ändrade strategi. 
Han utgav ett påbud att det fanns vissa supar som inte räknades.

Det var köpsupen och kyrksupen och även den s.k. slängsupen, 
som man tog som avslutning på i stort sett vad som helst.

För att återgå till Johannes och hans lilla lastbil, så var han invand 
och trygg i sitt förhållande till alkoholen. Man såg honom aldrig 
riktigt berusad, men heller aldrig riktigt spik nykter.

Johannes handlade med Hamburgsundspotatis. På den tiden 
ansågs potatis från Hamburgsund vara av hög kvalitet, så det 
var en prima handelsvara.

I Fjällbacka fanns en länsman som hette Falk. Märkligt nog var 
han inte av den s.k. Falkesläkten, men han hette i alla fall Falk. 
Länsman Falk hade tjänstebil med en viss tilldelning av bensin.

Falk hade länge haft ett ont öga till Johannes dryckesvanor 
i samband med bilkörning, men han hade inte konfronterat 
honom i ärendet enär Johannes var känd för att kunna svara för 
sig. Rädd om sin auktoritet hade han en längre tid planerat för 
att ta honom på bar gärning.

Detta hände i mitten på 30-talet. Bilen var ju inte var mans 
egendom precis.

Enligt lagens bokstav var det inte förbjudet att dricka sprit och 
köra bil, men det var förbjudet att köra bil om man var påverkad 
av alkohol. Att vara länsman var på den tiden sannerligen ingen 
lätt uppgift om man var ambitiös.

Så kom dagen då länsman skulle slå till. Han visste att Johannes 
hade varit på fest hos Barthold Larsson och Alexander Juliusson 
kvällen innan. Resten kunde han räkna ut själv.

Han visste också att Johannes hade beställt fullt lass potatis i 
Hamburgsund, så här kom hans gyllene tillfälle.

Han väntade på sitt tjänsterum tills Johannes hade gett sig av 
mot Hamburgsund och efter en stund gav han sig av efter.

På den tiden var det en smal grusväg där man bara kunde mötas 
på mötesplatser utefter vägen.

Uppklädd i ämbetets alla regalier parkerade han på en sådan och 
snart kom Johannes med sin lilla lastbil i ett moln av vägdamm.

Länsman tog på sig skärmmössan och ställde sig vid vägkanten 
och vinkade. Johannes körde oberörd förbi och vinkade tillbaka.

Rasande hoppade länsman in i sin bil, fick vänt den under stort 
besvär och satte av efter den bortflyende lastbilen.

Vid nästa mötesplats tutade han högljutt och körde om. Läns-
man körde en bit fram till nästa mötesplats där han körde in och 
hoppade ur bilen, denna gången utrustad med en spadskylt där 
det stod POLIS med stora bokstäver. Även denna gången körde 
Johannes vidare glatt vinkande tillbaka.

Ännu mer rasande tog sig länsman samman och drog iväg efter 
flyktingen som hade hunnit försvinna på den kurviga vägen.

Efter en stunds körning utan att sikta flyktbilen insåg han att 
Johannes hade slunkit ur nätet.

Länsman stannade till och funderade. Han visste var Johannes 
bodde. Kanske hade han tagit sig hem.

Eftersom länsman inte var så känd i trakten, tog han sig på stora 
vägen hem till Johannes Olssons gård. Mycket riktigt. Där stod 
Johannes lastbil.

Nu var det skarpt läge. Att inte stanna vid myndighets anmodan 
var givetvis att betrakta som ett brott. Nu handlade det alltså om 
en ren brottsutredning.

Han gick fram till bilen och öppnade motorhuven. Motorn 
var varm. Han gick runt bilen. Mycket riktigt, det glödde fort-
farande i gengasaggregatet. Två tunga indicier. Men var fanns 
gärningsmannen?

Han gick fram och knackade på dörren. Ingen svarade. Han öpp-
nade och ropade. Ingen hemma. För säkerhets skull kastade han 
ett öga in i den lilla ladan, men där fanns heller ingen Johannes.

Han stod inför sitt yrkeslivs största misslyckande. För att inte 
riskera att göra sig till åtlöje inför sig själv, harklade han sig ljudligt 
och körde tillbaka till Fjällbacka för att sammanställa en skriftlig 
rapport. Hur kunde det bli så här, allt var ju så välplanerat.

Nästa morgon när länsman satt på sitt lilla tjänsterum och fun-
derade, kom Johannes och lastbilen skumpande in i Fjällbacka, 
med potatis och allt, på sin väg till torget vid Ångbåtsbryggan. 
Länsman tog på sig mössan och gick dit. 

Han gick fram till Johannes som var i full färd med att lossa sina 
potatissäckar.

– Jasså Olsson, började han.
– Ni körde från Hamburgsund till Fjällbacka i går förmiddag?
Johannes svarade medan han fortsatte att lossa potatis.
– Ja, dé é alldeles riktigt…
– Varför stannade ni inte när jag vinkade?
– Vinkade, fortsatte Johannes, ja töckte att de va noen som sto 

å liftade!
Länsman såg ut som om han hade sålt smöret och tappat 

pengarna. 
– Men jag körde ju om er och ställde mig och visade en skylt 

där det stog POLIS.
Johannes rätade på ryggen, han tittade på länsman och ett leende 

spred sig över hans ansikte,
– Sto de POLIS, ja som tyckte de sto PARIS! n
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Text: Margareta Schub. Bilderna tillhör Hembygdsarkivet

I sommarnumret 2008 berättade Margareta Schub om magasinen runt Ingrid Bergmans torg. Då dessa 
revs 1959 stod en byggnad kvar. En byggnad som dock inte började sin historia på just den platsen...

Mjölkaffär
HISTORIEN OM EN

Fjällbacka har förändrats en hel del under de sista 50 åren och 
särskilt runt och intill torget har det hänt mycket.

De gamla magasinen är borta. Ottos Hannas hus är borta. Det 
är det lilla röda huset på vänster sida gatan, översta bilden nästa 
sida. Men vi börjar 23 april 1947...

Tjälen släpper i berget och frostsprängningen medför att stenblock 
av Vetteberget rasar ner vid Hällesporten. Några år senare beläggs 
de tre husen utmed berget med besöksförbud och så småningom 
flyttas de. En åtgärd som visade sig lyckosam då ytterligare ett 
stenblock rasar av samma anledning 6 april 1956.

De två sydligaste husen flyttades långt bort men mjölkaffären, som 
låg närmast torget tätt intill berget och som vi ser sticka fram till 
höger på nämnda bild, flyttades bara till andra sidan gatan för att Stenraset 6 april 1956. Lyckligtvis var huset utmed berget borta.
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Mjölkaffär

Bildena till höger 
uppifrån och ner...

•	 Efter att blivit utdömda flyttades samtliga hus 
i riskzonen i början av 50-talet, så även ”Kville 
Mejeris Mjölkförsäljning”.

•	Auktion av Lovisa Gustavssons hus och Ester 
Karldéns hus. Lovisa hade café i det första huset 
på bilden.

•	Vanlig syn på sommarmorgnarna på 50-talet. 
Mjölkkö hos Berta. 

•	 Ernst Alexius Hansson gick många gånger till 
affären och hämtade mjölk.

•	 Berta har satt ”lapp på dörren” och låser butiken 
för sista gången. 29 september 1965.

komma bort från berget, ur riskzonen. I 
samband med att magasinen revs och den 
nya vägen utmed sjön anlades, flyttades 
huset ännu en gång och lades nu alldeles 
vid sjökanten. I samband med den flytten 
moderniserades den och byggdes till.

Mjölkaffären, som i tjugofem år sköttes av 
Berta Olsson, var en institution. I nitton 
år var Berta föreståndare. Affären ägdes då 
av Kville Mejeri och senare av Bohusmjölk. 
I sex år drev hon den i egen regi. Dit har 
många Fjällbackabor och sommargäster 
gått med sina mjölkkannor och fått dem 
fyllda. I den gamla affären gjordes detta på 
traditionellt sätt med hjälp av ett litermått 
eller halvlitermått med långt skaft, som 
stacks ner i den stora mjölkflaskan.

I den nya affären tillämpades ett sinnrikt 
system. Där låg mjölktanken dold och kyld 
i ett särskilt rum utanför affärslokalen. Inne 
i affären såg man mjölken genom en liten 
rund glasruta och när Berta förde spaken, 

som satt vid rutan, ett tag åt höger, kom 
det ut en liter mjölk ur ett rör i väggen och 
när hon drog den ett tag åt vänster, rann 
ytterligare en liter mjölk ut. Det fanns 
också en spak för en halvliter. Förutom 
mjölk kunde man också köpa ost, smör, 
grädde och läskedrycker.

På somrarna var köerna långa, men kösys-
temet var också det finurligt. Man gick in 
genom dörren till vänster, passerade utmed 
en lång disk, och gick så slutligen ut genom 
den högra dörren. Det fanns inte en chans 
att smita förbi. Den ende som släpptes före 
i kön var Ernst. 

På 60-talet började mejerierna förpacka 
mjölken i glasflaskor och tack vare detta 
kunde den säljas i livsmedelsaffärer. Detta 
hade till följd att de särskilda mjölkaf-
färerna inte längre blev lönsamma och i 
september 1965 upphörde Berta med sin 
försäljning. En epok gick i graven och så 
försvann ännu ett hus från torget. n

Mjölkaffärens första plats.

Hällesporten innan husen flyttades första halvan av 1950-talet.



26FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2009 • Nr 106

Redan den kände fi losofen Sokrates sa att han varken var romare 
eller grek. Han utnämnde sig själv till världsmedborgare istället! Som 
skribent, skulle man kunna travestera på uttalandet och påstå: jag é 
varken göteborgare eller 08:a… jag é Fjällbackamedborgare istället!

Fjällbacka – världens centrum? Tanken slog mig faktiskt en regnig 
sommardag, då små vattendroppar lekte sig ned över fönsterrutornas 
saltblandade ytterhölje. Det var inte läge för båttur på Nordsjöns 
böljande dyning. Inte heller läge för besök bland granitfärgade 
bohusklippor eller ens i de vackra grönlummiga skogspartier som 
omger den vackra Fjällbackaskärgården.

Nej, insåg jag snart, denna dag var avsedd för något helt annat – en 
verklig resa, i sann tidsanda, med startpunkt i världens centrum – 
Fjällbacka – IP–adress: 85.227.xxx.103. 

Cyberresan
Först hämtades en kopp färskt kaff e och nybakad kanelbulle, ytter-
ligare några vedträn hamnade på den lilla brasan, en vindpust från 
Väderöfj orden fi ck regnet att smattra till mot fönsterrutorna och 
ett ensligt måsskri ackompanjerade den mjukt surrande fl äkten från 
den nyinköpta datorn med högupplöst 17-tummare. 

Härligt, vilken kraft, vilken snabbhet och vilken precision. Några 
snabba klick och det optimalt designade dator-chipset förde oss på 
nanosekunder genom den minutiöst organiserade cyberrymden. 
Är detta ”cloud-computing?”, hann jag tänka innan jag enkelt tog 
mig in på British Airways hemsida. Fingrarna löpte snabbt över 
det sensorkänsliga, svarskvitterande tangentbordet. Bilder fl imrade 
förbi, regnbågssprakande i blått, rött, vitt och en engelsk röst sade 
vänligt; ”Welcome to the city of London….” hmm coolt, tänkte 
jag och klickade vidare.

Tidtabell, klick-klick, Fjällbacka-London-Dehli, såg bra ut, vi 
börjar väl där, bokning? Vill jag ha en drink? Tja, varför inte? 
(Champagnefrukost har man ju hört skall vara fl ashigt. Hämtar 
lite mousserande från kylen, faktiskt resterna från ”fördrinken” som 
inledde gårdagens bryggdanskväll). Öppnade snabbt två nya fönster 
på skärmen och loggade in mig på satellitbaserat fl yg över världens 
yta (Google/earth). Lutade mig med en ”zip” tillbaka i stolen och såg 
hur maskinen lämnade London/Heathrow i riktning Paris samtidigt 
som jag ”googlade” in mig på hotel/Dehli, där jag snabbt hittade 
Imperial, ett vackert välbevarat sekelskifteshotell på behörigt avstånd 
från slumområdena i utkanten av 15-miljonersstaden. 

Marknadsstånd på en gata i Dehli.

Text & foto: Philip Edner
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Vill jag se en film under flygningen? Jag klickar i realtid på 
”Slumdog millionarie”, som med sina 8 Oscars kanske kan förbe-
reda mig på vad Indien kommer att erbjuda. Filmen går igång i 
vänstra hörnet på skärmen, Imperial kör en guidad rundvandring 
i 3D-format och jag bestämmer mig för en av de ljusa mini-
sviterna i kolonialstil på 9:e våningen. Klick-klick, bokat och klart.

Över Atlanten
Det är molnigt över Europa och jag ser inte mycket av Rom eller 
Grekland, den ”gamla världen”, när jag med satellitens hastig-
het, i cybertid spanar genom perfekt synkade kameralinser, på 
myrorna därnere. Skönt att man slipper luftgroparna, hinner jag 
flygängsligt tänka, med drinken i vänstra handen, när filmvis-
ningen tillfälligt bryts för en kort nyhetsuppläsning från CNN. 
Barack Obama i direktsändning från Camp David meddelar 
att hunden har anlänt till Vita huset och att barnen är fullt sys-

Taj Mahal.

Entrén till diplomatstaden i Beijing.

Hamnen i Sydney med Operahuset.

nygräddade varianten (!?) och mumsar hungrigt när telefonen ringer.
Prefixet säger Hong Kong. Jag kopplar snabbt över samtalet till 

Skype (man é väl inte miljonär?) och ser min kompis hålla upp sitt 
tredje och just nyfödda barn framför kameran på den hypermoderna 
BB-avdelningen, varifrån man tydligt hör ungen skrika. Gratulerar 
och klickar bort länken, för att ge plats åt några softa ögonblicks-
bilder från Himmelska Fridens torg och den tidigare så förbjudna 
staden. Till tonerna av kinesisk guzheng-klaviatur bestämmer jag 
mig snabbt för att inte heller landa i Beijing. 

Vidare söderut
Surfar istället vidare genom etern och ser Great Barrier Reef med 
sina 1000-tals korallfiskar flimra förbi, innan den välbekanta silu-
etten av det fantastiska danskritade operahuset i Sydney levererar 
passande toner från den Griegkomponerade skönt melodiösa och 
till arkitekturen passande ”bergakungens sal”, skriven av våra norska 

grannar. Plötsligt känns allt nära, eller nåja, skandinaviskt i alla fall, 
trots att jag är på andra sidan jordklotet.

Stämningen förtätas, övergår i rödskiftande australiska bergartsfär-
ger till de suggestiva, pockande tonerna från ”aboriginees” hetsande 
didgeridoo-ljud, när jag klickar mig vidare ut över Söderhavets 
romantiskt, orkidéklädda ögrupper med mytomspunna namn som 
Fidji, Tonga, Salomon och Tahiti. Hämtar en snabbt hoppmixad 
paraplydrink (”gin och grape”, får duga) till Söderhavets melodiösa 
ukulelefärgade palmrasslande tongångar, som hinner avlösas av 
Los Angeles-Hollywood-baserade Clintan-dammiga westerns på 
senare tid med Gran Torino-inslag och naturligtvis också några 
Madonna-show-dansande och sexanspelande New York-konserter, 
innan eftermiddagen hunnit övergå i kväll och solen tränger undan 
regnmolnen utanför mitt fönster.

Mot centrum
Minuterna innan jag drar av gasen, ”för att sätta ner kärran på Säve 
depå”, strax norr om Göteborg, blir det dags att klicka över till fjall-
backa.coms återöppnade webbkamera för att kolla om Lundberg 
ger några bryggdansiga extranummer ikväll…

Hmm, dålig bildskärpa, linsen lite ofokuserad, bilden inte lika klar 
som i Beijing på Himmelska Fridens torg. Men en sak framstår som 
alltmer klar, med stöd av Sokrates fria tankar för 1000-tals år sedan, 
anslutande till dagens digitaliserade värld, ligger helt klart och trots 
allt... Fjällbacka mitt i världens centrum! 

Trevlig sommar  klick klick! n

selsatta med att få den rumsren. Anna Lindmarker från TV4 
försöker även hon sig på en inbrytning i mediabruset men jag 
klickar kallsinnigt bort henne till förmån för andra bits and bytes. 

Kameralinsen går in för landning i Dehli, jag upptäcker att det 
inte är perfekt väder, avbryter inflygningen och tar en snabbkoll 
på Taj Mahal i skärmens högra hörn. Guiden pratar Hindi, vilket 
för mig låter som ”rice and curry”, och jag känner mig plötsligt 
lite hungrig. Hittar en bit veckogammal pizza, från Lilla Berith, i 
kylen och konstaterar glatt att den fortfarande är lika god som den 
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Text: Anders Torevi • Foto: Mattias Larsson (Bilsport)

Han har varit chefskock på Stora Hotellet och hoppar fortfarande in där då och då. Han jobbar på BICO Formplast 
och nog visste jag att Kaj Nilssons stora intresse är snabba, specialbyggda bilar. Lite paff blev jag ändå när det i 
tidningen Bilsport nr 23 2008 ägnades både omslag och sex sidor åt Kajs blå Audi S2. Det här måste vi kolla upp...

– Jodå, säger Kaj, jag börjar bli rätt bra på den bilen. Har rivit 
ner den i atomer rätt många gånger. Har haft S2:an i sex år nu. 

Från början var den svart, sedan svart och orange och nu är den 
kaxigt blå, Audis originalkulör från de nyare prestandabilarna. 
Om man tittar på bilderna förstår man att den varit helt ren från 
allt när den lackades blå. 

Kaj berättar att det är rätt vanligt att extrembygga Audi-bilar då 
de är kraftigt dimensionerade från början. Växellådan är t.ex. byggd 
av Porsche med förstärkta växlar och även axlarna håller för hård-

prestanda. Motorn är i grunden original, ja i alla fall motorblocket 
och vevaxeln. Allt annan är utbytt. Kolvar, svänghjul, topplock, 
ventiler, turbo – allt är special. 

Jag frågar vad motorn presterar och får veta att dessa bilars motorer 
testas utanför bilen i s.k. bromsbänkar. 

– 560 hk vid 1,6 bars turbotryck och ett vridmoment på 740 Nm, 
i dagsläget svarar Kaj. Det ger en acceleration på 0-100 på runt 3 
sekunder. Men det fattas allt en del. Jag räknar med att kunna plocka 
ut 200 hk till ur motorn med större turbo och lite till. 7-800 hästar 
skall vi nog hamna på. 



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2009 • Nr 10629

Förarmiljön är av hundraprocentigt racing-stuk. 
Snyggt, rent och inget som inte behövs.

Ett välfyllt motorrum där kylaren var för tung för att 
platsa i fronten på bilen...

... vilket gjorde att den nu sitter i bagageluckan med 
kylning via intag bakom bakdörrarna. Reservhjuls-
baljan blev en bränslecell istället.

Börja om från början
Att byta ut lite här och där är inget för Kaj och hans vänner. 
Bilen gjordes helt ren. Bort med allt vad bromsrör, pedaler, 
elledningar och styrning hette. Sedan började de om och mon-
terade allt från noll. Bromsarna är t.ex. från Porsche. 

Undersidan är helt ren, allt är draget inne i kupén. Bromsrör, 
det elektriska, bränslerör och avgassystemet. 

– Kärran klarar att hoppa med, myser Kaj, inget kan förstöras 
undertill. 

För att få bättre balans på den fyrhjulsdrivna bilen, d.v.s. 
mer vikt bakåt i bilen, åkte kylaren ur motorrummet och fi ck 
ta plats där baksätet en gång satt. Luften leds in via stora hål 
bakom bakdörrarna. Ja, lite berodde det också på de krafti-
gare oljekylare och intercollers som skulle in i motorrummet. 
Reservhjus-baljan fi ck ge plats åt en bränslecell (tank i säkrare 
utförande). 

Självklart består karossens förarskydd av fullbur, racingstolar 
och sexpunktsbälte, eftersom bilen är en riktig banracingbil. 

– Den är faktiskt registrerad med buren och stolarna, men 
med den stora eff ekten i motorn är det omöjligt att klara 
kraven för landsvägsbil. 

Och att åka bana är vad det hela handlar om. Tio, tolv gånger 
per år i både Sverige och Norge. Inte så att de tävlar med 
racinglicens utan mot varandra och för att tänja på sin egna 
gränser. Självklart skall det någon gång också bli Nürnberg-
ring. Kaj vet bara inte när. 

Livsstil
Gänget som ”hottar” sina bilar där Kaj ingår har ett garage i 
Kville att meka i. Kompisarna har alla Audi av olika modeller. 

– Ingen Volvo i vårt garage, förkunnar Kaj bestämt.
Olle Gustafsson kör en RS4, Jens Jarengrip en A4 och Kajs 

svåger Christer Stensson en S2. 
– Här i bygden ses det ibland ner på oss ”bilnördar”, men i 

städerna är respekten desto större för vad vi håller på med. Och 
om man sedan ser det ur ett vidare perspektiv så är vår hobby 
enormt stor i t.ex. England och USA. Bilderna från reportaget 
i Bilsport har förresten sålts till en stor amerikansk tidning, så 
nog är man rätt ute alltid...

Livet handlar till stor del om bilar för Kaj. Självklart kommer 
fl ickvännen Th erese och sonen Liam först, men sedan är det 
mycket bil och hobbyn hör ju inte till de billigaste. 

– Dubbla jobb, en hjälpsam svåger och en tolerant fl ickvän 
är ett måste. Sedan har jag en del sponsorer som sett till att 
en del av utrustningen inte kostat skjortan.

Nu hoppas vi bara att den blå Audin kommer ut på banorna 
i år. Vintern har annars gått åt till att färdigställa en god väns 
kärra (här hjälps man minsann åt). Den kan ni läsa om på 
www.racefan.se där Kajs egen bil också snart kommer att 
presenteras.

Till sist en anekdot om när gänget bänk-testade en motor. 
Datorn var inkopplad, alla givare fungerade som de skulle och 
gasen drogs på i en testbänk som är gjord för mycket hårda 
tag. Vid maxvarv börjar plötsligt hela maskinen vrida sig och 
håller på att löpa amok. Ofattbara krafter som släpps lösa!

– Man är inte så kaxig, när man står intill med en dator i 
handen, skrattar Kaj. Fast värdena var grymma – 900 hästar 
och 1000 Nm i vridmoment. n
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Sedan mitten av 70-talet och kanske till och med ännu tidigare, 
har avflyttningen från skärgårdarna pågått.

Inte bara i Fjällbacka skärgård, även om det har varit mer märk-
bart här, med våra små skärgårdssamhällen som Dyngö och Kalvö, 
vilka ju betytt så mycket i Fjällbackas historia.

Förändringarna i vårt sätt att leva, i våra ambitioner när det gäller 
jobb och inte minst förströelse, har gjort det svårare att kombinera 
med att bo på en ö i skärgården.

Länge har vi nog lite till mans gått och undrat; – när skall det 
svänga och bli tvärt om?

Allt har i alla tider svängt och blivit tvärt om! Livskvalitetsfrå-
gorna har fått stått tillbaka för de praktiska, i det mer uppskruvade 
levnadstempot. 

Nu känns det som om något har hänt. Två familjer med sommar-
boende-bakgrund, har beslutat sig för att ta steget och bosätta sig 
på heltid på Kalvö.

En av familjerna är dessutom småbarnsfamilj med skolskjuts 
och andra logistiska uppförsbackar i bagaget. Mamma och Pappa 
i den familjen heter Malin och Per (känns nästan som en episod 
ur Vi på Saltkråkan.)

Malin och Per delar 50-50 på en komministertjänst i Kville 
pastorat och kommer bland annat att ha Fjällbacka kyrka som 
sin arbetsplats.

Barnen, Tim 8 år, Emil 5 och Ellen 2 kommer att gå i skola i 
Hamburgsund.

Pers syster Åsa och hennes familj har också tagit steget ut i skär-
gården på heltid. Sönerna Oscar 24 och Alexander 18 är mer eller 
mindre utflugna ur hemmet för arbete och studier.

Vad fick då familjerna Hammarström och Hardin att flytta hit ut ?
Per och Åsa växte upp på somrarna på Kalvö. Familjen hade vissa 

släktband på ön, så valet var ganska enkelt.
Per träffade sin blivande fru Malin, när han studerade teologi 

och Åsa träffade Anders, som var discjockey på Badis i Fjällbacka.
Åren gick och så dök tanken upp på att bosätta sig på Kalvö för gott
Malin och Per hade prästtjänster i Strömstad men längtade till 

Fjällbacka och Åsa och Anders hade också börjat planera för att 
flytta till ön.

Anders råkade ut för en serie hälsoproblem med bl.a. en stroke, 
och beslutet togs: – Vi bygger och flyttar till Kalvö!

Sagt och gjort. Nu bor familjerna Hardin och Hammarström i 
var sitt nybyggt hus högst uppe på Kalvö, med en fantastisk utsikt 
över skärgården.

Malin, Per och barnen åker varje morgon båt till arbete, skola 
och dagis i Hamburgsund. Åsa har börjat jobba på värdshuset på 
Väderöarna och har dessutom en verksamhet igång med att dekorera 
och måla om möbler, medan Anders rehabiliterar sig och går och 
småpillar hemma i huset på ön.

Jag tror att deras exempel kommer att mana till efterföljande. Att 
göra något annorlunda, att ändra sina livsvanor, att satsa på den 
kvaliteten det innebär att bo på en ö i Fjällbacka skärgård.

Att hålla sig ajour med verkligheten och kontakt med jobb och 
vänner är ju numera inte svårare på Kalvö än någon annanstans.

Kanske kan det bli jobbigt de gånger det blåser och regnar i 
november, men tänk att kunna gå ner till bryggan och hämta några 
krabbor ur sumpen eller att meta några makrillar till middagen, 
nästan alldeles utanför stugknuten... n

Det blåser friska
vindar i skärgården

Text: Lasse Lundberg. Foto: Björn Wärngård och Alexander Hardin
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Saxat ur
Med artikelförfattarnas goda minne publicerar vi 
en, eller flera, texter om Fjällbacka, smått och stort, 
ur tidningen sedan förra numrets pressläggning.

Krafttag mot övergödning
Åtgärder ska anpassas efter lokala förutsättningar

Skräddarsydda åtgärder för att komma till rätta med 
övergödningen i olika typer av kustområden föreslås i två 
rapporter till regeringen. Fjällbackas inner-skärgård är ett 
av de typområden som synats.

– Vi har i många år arbetat med generella åtgärder. Nu tror vi att 
det behövs åtgärder utifrån varje områdes förutsättningar, säger 
Karin Pettersson, biträdande vattenvårdsdirektör vid länsstyrelsen 
i Västra Götalands län.

Rapporterna är resultat av två regeringsuppdrag och arbetet med 
dem har omfattat fyra fallstudier, där fyra kustområden av olika 
karaktär fokuserats: Fjällbackas inre skärgård, fjordsystemet vid 
Orust och Tjörn, Kungsbackafjorden och Skälderviken.

Alla fyra finns på topp tio-listan över de områden, av totalt 109 
längs hela västkusten, som är mest utsatta för näringstillförseln 
från land.

Olika förutsättningar
Möjligheterna att ta hand om tillflödet av närsalter varierar. I en 
av rapporterna konstateras det att näringstransporterna från land 
är betydligt högre i Halland och Skåne än i Bohuslän men att 
effekterna av övergödning är tydligare i Bohuslän.

I Fjällbackaområdet mynnar älvar som avvattnar en stor del 
av Tanums kommun. Reningsverkets utsläpp är en betydelsefull 
enskild utsläppskälla men avloppsreningen ska flyttas till ett nytt 
verk.

– Enligt våra beräkningar kan det betyda mycket för kvävetill-
förseln i Fjällbackaområdet, säger Pettersson.

Nya våtmarker
Minskade utsläpp från enskilda avlopp och nya våtmarker är annat 
som bedöms kunna ge stora effekter i de bohuslänska områdena. 
Ett nytt sätt har tagits fram för att finna områden där våtmarker 
gör mest nytta vad gäller näringstransporterna. Utformningen 
har också betydelse. Norska ”fangedammer”, djupgrävda för att 
medge sedimentering av fosfor, lyfts fram.

Fritidsbåtarnas avlopp, som ofta går direkt i havet, uppmärksam-
mas med en allmän uppmaning om åtgärder:

– Men tyvärr har vi inga bra siffror på fritidsbåtarnas bidrag, 
säger Karin Pettersson. Till mängden av förslag hör pilotprojekt 
för restaurering av ålgräsängar. Erfarenhet av återplantering saknas 
i Sverige.

Differentierat miljöstöd till jordbruket, för att gynna åtgärder i 
områden som läcker mest näring, är ett annat förslag. n

Möjligheter till restaurering utredda

Två regeringsuppdrag som länsstyrelsen redovi-
sar till regeringen:

1. ”Finn de områden som göder havet mest”.

2. Inventera behovet av och möjligheterna till 
restaurering av övergödda havsvikar och kustnära 
sjöar i Västerhavets vattendistrikt. 

Västerhavsdistriktet (ett av fem i landet) omfat-
tar hela västkusten ned till Kullen och är en del 
av vattenvårdsenheten inom länsstyrelsen Västra 
Götaland.

Kustområdet i Västerhavsdistriktet är indelat i 
109 områden, enheter som används i arbetet med 
EU:s vattendirektiv.

Text: Ann-Katrin Eklund - Artikeln publicerad 22 januari 2009

Foto: Alf Gustafsson
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Jag är inte helt säker på att det numera är den gängse ordningen 
men så var det i alla fall 1948, då Fjällbackas vapen, för att fira 
50 år som municipalsamhälle, fastställdes genom Kunglig Maj:t 
resolution given Drottningholms slott den 3 december. 

Fjällbackas vapen är fastställt enligt följande: ”Sköld, delad av 
silver, vari en blå båt med hissade segel, och av blått, vari en 
merkuriestav, på vardera sidan åtföljd av en stolpvis ställd fisk 
av silver med röd beväring (därest dylik skall komma till använd-
ning), den högra vänstervänd”. *

Vårt vapen har inte funnits någon längre tid så tolkningen har 
alltid varit densamma. I motsats till vissa konungavapen där lejon 
och andra symboler varit både tjocka och smala, snälla eller elaka, 
allt efter århundradenas ideal. 

Nu verkar det dock som förändringens vindar blåser över Fjäll-
backa, eller i alla fall över Mörhult. Joel Torstensson är en stolt 
Fjällbackabo, tillhörande dem som Magnus Uggla utsett till ”Den 
tatuerade generationen”, och som hos andra i denna grupp har 
permanent kroppsmålning högt på listan. Joel frågade mig i höstas 

om det var fritt att använda Fjällbackas vapen som original, vilket 
det självklart var.

Mika Panom i Lysekil fick uppdraget men tyckte att vapnet 
kanske var lite väl ”stelt” och föreslog en friare tolkning. Joel gil-
lade idén och i december började arbetet, för att en bit in i januari 
färdigställas med skuggor och allt. 

En sköld delad i blått och båten med hissade segel är med. Merku-
riestaven med ormarna och fiskarna likaså. Visserligen stävar båten 
rakt mot betraktaren, ormarna verkar vilja frigöra sig från staven 
och fiskarna har givit upp sin strama givakt. Men tolkningen är 
fri och nutida, precis som Riksheraldikerämbetet för hundratals 
år sedan föreställt sig skulle ske. 

Visst är det härligt med människor som på detta stolta sätt hyllar 
vårt samhälle. Även om det i framtiden blir svårare, för att inte 
säga omöjligt, att flytta till Hamburgsund. 

Artikel om Fjällbackas vapen finns i nummer 91, december 2001 
samt på www.fjallbackabladet.se – klicka på: Webtidningar. n

* Beväring – i detta fall lika med fenor (Red’s anm.)

Ett fastställt vapen – en släkts, ett lands eller en orts – har inte något exakt utseende. Dessa emblem fastställs, av 
Kunglig Majestät genom Riksheraldikerämbetet, genom s.k. blasonering vilket betyder en beskrivning av vapnet i 
ord och att det inte är fastställt i form. Allt för att vapnen skall följa tidens tolkningar och trender. 

Text och foto: Anders Torevi

Fjällbackas  
vapenbärare
– i fri tolkning
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 minuter med...

Rebecca Trehammar

– Läckra tips i sommartider, med Lena Willig

Ni kanske är som undertecknad som bara älskar 
att kunna få lite mer kryddstark mat då och då, och 
framför allt fördelen att slippa behöva laga den själv. 

Det är ju fantastiskt att kunna få avnjuta denna goda 
thaimat som är tillagad av ett riktigt proff s. För proff s 
det är hon! – Tu som lagat mat sedan hon var tretton 
år i sitt hemland Thailand.

 träff ade Tu Leif Norin, och sedan  har hon 
varit bosatt i Fjällbacka. År  öppnade hon sin 
thaimatsvagn och i år har hon förnyat sin verksamhet 
med att ha ett eget kök, inhyrt i gamla Olofssons hus. 
Lokalen gör det möjligt att kunna ha öppet längre 
perioder under året och den ger även möjligheter att 
utöka hennes cateringservice.

Vilken tur att Tu träff ade Leif så att hon hamnade hos 
oss i Fjällbacka!

Foto: Annika Torevi

Namn: Tu Kongsiri

Ålder: 3

Familj: Dottern Suripon Kaiwploy och sambo Leif

Bor: Målgården Fjällbacka

Vad gör du på fritiden?
Kopplar av och tar det lugnt.

Hur ofta är du i Thailand?
En gång om året.

Inspirationen till din matlagning?
Den kommer från min mormor. Hon lärde mig att 
laga mat från det att jag var 8 år. Jag började arbeta i 
restaurang när jag var 13 år och där lärde jag mig också 
mycket.

TV-program?
Matlagningsprogram och spännade fi lmer.
Resmål?
Thailand, så klart.
Musik?
Bo Kaspers, Lisa Nilsson och Thai country.
Favoriträtt?
Somtam – Papayasallad.
Favoritdrink?
Tequila.

Åh vad det grönskar i vår härliga trädgård! 
Syrenen i full blom, kaprifolen sprider ljuv doft 
vid farstukvisten och den efterlängtande klätter-
rosen har funnit sin plats intill söderväggen. 
Hallon, äpple, päron, krusbär och vinbär dignar 
av omogen kart, kryddlandet skördas dagligen 
och mannen i huset har sått grönsaker. 
Nu är det bara att sätta sig och beskåda grann-
låten med en liten trädgårdsfi ka.
 ”Nyponbuskar, nyponbuskar... hela vägen nypon-
buskar”… en textrad av Lasse Winnerbäck. 
Hos oss fi nns det vinbärsbuskar i mängd! Vad 
sägs om en liten god skorpa och en vinbärsmar-
melad?

SKORPOR ∙ Ca 45 st 
100 gr smör
2 dl socker
3 ägg
7 dl mjöl (7 ½ dl om bär används)
3 tsk bakpulver
½ tsk vaniljsocker
½ tsk salt
(1 liten näve frysta trädgårdsbär)

Lägg smör och socker i en matberedare och rör poröst. 
Knäck ett ägg i taget. Blanda i alla torra ingredienser 
och rör väl. Tillsätt bären sist. 
Dela degen i  delar och rulla längder. Platta något och 
grädda ca. 20 min 200 gr. 
Skär skorporna 2 cm breda och ställ skorporna på efter-
värmen för torkning. Låt dem gärna stå i ugnen under 
natten!

LIDENVÄGENS
SVARTVINBÄRSMARMELAD 
2 liter svarta vinbär
1 kg socker
2 ½ dl vatten
2 tsk pressad citron och ev lite skal
vaniljstång

Rensa och skölj bären. Lägg bär, citronsaft och vatten 
i en stor kastrull och låt småkoka ca.  min. Tillsätt 
socker samt delad och urgröpt vaniljstång (använd 
hela stången och låt den koka med i marmeladen) och 
låt småputtra ytterligare 0 min. Skumma vid behov. 
Ös upp den varma marmeladen i rena varma burkar 
upp till kanten och förslut väl. Förvaras svalt.

Av tradition delger jag er alltid ett ”stulet ” glimrande recept. Denna gång från sockersöta 
Leila Lindholm! Receptet är taget från hennes fantastiska bakbok  ”A piece of cake ”. 

Docksöta små muffi  ns med smarrig glasyr. Ätes med andakt i en skuggig vrå av trädgården.

CLASSIC CUPCAKES ∙ 12 st
3 ekologiska ägg
2 ½ dl socker
1 tsk vaniljsocker
100 gr smör
1 dl mjölk
3 ½ dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 nypa salt
skal och saft från en citron

Sätt ugnen på  gr. Vispa ägg, socker och vaniljsocker 
poröst. Smält smöret, häll i mjölk och bland väl i ägg-
smeten. Blanda mjöl, salt och bakpulver och vänd ner 
i smeten. Tillsätt skal och saft från citronen. Placera i 
muffi  nsformar och fyll ¾ delar av formen med smet. 
Grädda i mitten av ugnen ca.  min. Låt svalna. 
Nu har ni små citrondoftande godsaker som är goda i 
sig men nu skall den fantastiska toppningen på!

CREAM CHEESE FROSTING 
60 gr mjukt smör
5 dl fl orsocker
1 tsk vaniljsocker
1 msk citronsaft
100 gr philadelfi aost
några droppar valfri karamellfärg 
strössel eller blommor till garnering

Rör smör, fl orsocker, vaniljsocker citronsaft och ost 
krämigt. 
Dela upp frostingen och färga i olika färger om så 
önskas. Bred frostingen på och garnera med något 
fi nt!

Goda mumsiga fi kakomponenter som pryder 
sin plats både i berså och cykelkorg.
Det var allt för mej denna gång. 
Ha en underbar sommar och glöm inte solhatten!

SKORPOR ∙ Ca 45 st 
100 gr smör
2 dl socker
3 ägg
7 dl mjöl (7 ½ dl om bär används)
3 tsk bakpulver
½ tsk vaniljsocker

LIDENVÄGENS
SVARTVINBÄRSMARMELAD
2 liter svarta vinbär
1 kg socker
2 ½ dl vatten
2 tsk pressad citron och ev lite skal
vaniljstång

CLASSIC CUPCAKES ∙ 12 st
3 ekologiska ägg
2 ½ dl socker
1 tsk vaniljsocker
100 gr smör
1 dl mjölk
3 ½ dl vetemjöl

CREAM CHEESE FROSTING 
60 gr mjukt smör
5 dl fl orsocker
1 tsk vaniljsocker
1 msk citronsaft
100 gr philadelfi aost
några droppar valfri karamellfärg 
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Dance Port
Fjällbacka 
– med rytmen i blodet!

För ett drygt år sedan startades dansföreningen Dance Port 
Fjällbacka. Dansglada barn, ungdomar och vuxna som strävade 
åt samma håll, och med samma mål och mening, gick samman 
och ville förverkliga sin dröm. Att få starta något nytt och fräscht 
och under devisen att alla får vara med – liten som stor. Ur detta 
föddes  Dance Port Fjällbacka. 

I dags dato finns det dryga 30 licenserade tävlingsdansare och cirka 
90 medlemmar. Under året som gått har Dance Port hunnit med 
dansuppvisningar runt i vår bygd bl.a. Familjefesten på Tetra Pak, 
danskväll på campingen, julmarknadsdans i både Grebbestad och 
Fjällbacka. En del privata fester har också fått sin guldkant med 
dessa fartfyllda duktiga dansarna och deras härliga show.

Det har tävlats land och rike runt och klubben har under höst- och 
vårtermin många gånger placerat sig bra. Hela 20 guld 16 silver 
och 21 bronsmedaljer samt en massa viktiga placeringar i form av 
4:e 5:e och 6:e pris – Det ni!

Dance Port har en egen klubblokal i gamla klubbhuset på FIK 
där renoveringsarbete och ”mysfaktorhöjare” har gjorts av trägna 
föräldrar. Dansarna träffas för träning torsdagar varje vecka i gym-
nastikhallen och kontinuerligt hålls träningsläger och samkväm 
för att hålla den härliga kompisandan vid liv. Några discon har 
det också blivit då klasskamraterna från de närliggande skolorna 
har bjudits in.

Under kristihimmelsfärdshelgen deltog Dance Port på sitt första 
SM. Tävlingen hölls i fantastiska Löfbergs Lila Arena i Karlstad 
med Örjan Torstensson som speaker. Nio dansare prövade lyckan 
i samtliga discipliner på denna guldkantade och färgsprakande 
tävling. Tre av Dance Ports dansare kammade hem fina place-
ringar och tog sej ända till final. Odin Willig med sina danstjejer 
Emma Lindh och Matildha Carlsson kom på hedrande 5:e plats 
i Dubbelbugg  på Ungdoms-SM och Emma och Odin dansade 
till sej en fin 6:e placering i Boogie Woogie USM. Fortsättning 
följer, jag lovar! n

Text: Lena Willig. Foto: Dance Port Fjällbacka

Bilder från Karlstad-SM. Till vänster: Matilda Carlsson, Odin Willig och Emma Lindh efter bubbelbuggen. Till höger Emma och Odin efter 
Boogie Woogien. Överst i mitten ”dubbelbuggsmammorna” Ann Munther, Anki Lindh och Lena Willig. Nederst: Emma, Mathilda, Emil 
Waldner och Hampus Thorsen.
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Text och foto: Tomas Järund 

Fjällbacka GK
Återigen stod Fjällbacka Golfklubb som värd för Fjällbacka Open, 
en stortävling för Sveriges golfelit och en deltävling i den Svenska 
Minitouren. 

Tävlingen spelades över två dagar, 9-10 maj, men arrangemanget 
började redan på fredagen då alla sponsorer deltog i tävlingens Pro-
Am. Pro-Am är förkortning för professionell-amatör, och innebär att 
proffsen bildar lag med sponsorerna och lagen tävlar mot varandra. 
En uppskattad tillställning där det utöver själva golfspelet bjuds på 
lunch, diverse tilltugg och ett fint prisbord. 

Sponsorer
Huvudsponsorer för tävlingen var även i år Drydocks World med 
Jens och Marcus Larsson i spetsen. Drydocks World ingår i koncer-
nen Dubai World som är huvudsponsor till Europatourens ”Race to 
Dubai”. Tack vare Dry Docks World samt övriga samarbetspartners, 
tävlade proffsen i år om 100 000 kr. Detta är även i år den största 
prischecken på den Svenska Minitouren. 

Vinnare
Tävlingen avgjordes under svårast tänkbara förhållanden med vind 
upp till 15-20 m/s och snabba greener. Banan var i toppkondition 
och höll emot bra för de, normalt sätt, lågt scorande deltagarna. 

Startfältet innehöll många av Sveriges bästa spelare, bland annat 
europatourproffsen Joel Sjöholm, Johan Axgren, Paul Nilbrink samt 
tv-kommentatorn Johan Ryström. Ingen av de nämnda tourspelarna 
kunde dock rå på den 18-årige amatören Anton Wejshag från Vara-
Bjertorp GK som med ett resultat på +2 (71-73) tog hem hela tävlingen. 
En överraskande vinnare och ett namn att hålla ett öga på i framtiden.

Fjällbacka Open
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Hans-Einar Forsberg, ordförande

Segelsällskapet Norderviken
st(r)ävar vidare

Årets arrangör
Sommaren 2008 arrangerade SSN Master-SM för Laser och för 
första gången Fjällbacka Match Race. Master-SM blev så lyckat 
både till sjöss och land att Svenska Seglarförbundet utsåg SSN till 
årets arrangör år 2008. Detta är vi naturligtvis väldigt stolta över 
och priset i form av en tavla pryder nu en vägg i klubbhuset. Kom 
och titta! Vi vill passa på att tacka alla frivilliga som drog ett sånt 
stort lass under Master-helgen.

West Coast Raid
I skrivande stund pågår West Coast Raid med Katamaraner i vatt-
nen utanför Fjällbacka. SSN medverkar som en av arrangörerna. 
Vi arrangerar ett lunchstopp med efterföljande hamnrace. En raid 
är en äventyrssegling över fl era dagar. Raiden innehåller kontrol-
ler och hamnrace för att göra det publikt. Förutom hamnracet 
ordnade vi pilkastning som en av kontrollerna. Pilkastningen var 
på Gluppö. Det är första året som raiden arrangeras och vi ser möj-
ligheter att få ett startfält  med 15-20 katamaraner. Det skulle vara 
något alldeles extra att visa upp. Läs mer på www.westcoastraid.se.

Fjällbacka Match Race
Fjällbacka Match Race 2008 blev  en framgång och samlade ett 
starkt startfält med seglare från eliten i Sverige. Veteranen Pelle 
Pettersson med C55-mästarna Christer och Kent Gunnarsson som 
gastar gjorde få misstag och satte alla på plats och vann. Gurra 
Krantz med Hanna Bach och Oskar Karlsson gjorde ett tappert 
försök att rå på dem. Gurra sa efter seglingarna: ”Det är inget 
att vara ledsen över att komma tvåa efter en besättning där en av 
världens bästa seglare ingår”. Pelle konstaterade ödmjukt: ”Det var 
roligt, men nu får det räcka. Gubben är helt enkelt för gammal”. 
På en förfrågan häromveckan om han inte kunde ställa upp i år 
igen svarade han: ”Nej, men det var roligt att  Fjällbacka Match 
Race blev ett så lyckat event. Irene och jag kommer att segla till 

Fjällbacka i år igen för att titta”. Vem vet, kanske ställer Pelle upp 
som expertkommentator?

Besättningen består av 3 personer och seglar C55. Båttypen är väl 
anpassad för den här typen av segling. Den är relativt lätt att han-
tera även för lite mindre erfarna seglare. C55:an  konstruerades av 
Pelle Pettersson och är 5,5 m lång, 2 m bred och med en totalvikt 
av 450 kg.  Se hemsidan http://www.c55sweden.org/ eller kom 
ner till SSN och prova!

Banan är en kryss-/länsbana som seglas två varv. Rundningsmär-
ken ska lämnas om styrbord. Två båtar slåss om bästa positionen 
innan starten. När sedan startskottet gått börjar kampen om att 
komma först i mål.

Seglarskola och träning
Under sommaren arrangeras seglarskola för barn med optimister. 
Ungdomar och vuxna erbjuds kurser i C55. Läs mer på nordervi-
ken.se/pages/seglarskolan.php. Efter avslutad seglarskola är man 
välkommen till träning på en nivå som passar. n

F-18 Katamaran – West Coast Raid 23 maj. Foto: www.batbilden.se Gurra K och Pelle P matchrace:ar 2008.  Foto: Anders Torevi

Datum Regatta
2–2 maj West Coast Raid

 juli Högsommarregattan

 juli Väderöarna Runt

 juli Fjällbacka Match Race

2 juli Fjällbacka-lyset

 aug Valö Runt

Tävlingsprogram 00
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2009

Gamla fjällbackabilder

Ytterligare ett sätt (utöver Vykortsboken på sid 10) att fira de 150 år som posten funnits i Fjällbacka 2009 är 
utgivningen av två fiskarvykort. Det ena, med originalmotivet, från slutet av 1800-talet och det andra en nyut-
gåva med årets yrkesmän. 

Bilderna är tagna vid Oxnäs, precis där piren till Badholman börjar, och rekvisitan är liknande bortsett från 
kräftburen som vittnar om 2000-talets fiskare. Vykorten är framtagna av Alf Gustafsson och säljs runt om i 
Fjällbacka.

På det övre syns fiskarna Adolf Sanne, Gustaf Larsson, August Vahlberg och Martin Bohlin.

På det undre hittar vi Mats Bohlin, Alf Gustafsson, Björn Hugosson och Kalle Kahlman.
Anders Torevi    


