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Annonssida



Jag känner mig mycket hedrad och tackar ödmjukast för för-
troendet att ha blivit vald till ny ordförande i FFF.

FFF har en fantastisk mångfald av människor i styrelsen. Det 
stora åldersspannet gör att vi kan utbyta åsikter och erfa-
renheter på ett mycket positivt sätt. Jag vet att vi i styrelsen 
besitter en stor kunskap om samhället förr och nu, vilket gör 
det möjligt för oss att påverka framtiden för våra medlemmar 
och samhällets invånare på ett positivt sätt. Min vision är att 
vi skall värna om föreningens arbete. Vi skall också blicka framåt och hitta nya saker vi 
vill jobba med i fortsättningen. Vi i styrelsen har kommit fram till att vi inte har någon 
möjlighet att genomföra alla projekt själva. Vi har gladeligen tagit hjälp av människor 
som vill värna om det som ligger i linje med vad föreningen står för.  

På FFF:s årsmöte är vi ca 25 personer om vi har tur. Varför är vi så få när medlemsantalet 
är drygt tusen personer?  Den här negativa trenden måste vi hjälpas åt att vända. Det 
är ju ett tag dit, men ni är alla hjärtligt välkomna på nästa årsmöte.
Jag tror att det är mycket viktigt att det finns en förening som aktivt vill tillvarata 
samhällets historia, samtidigt som vi hela tiden är med och medverkar på olika sätt till 
samhällets utveckling.

Att vi som bor här är rädda om varumärket Fjällbacka tror jag är avgörande för hur det 
kommer att se ut i framtiden. Fjällbacka figurerar en hel del i media på ett eller annat 
sätt. Detta kan vi som bor här inte alltid påverka och vi har för det mesta inte valt det 
själva.  Men vi kan välja hur våra gäster som besöker oss uppfattar det som de ser och 
upplever. Hur vi uppfattas som samhälle är också viktigt i tunga frågor så som kajen och 
reningsverket. I dessa frågor uppfattas vi inte som ett enat samhälle hos kommunen. 
Därför har vi gång på gång blivit av med pengar som varit avsatta för att göra radikala 
förändringar för samhället. Man får en stark känsla av att våra folkvalda politiker inte 
innehar den pondus som vi behöver.  Helt öppet talas det också om att i våra närlig-
gande samhällen har de någon eller några som hos kommunen är inflytelserika och 
betydelsefulla ”rika starka män”, som tydligen bidrar med att få saker och ting gjorda 
på sina respektive hemorter. Uppenbarligen har inte vi det! För dessa personer borde väl 
redan trätt fram och fört Fjällbackas talan? Man kan också fråga sig om det är det vi vill? 
Och om det är det som behövs? Däremot så finns det en tradition att Fjällbackaborna 
får saker och ting gjorda på egen hand utan hjälp av någon utomstående. Det är helt 
fantastiskt så mycket som gjorts av samhällsinvånarna på egen hand under årens lopp.

Men det finns vissa frågor där vi får ge och ta och kompromissa med varandra 
för att få saker och ting gjorda. Och det viktigaste är att vi tillsammans visar en 
enad front för framtida generationer. Till sist vill jag citera ”The King of pop”: 

”If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change.”

Ledare
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När jag sitter och skall summera sommaren 
2009 hör jag min dotter sjunga Idas sommarvisa 
i bakgrunden. Det känns ju mycket passande 
denna regniga höstdag?! Men det blir plötsligt 
lätt att minnas att solen sken och att himlen var 
blå och att vågorna slog i mot stranden, i alla fall 
någon gång då och då. Jag vill också minnas att 
det ibland regnade och stormade rätt så kraftigt 
och att vi på eftersäsongen fi ck uppleva ett par 
kraftfulla åskväder.

FFF får i alla fall säga: ‒Vi hade i alla fall tur med 
vädret, för under de fl esta av våra evenemang var 
vädrets makter med oss.

På ÅRSMÖTET var det som vanligt en tapper liten 
skara som dök upp. På mötet beslutades det bland 
annat att höja årsavgiften till 180 kronor från och med verksamhetsåret 2010- 2011. Detta 
för att föreningen vill kunna fortsätta att ge ut Fjällbacka-Bladet, samt att utveckla gamla 
och genomföra nya projekt. Mötet avslutades med att vi besökte Lena Odelius vackra 
rosenträdgård.

FJÄLLBACKAKVÄLLEN var även denna sommar en stor succé. Det var många som hade tur 
att få sig en sittplats på Pianobaren och lyssna på Stellan och Lasse. 

På BARNENS DAG höll vi på att slå rekord i antalet deltagare. Samhället var helt fullt av 
små och stora människor och parkeringsplatserna helt överfulla, så att bilarna fi ck parkera 
längs med 163:an.

På SKÄRGÅRDENS DAG på Kalvö var uppslutningen stor, stämningen hög, orkestern svängde 
och fi sksoppan var god. Stort tack till Kalvöborna för en mycket fi nt arrangerad dag och 
för att vi alla fi ck komma och besöka er vackra ö. Dagen avslutades traditionsenligt med 
konsert i kyrkan och det var många som var överrens om att Åsa Fång är en sångerska i 
världsklass.

För den uppmärksamme så har ni säkert sett att det kommit upp ett antal ”Hus med 
kultur”- skyltar på en del hus i samhället.

Dessa gör att man själv kan vandra genom samhället och ta del av Fjällbackas historia. 
Det är framför allt väldigt roligt att alla nuvarande husägare varit så entusiastiska och 
positiva till att vi har fått sätta upp en skylt hos dem. Tillsammans med FFF har de gjort 
det möjligt att förmedla kunskap och bevara kulturhistoria.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla er ideellt verksamma vänliga människor som hjälper 
oss i föreningen med alla våra evenemang. Utan er hade de aldrig blivit så lyckade. Ingen 
nämnd och ingen glömd! n

Rebecca Trehammar ny (och FFF.s 
första kvinnliga) ordförande samt 
Hans Schub, avgående ordförande.
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev 
i år 7133 för Fjällbackas del mot 6454  i 
fj ol. Motsvarande för Grebbestad blev 
7679 mot 7487 och för Hamburgsund 
2588 mot 2328. Uppgången för alla 
hamnar anses bero på det dåliga vädret. 
Den stora ökningen i Fjällbacka beror 
på bättre service, sedan bröderna Stefan 
och Daniel Abrahamsson tagit över 
driften av hamnar och turistinformation 
i Fjällbacka och Hamburgsund.

• En fi skarstuga från 1870-talet på Skep-
paregatan har rivits.

• Årets turistkommun blev Strömstad. På 
andra plats kom Malung-Sälen och på 
delad tredje kom Tanum och Åre. Tanum 
gick upp från fj ärde plats.

• Sju nya platser för särskilt äldreboende 
skall inrättas på Fjällbacka Service.

• Polisledningen i Fyrbo-Dals distrikt 
vill lägga ner polisstationerna i Tanum, 
Sotenäset, Mellerud och Bengtsfors. 
Kommunordf. Åke Sörkvist har inlett 
förhandlingar med polisledningen om att 
få ha kvar polisstationen i någon form.

• Vindkraftbolaget EolusVind fi ck klar-
tecken från Miljööverdomstolen om att 
få bygga en vindkraftpark på Tolvman-
nategen. Därmed kommer detta unika 
naturområde att förstöras.

• Kommunen har lagt fram en plan för 
utbyggnad av vindkraft i kommunen. 
Fullt utbyggd kommer den kraftig att 
förändra kustens utseende, sett  från sjön.

• Nästa års investeringsbudget är på 112 
Mkr och blir den största någonsin. Drygt 
70 Mkr skall gå till ett nytt reningsverk 
för Grebbestad och Fjällbacka

• Årets hummerfi ske har gett god utdel-
ning, men makrillfi sket var dåligt. Det 
verkade nästan som om det fanns mer 
hummer än makrill.

Från grannorterna

Grebbestad
• Tanumstrands ägare Norlandia-gruppen 

vill bygga 300 bostadshus på området norr 
om hotellet. Man har också planer på att 
bygga ut själva hotellet med 28 lägenheter 
och utöka hamnkapaciteten.

Hamburgsund
• Ett projekt för att ta vara på vad som 

finns kvar från stenhuggarepoken i 
Hamburgsund har startats. Bakom detta 
står Hamburgsunds Turistbyrå, Tanums 
Turist, Kville Hembyggdsförening och 
Hamburgsunds Bildarkiv. n

Det är återigen snart jul med allt vad det 
innebär. Vi ser fram emot Julmarknad och 
Nyårsfi rande. 

Tiden efter Vårmötet har gått fort och vi 
kan med glädje konstatera att Fjällbacka 
Vårdcentral fi ck vara kvar. Det är mycket 
viktigt för samhället att denna service 
fi nns tillgänglig för de kommuninvånare 
som bor i den södra delen av Tanums 
kommun.

En diskussion påbörjades om hur vi skall 
kunna arbeta mer tillsammans i de olika 
föreningarna. Vi har nu under hösten haft 
två mycket givande  möten med många 
idéer och det har resulterat i att det har 
bildats grupper med representanter från 
fl era föreningar som kommer att arbeta 
med och mot samma mål. Två grupper har 
bildats, en för Kajens och en för Hamn-
områdets framtid och utveckling. Vilka 
som är med i de olika grupperna kan ni 
läsa om i protokollet från föreningsmötet 
på Fjällbacka Hemsida. Om någon mer är 
intresserad av att medverka går det bra att 
höra av Er till undertecknad. Vi är i starten 
för detta samarbete och ser fram emot fl er 
givande träff ar dels tillsammans och dels 
med representanter för Tanums kommun.

Trafi kgruppen har träff at representanter 
från Tanums kommun för att gå vidare i 
vår långa lista på åtgärder. Glädjande för 
oss är att man påbörjat en trottoar längs 
kyrkogården som kommer att färdigställas 
under hösten. Trafi kgruppen har också 
blivit lovade att få vara med när Tanums 
kommun skall strukturera upp behoven 
av gång- och cykelvägar inom samhäl-
lena. En utredning är klar beträff ande 
gång- och cykelvägar mellan samhällena 
i kommunen. Vi har också lämnat förslag 
till kommunen angående enkelriktning 
och byggande av trottoar på Allégatan.  
En dragning av 163:an runt samhället är 
kanske inte helt omöjlig trots allt, funde-
ringar fi nns. Även en varaktig insats för att 
minska hastigheten på Föreningsgatan och 
Hamngatan fi nns som önskemål.

Näringslivsgruppen är i sin linda men 
kommer att arbeta vidare under hösten/
vintern. Industrimark står högt på dagord-
ningen tillsammans med övriga närings-
livsfrågor.

Beträff ande byggnation av fl erfamiljsbo-
städer har det stått i Bohusläningen att 
Håkebacken står på tur att bebyggas när 
Härlidsområdet i Grebbestad är klart. 

Biblioteket ligger i farozonen för nedlägg-
ning om vi Fjällbackabor inte lånar och 
använder Biblioteket mer. Malin Sellman, 
Kulturförvaltningen Tanums kommun, 
berättar mer om detta på Samhällsfören-
ingens årsmöte.

Tyvärr känns det som om det inte händer 
så mycket i samhället just nu. Vi har fl era 
projekt som vi väntar på och det tar väldigt 
lång tid för Tanums kommun att komma 
till skott.

En god Jul och Gott Nytt År tillönskas 
alla Fjällbackabor. n

Nyanlagda trottoaren utmed kyrkogården. En 
seger för trafi kgruppen. Vi tackar! Foto: AT.
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Kyrktrappan – av Malin Hammarström, vår präst 

Lars Schmidt har gått ur tiden
Den 18 oktober 2009 avled fjällbacka-
vännen Lars Schmidt stilla, efter en tids 
sjukdom, på Hedegården i Tanumshede. 
Lars Scmidt var född 11.6.1917 och till-
bringade samtliga somrar sedan 1958 på 
Dannholmen i Fjällbacka skärgård. Efter 
begravningsgudstjänsten i Svenneby g:a 
kyrka 6 november placerades blommorna 
runt Ingrid Berman-bysten i Fjällbacka.

Fjällbacka-Bladet har haft två större artik-
lar om Lars och Dannholmen på senare tid, 
Nr 105 December 2008 och Nr  93 Decem-
ber 2002. Dessa tidningar går även att läsa 
på: www.fj allbackabladet.se

5600 besök hade Fjällbacka kyrka under 
några veckor i somras. Med busslasterna 
oräknade, så hamnar vi upp emot 6000 
besök. Ungefär 1000 personer i veckan.  
Tyvärr kan inte ens kyrkor lämnas öppna 
och obevakade utan att något försvinner. 
Men tackvare timanställda och frivilliga 
kyrkväktare så går det att hålla öppet och 
de får också vara viktiga guider för våra 
besökare. Det var en större tillströmning 
än tidigare somrar, säkerligen tack vare 
skulpturen. En del som kom till skulpturen 
gick in Fjällbackas vackra kyrka och tit-
tade. Vissa tände ett ljus och satt en stund 
i bänken. Många besökte konserter och 
musikgudstjänster. Fantastiskt ! Och vilken 
möjlighet! Under vintern funderar vi på 
hur vi ska ta hand om våra besökare ännu 
bättre. Vad mer kan vi göra, för att vara en 
öppen och välkomnade kyrka? Kom gärna 
med idéer ‒ det är vår gemensamma kyrka. 

Sommaren blev höst och under allhelgona 
hade kyrkan öppet under fredagseftermid-
dagen då många går för att tända ljus på sina 
anhörigas gravar. Vaktmästarna hade tänt 
marschaller som lyste vägen upp till kyrkan 
och som omgärdade skulpturen. Stilla 
orgelmusik spelades och många kom in, lite 
frusna efter ha tänt ljus på kyrkogården. De 
fl esta satt ner en stund vid kaff eborden och 
vi bjöd på kaff e och bullar och saft till de 
barn som kom. Och det är väl just så kyrkan 
ska vara. En öppen kyrka, där man får känna 
sig hemma. Där man kan få eftertanken, 
djupet och det goda samtalet. Men där man 
också ska få sitta med sin kaff ekopp, utan 
krav och få skratta tillsammans. 

Julen tycktes komma före allhelgona i år. 
Åtminstone på ett varuhus jag var i fanns 
pumporna och tomtarna sida vid sida. I 
slutet av oktober följde en julbilaga med 
kvällstidningen, ”riv ut och spara sillrecep-
ten”. Tidigt ska det börja pysslas och skrivas 
listor, något som kan vara roligt fram till 
frivillighetens gräns. När det blir ett krav 
(ofta självpålagt eller ärvt) så är det inte 
roligt längre. 

Julen är speciellt jobbig för dem som lever 
i ofrivillig ensamhet, eftersom någon slags 
idealtillvaro är den som lyfts fram. Kärnfa-
milj, ljus och lycka, och gott om pengar till 
julklappar. Visst är det så för en del ‒ men 
långt ifrån för alla. Julen är mer än någon 
annan högtid den tid när sprickor och brister 
blir tydliga och gör ont. Bilden av vad man 
tycker julen borde vara och var den faktiskt 
är, ligger väldigt långt ifrån varandra. Julen 
blir bara en massa krav. 

Hur kunde vi komma så långt ifrån vad julen 
egentligen handlar om? Kanske har vi hört 
julevangeliet så många gånger att berättelsen 
blir svår att ta till sig, på riktigt. Ta till sig 
hur Gud väljer en ung kvinna i avsaknad av 
både makt och status för att föda sin son. 
Och barnet blir lika utsatt och sårbart som 
alla små barn. Sina första år levde Jesus som 
fl ykting. Familjen var tvungen att fl y till 
Egypten efter det att kung Herodes sökte 
efter Jesus för att döda honom. 

Julevangeliet, är långt ifrån idylliskt och 
tillrättalagt. 

Jag hoppas att du tar dig tid att kliva över 
tröskeln till din kyrka i advent och jul.

Film i Fjällbacka
I mitten av december anordnar Fjällbacka 
församling ”Film i Fjällbacka”. Ett pro-
gram med filmseminarium kommer att 
presenteras. En fi lmkonsulent från Göte-
borg, Annika Broman från Sensus, leder 
seminarium med tema Tala fi lm Tala liv. 
Filmprogrammet kommer att annonseras.
Mycket händer också i våra grannkyrkor i 
pastoratet. Håll utkik! n

Till kalendariet:
Julafton 

17.00 Julbön  23.3o Midnattsmässa
Nyårsafton 

18.30  Traditionsenlig Nyårsbön 
Trettondag jul 5 januari

Julkonsert 18.00
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Saxat ur
Med artikelförfattarnas goda minne publicerar vi 
en, eller fl era, texter om Fjällbacka, smått och stort, 
ur tidningen sedan förra numrets pressläggning.

Text och Foto: Ann-Katrin Eklund - Artikeln publicerad  juni 00

– Otroligt roligt, för mig och för perso-
nalen, säger en mycket glad vd som blev 
tårögd när hon i går överraskades av en 
delegation från Företagarna och Tanums 
kommun.

– Roligt att kunna lyfta fram en duktig, 
kvinnlig företagare i en innovativ verk-
samhet som uppfyller kriterierna för 
utmärkelsen, säger Maggie Ciprian-Olevik, 
ordförande i Företagarna.

Tuff  start
Lotta Kristiansens första tid på vd-stolen 
var problemfylld.

– Det har varit mycket uppförsbacke, 
men det senaste året har allt lossnat. Vi har 
fått nya kunder och har fullt upp att göra.

Kristiansen efterträdde sin far Jan Törn-
ros, välrenommerad kemist som ledde 
företaget i många år och som dog 2007.

Förutom den personliga förlusten fi ck 
nya vd också tackla bekymmer för företa-
get. Råpvarupriserna steg och den största 
kunden gick i konkurs, något som Vasco 
löste genom att som en av tre parter ta 

Lotta på Vasco 
– Årets företagare i Tanum

över verksamheten i ett nytt bolag Ajour 
Trading Sweden.

Satsar sig ur krisen
Företaget har också satsat sig ur krisen 
genom nyinvesteringar, bland annat för 
maskinell fyllning av 25-litersdunkar. En 
eldriven ångmaskin, som ska ersätta oljan, 
väntar på att installeras.

En storstädning i våras, då produktionen 
stoppades under en vecka, har gett plats för 
nysatsningar. Allt som inte längre behövdes 
rensades bort.

Företaget har också rensat i sortimentet. 
Tillverkning av frisörprodukter, en liten 
rest av en tidigare storsäljare, har slopats.

Ny produktion utvecklas av företagets två 
kemister, i nära samverkan med kunderna. 
Vasco kan, som ett litet företag, vara fl exibel 
i sin produktion. 

Företag med anor
Vasco är ett företag med gamla anor. 

– Det är roligt med ett så här gammalt 
företag, säger Lotta. 

I hennes nyinredda rum blandas gam-
malt och nytt. Där fi nns företagets första 
tillverkningskittel, gjord i koppar. En av 
hyllorna i det gamla glasskåpet fylls av Evert 
Taube-litteratur.

Kärleken till Evert Taube och Bohuslän 
var ett skäl till att hennes farfar beslöt sig 
för att fl ytta företaget till norra Bohuslän, 
från splittrade och slitna lokaler i Göteborg.

Flytten gick till Abbas före detta konserv-
fabrik i Grebbestad.

– Jag minns att det luktade mycket fi sk där, 
säger Lotta Kristiansen, då tolv år.

Med företaget följde hennes far och hans 
syskon, alla engagerade i familjeföretaget.

Abba blev hemvisten till 1994, då en kom-
munal industrilokal i Fjällbacka köptes.

– Då tyckte vi att lokalerna här var jät-
testora, berättar Lotta Kristiansen.

Så är det inte längre. Ett par förrådstält och 
hyrd yta hos grannen har blivit en lösning.

Vasco har fortfarande en karaktär av famil-
jeföretag. Peter Törnros, Lotta Kristiansens 
bror och delägare i företaget, är en av fl era 
släktingar bland de 18 anställda. n

Tillverkning: Hygien- och rengöringsmedel 
som tvättpulver, maskindiskmedel, hand-
diskmedel och schampo för både industri 
och konsument, fl ytande gödningsmedel 
m m.

Kunder: Främst i Sverige, även i Norge, 
Finland och Danmark. Flera större kunder 
marknadsför och säljer Vascos produktserier 
under egna varumärken.

Årsomsättning: Cirka  miljoner kronor.

Historik: Företaget grundat i Göteborg 
cirka , under namnet Göteborgs 
Kemisk-Tekniska Fabrik Vasco. Första  åren 
tillverkning av främst såpa och tvål. Första 
industrikunderna på -talet. Jan Törnros 
var med och utvecklade innehåll och design 
av Blivtvålen, första fl ytande tvålen.

Miljö: Certifi erade enligt ISO , arbetar 
aktivt med EU-förordningen Reach.

Källa: www.vasco.se

FAKTA
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Bokrecension

Harriet, Ulla-Britt, Birgitta, Barbro och Ewa som grundade sin litteraturcirkel 1983

Fyrvaktaren
Camilla Läckberg - Bokförlaget Forum AB

Att fj ällbackabor, boende och bördiga, är en skrivande grupp har de 
senaste åren tydligt visat. Nästa i författare raden är fj ällbackafödda 
Åsa Hellberg som i september släppte sin egen skildring om hur det 
är att bli bedragen, leva med en sexmissbrukare men att till slut ändå 
klara av att gå vidare tillsammans. Boken fi ck stora rubriker och vi 
har sett Åsa i tv-soff or vid fl era tillfällen. Att ämnet berör märks tyd-
ligt i dessa tider med anonyma kommunikationskanaler  som mejl, 
dejtingsajter och sms. Följande text går att läsa på www.boksidan.net:

Mer än hälften av alla svenskar bedrar sin partner. Med andra ord är 
de fl esta av oss antingen bedragare eller bedragna.

Så säger cynikerna, alltså. Men det gäller förstås inte Lotta som efter 
en tids singelliv tycker att det är dags att träff a någon igen. Hon nät-
dejtar och får snabbt kontakt med Jonas. Den första riktiga träff en går 
fantastiskt och fj orton telefonsamtal, fem sms och tre mejl senare står 
han i hennes kök och gör köttfärssås. Allt rullar på i ett lyckorus. Jonas 
är helt enkelt en drömprins!

Men så upptäcker hon att Jonas har kvar sin annons på Match.
com och att han är online där. Under aff ärsresan? På en lördagskväll? 

Casanovas kvinna
Åsa Hellberg - Kalla kulor förlag

Det fi nns en förklaring, men 
sedan dyker nästa märklig-
het upp och nästa och nästa. 
Till slut tar Lotta mod till 
sig och undersöker i smyg 
Jonas mobil. Mängden 
SMS från olika kvinnor 
är oändlig. Vem har hon släppt in i sitt 
liv? Jonas, hennes underbare Jonas, är sexmissbrukare. Lottas tillvaro 
faller samman. Men i stället för att ge upp, kämpar hon vidare, för att 
rädda sig själv och mannen som hon på något sätt fortfarande älskar.

Casanovas Kvinna är Åsa Hellbergs sanna historia. Ärligt, osminkat 
och uppriktigt berättar hon om toppar och bottnar, om svarta djup 
och hur man med hårt arbete och bra hjälp kan ta sin älskade och sig 
själv upp ur helvetet som bedragen och i förlängningen medberoende 
till en sexmissbrukare.

Casanovas Kvinna angår oss alla: lyckliga och olyckliga, bedragare 
och bedragna. n

Anders Torevi

Bokanmälan
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Den svenska deckardrottningen Camilla Läckberg har nu hunnit 
till sin sjunde bok om Fjällbacka med omgivningar. Där får vi nu 
återigen träff a författaren och numera trebarnsmamman Erica och 
hennes polismake Patrik. Naturligtvis möter vi också Mellberg, 
chefen för Tanumshede polisstation, han som gärna tar sig en 
tupplur på stationen.

Boken börjar direkt med laddad dramatik. I försommarnatten kör 
en kvinna, Annie, med sin sovande son i baksätet mot Fällbacka 
och den förväntade tryggheten på ön Gråskär. Hennes händer är 
blodiga och man känner hennes ångest vibrera mellan raderna. 

I Fjällbacka pågår förberedelserna för återinvigningen av Badis som 
nu har förvandlats till ett modernt spa. Kommunchefen Erling har 
satsat både kommunens pengar och sina känslor i projektets ledare 
Vivianne. Mats, kommunens ekonomichef, har varit en ovärderlig 
resurs under renoveringsarbetet Han hittas mördad, skjuten i 
huvudet – vem kan ha något otalt men denne skötsamme man?

Som hon brukar fl ätar författaren sin intrig mellan då och nu. Hand-
lingen rör sig kring den lilla ön Gråskär vanligen kallad Gastholmen. 
Sägnen säger att de döda aldrig lämnar ön. Vi får följa den unga 

fyrvaktarhustrun Emelies 
klaustrofobiskt övergivna liv 
på Gastholmen 1870.

Erika som varit klasskam-
rat med Mats och Annie 
kan inte hejda sin nyfi ken-
het. Egentligen har hon fullt upp 
med alla sina barn och att stötta sin syster Anna som sörjer sin 
döde son men kan ändå inte låta bli att forska om Gastholmens 
ödesmättade historia.

Kvinnomisshandel är den röda tråden i boken, till och med den 
mördade ekonomichefen visar sig ha kopplingar till detta tema.

Du som tidigare läst Camillas böcker kommer att känna igen dej 
och njuta av den numera fi nslipade berättartekniken. Ingen kan 
som hon leverera mjukt och hårt – vardagen, karaktärerna kontra 
spänningsmomenten.

Boken är en spännande och intrigfull kriminalroman från första till 
sista sidan – hennes bästa hittills. n
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Text: Lasse Lundberg • Foto: Anders Torevi

Man blir glad när man kommer hem till 
Bengt Lilja. 

Vid köksbordet i det prydliga köket sitter 
han och skapar marinhistoria.

Han har just avslutat bygget av ostindiefa-
raren Götheborg efter dryga 1000 timmars 
arbete. Man har svårt att förstå det tålamod 
och den energi som måste till för att bygga 
ett skepp som Götheborg.

Alla små detaljer på skrovet och i riggen, 
det är smått fantastiskt.

Bengt passerade för ett tag sedan 70-strecket 
efter ett yrkesliv som snickare.

Han har tidigare, ihop med sin bror 
Håkan, byggt några fioler och nyckelhar-
por, men att bygga skepp är relativt nytt 
för Bengt.

Det är ingen darrhänt 70-åring som sitter 
där vid köksbordet med sina prylar och 
verktyg.

– Man kan ju inte sitta och rulla tum-
marna, säger Bengt när jag frågade hur han 
fick iden att börja bygga fartyg.

Han bygger bara skepp med historia. Inne 
på bokhyllan i vardagsrummet är det ett 
mindre sjöhistoriskt museum.

Här byggs historiska skepp

Där ståtar Gustav III’s paradskepp Amphion, 
med kanoner och allt, tillsammans med en 
kinesisk pirat-djonk från 1700-talet och 
flera andra skepp.

Allt är mycket välbyggt och allt sitter där 
det skall på rätt plats. Det känns nästan som 
om man skulle kunna gå ombord och hissa 
segel och dra ut på äventyr.

När jag besöker Bengt växer just en hol-
ländsk galleon fram på sin lilla stapelbädd 
vid köksbordet.

uppdrag av det holländska kungahuset. 
Han kom aldrig igenom passagen men man 
gav i alla fall hans namn åt Hudsonfloden 
för att hedra projektet.

Innan jag går frågar jag Bengt om han säljer 
sina fartygsmodeller, när dom är färdiga.

– Nej du, de gör ja inte, vem skulle vilja 
köpa dom?

Det finns ett konstnärshjärta i släkten 
Lilja, den saken är säker...

Det känns bra att den gamla bohuslänska 
traditionen att bygga seglande skepp lever 
kvar. I gamla tider var ju det en inte helt 
ovanlig sysselsättning bland sjömän. Man 
byggde gärna en modell av den skutan man 
seglade på, för att blidka högre makter. 
Ofta skänkte man dessa till kyrkan som 
s.k. votivskepp eller sjönödslöften. Överallt 
i Bohuslän hänger sådana skutor och skepp 
i kyrkorna.

För några år sedan stals två skutor ur Fjäll-
backa kyrka vid ett inbrott. Nog skulle 
väl en modell av något av alla de seglande 
skepp som en gång hörde hemma i Fjäll-
backa pryda en plats i vår vackra kyrka? n

Den heter Half Moon och var det skepp 
som kapten Henry Hudson seglade för att 
söka efter Nordväst-passagen mellan Grön-
land och Kanada i början av 1700-talet, på 

Ostindiefararen Götheborg är färdig att beskåda medan Half Moon fortfarande är under byggnad.



10FJÄLLBACKA-BLADET • December 2009 • Nr 107

Alf Aronsson föddes i Fjällbacka 1931 och bodde där sin första 
tjugofem år. Började som fj ortonåring på en bogserbåt hemmahö-
rande i Fjällbacka och var sen ute på fi ske. Efter det Grebbestads 
Folkhögskola under två år med studier i bland annat navigation 
och språk. Sen bar det till sjöss som lättmatros i en transare i fart 
på Väst- och Sydafrika.

Men egentligen hade Alf siktet inställt på att bli lots och kom 
därför hem 1951. Då behövdes en båtman på Väderöarna så Alf 
var där i tre månader innan det var dags för militärtjänst i Flottan 
och sjötjänst som minmatros i tre olika svepare som var statio-
nerade på Västkusten och bland annat svepte för den nya linjen 
Varberg-Grenaa.

Efter jobb i fi sket och på mindre kustfartyg kom Alf till Lotsverkets 
tjänstefartyg Göteborg och Virgo där han seglade styrman. Mera 
skolgång blev det sen 1968/70 då det var dags för styrmanskursen 
på Sjöbefälsskolan i Göteborg och efter det supertankerkursen på 
Chalmers 1970/71.
Alf Aronsson har tjänstgjort som lots ute på Väderöarna i tolv år, 
på Koster i fyra och Smögen ett halvt. Vid pensionen 1965 hade 
han fyrtiotvå års tjänst i Sjöfartsverket (Lotsverket) bakom sig.

Alf minns tiden på Väderöarna som fantastisk, särskilt de första tio 
åren. Totalt fanns där två ordinarie, varav en lotsförman, och två 
reservlotsar. Hela befolkningen uppgick till arton personer med 

fruar och barn. Den enda ogifte var Alf Aronsson. Han minns med 
värme livet därute, särskilt den stora friden. Elektricitet fi ck man 
först 1964. Det var fi cklampa som gällde vart man skulle. Färskvat-
ten skaff ade man sig främst genom att ta hand om avrinningen 
från taken, men det fanns ett par andra små vattentäkter som 
dock var opålitliga och svåra att få friskt vatten ur. Vid sidan om 
arbetet fanns det tid för fi ske, hummerfi sket var mycket givande 
och betydde till en början nästan lika mycket för inkomsten 
som lönen från verket. Och dessutom fanns tid för snickrandet 
som var favoritsysslan på lediga stunder. En del av materialet till 
snickerierna gick att fi nna genom vräkning, som emellanåt kunde 
bjuda på riktiga godbitar i mahogny eller teak. Isoleringen var 
tidvis kännbar, det fanns perioder på tre till fyra veckor när isen 
låg ända ut till Skagen och det inte gick att komma in till land. 
Men fastlandet hade inte någon större lockelse. Bostaden under 
de tio första åren var en röd stuga med beteckningen Litt C, som 
också hade plats för snickarverkstaden och ett rum för verkets folk 
när de var på arbete ute på ön. Nästa bostad var det gula hus som 
nu i till- och ombyggt skick är vandrarhem. Det delades med en 
familj. I dag är Alf hälftenägare till en sjöbod som fungerar som 
bas vid besöken här ute.

Upp till lotsutkiken går man som i en tunnel av växtlighet. På varje 
vindskyddat ställe där det fi nns litet jord växer det frodigt, små 
utlöpare av Golfströmmen bidrar med någon viktig värmegrad 
som gynnar växterna. Lotsutkiken är inte den ursprungliga, den 

Av en slump fi ck jag se en boken ”Lotsliv”. En samling berättelser av lotsar och 
båtsmän från Väderöarna till Kalix. Med upphovsmännens tillåtelsen 
återger vi här Alf Aronssons berättelser från Väderöarna.     AT

Text: Tom Roeck Hansen • Akvarell och teckning: Stig Fyring

isbn 91-974379-6-4

akvarell stig fyring

Lotsar berättar om yrket och arbetet ombord Lotsplatser och lotsleder
Tom Roeck Hansen · Stig Fyring

Lotsar berättar om yrket och arbetet ombord Lotsplatser och lotsleder
Tom Roeck Hansen · Stig Fyring

Skyddsmslag 710x306  03-11-25  00.57  Sida 1

vÄderÖarna med 
alf aronsson

som vÄgvisare

Ett fåtal ex fi nns fortfarande till försäljning hos författaren Tom Roeck Hansen
Tel: 0-6  11 eller tomrh@tinctor.se.  ·  .- + porto.
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nuvarande från 1931 bärs upp av en betongkonstruktion men ser 
på håll ganska vacker ut. Vid dess fot ligger vaktstugan som var 
bemannad från solens uppgång till dess nedgång. Sikten en klar 
dag täcker hela norra bohuskusten, ja ända upp till Jomfruland på 
norska sydkusten. I norr ser man Ursholmens fyr, syd på Koster. 
Ner efter kusten syns både vattentornet på Smögen och Hållö 
fyrs torn. Och en tre sjömil i sydsydväst sticker Väderöbods sen 
1965 automatiserade fyr upp sitt nitton meter höga torn. Uppe 
på utkiksberget står även SMHI:s väderantenn som förmedlar sin 
information direkt till Norrköping och vädermakarna.

De viktigaste lederna som lotsarna betjänade gick in till Greb-
bestad, upp mot Strömstad, ner mot Hunnebostrand eller, ännu 
längre ner, mot Lysekil. Man använde fyra olika bordningsställen 
runt Storön beroende på destination och väder.

Vid vårt besök förtöjer båten i östra hamnen som är ganska rymlig 
och väl skyddad för vindarna utifrån Skagerak. Tidigare gick 
den längre in så att vattnet nådde 
upp mellan husen, men hamnen 
rustades upp och muddrades och 
muddret användes för att fylla 
upp mellan husen. Strax norr om 
den finns ytterligare en väl skyd-
dad hamn som byggdes för att ge 
skydd åt de fiskebåtar som sökte 
sig in för att ligga här. I västra 
hamnen brukade lotsarna lägga 
sina egna båtar.

Väderöarna består enligt vad som 
sägs av lika många öar som året 
har dagar. Bebyggelsen ligger på 
Storö och större delen av Norra 
Väderöarna ingår i en national-
park med tillträdesförbud under 
hela året. Fram till 40-talet fanns 
här en koloni av häckande lun-
nefågel som nu är borta. Men 
på skären väster om Storö håller 
knubbsälen till i stora kolonier. 
Havstruten, eller ”Svartbagen” 
som den kallas här, syns över allt. 
Och likaså övrig vitfågel, tärnor 
och labb. Och ejder förstås. Dessutom korpen som från bergknal-
larna håller utkik efter ätbarheter. Många andra arter drar förbi 
på sina färder norr- eller söderöver, men just nu i början av maj 
är fågellivet rätt stilla.

Det växer i alla små skrevor och som alltid nära marginalerna blir 
färgerna klara och intensiva. Vi ser trift, styvmorsviol, fetört och 
skörbjuggsört och på ett ställe växer avkomlingen till den tulpan 
som 1931 planterades av en ung kvinna, som bodde i huset intill. 
Den har sen dess återkommit år efter år genom att utveckla bilö-
kar som i sin tur gett upphov till blommande tulpaner. Plantan 
är kraftig och just i år är blommorna gulvita. Av buskar ser man 
vildkaprifol, Bohusläns egen blomma, och buskage av slån och 
hagtorn. I bättre skydd står gamla, knotiga vildaplar med märkliga 
vassa utskott och till och med ett rikt blommande päronträd i en 
skyddad skreva.

På flera ställen har bilder eller tecken ristats in i hällarna. Ibland 
är det svårtydda initialer, andra gånger årtal, men på flera ställen 
också vindrosor. De har troligen kommit till så att man tagit upp 
kompassen på berget och markerat ut väderstrecken som sen 
ristats in i hällen. Folk från skepp, som legat inblåsta i väntan 
på fördelaktig segelvind, har sen kunnat bedöma vindriktningen 
genom att gå upp på berget och syfta bäringen.

Väderöarna har ett grundmurat rykte som storm- och blåshål. 
Möjligen är det just detta som förklarar namnet. Ögruppen ligger 
längst ut och tar emot hela kraften från stormarna utifrån Skagerak 
och vårens och sommarens lena ”goväder” är närmast en parantes. 
Trots detta har människor utnyttjat öarna sen långa tider, bland 
annat som utgångspunkt för fisket, som varit givande här ute. 
Lotstraditionen är yngre, men även den gammal. I oktober 1754 
beslöts enligt Strömstads Rådstufvurätts dombok att «ett lotzstelle 
må blifwa på Wiks Wäderöjar...». De första lotsarna blev två båts-
män som redan var bofasta på Väderöarna. På de seglande fartygens 

tid var denna kuststräcka svårpas-
serad när västliga vindar tryckte 
skeppen in mot de grundfyllda 
vattnen. Listan över förlisningar 
av mer eller mindre dramatiska 
slag är enormt lång. Och Väderö-
lotsarna har otaliga gånger varit 
ute i ovädret för att rädda folket 
från förlista fartyg. 1833 köpte 
staten in Norra Väderöarna och 
nu blev «lotzstellet» en reguljär 
lotsstation.

I början av 1900-talet bodde sam-
manlagt cirka tjugofem personer 
på Storön. Det fanns kor och 
getter och diverse små kökstäp-
por. En lotsskola fanns på ön med 
en lärare som delades med andra 
lots- och fyrplatser, närmast 
förstås med Väderöbod. Skolan 
låg tidigare på västra sidan om 
de andra husen, men flyttades 
sen in i den övriga bebyggelsen. 
Där den låg först hade man 
genom fönstren god uppsikt över 

fågellivet utanför. En elev i yngre tonåren, som brukade medföra 
sin hagelbössa och förvara den intill skolbänken, fick syn på en 
ålakråka helt nära. Utan ett ord slet han till sig bössan, rusade 
på dörren och smällde på så att skarven damp. Uppträdandet 
föranledde inte några disciplinära åtgärder, toleransnivån var hög.

Skolan drogs in 1922. Årtiondet innebar andra stora förändringar, 
1921 fick man telefon, varigenom isoleringen i ett slag bröts. 1924 
sattes det motor i lotsbåten och senare skaffade man sig radio.

På 1930-talet stod valet mellan Väderöarna och Dyngö när Lotsver-
ket skulle fortsätta sina indragningar. Det blev Väderöarna som fick 
leva vidare och det innebar också att en rad förbättringar utfördes 
ute på Storö. Men trafiken var liten och antalet lotsningar fortsatte 
att sjunka. Vid årsskiftet 1967 var det slut även för Väderöarnas 
lotsstation. n
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Skärgårdens dag 2009

Efter en regnig juli hade vi turen att i år åter igen få uppleva en 
riktigt fi n Skärgårdens dag. Det var elfte gången som Skärgårdens 
dag arrangeras av Föreningen För Fjällbacka och det var nu Kalvös 
tur att stå som värdö. 

Visst har en del av oss varit på Kalvö ett antal gånger tidigare, men 
då i samband med sjöräddningsbazaren som under många år hölls 
här. Kalvö ståtar alltjämt med det bästa ekonomiska resultatet för 
sjöräddningsbasaren.

Kalvöborna var som vanligt positiva till ett arrangemang på ön 
och man ordnade plats såväl vid bryggor som i sjöbodar. 

Glädjande är att en barnfamilj i år har bosatt sig på Kalvö och  
att ytterligare en familj planerar att bosätta sig på ön nästa år,  
detta i en tid då avfolkning av permanent boende i skärgården 
annars är det vanligaste.

Färden ut till ön ordnades genom att de två ribbåtarna Baloo och 
Dumbo körde i skytteltrafi k med gäster. Istället för att åka med 
”kollektivtrafi ken”, så valde många att ta en tur med sin egen båt 
och göra ett strandhugg på Kalvö innan färden gick vidare denna 
vackra dag. 

På Kalvö togs vi emot av fem Kalvöbor som erbjudit sig att 
leda guidade turer över ön. I lagom stora grupper tog Lotta 
Hammarström-Granat, Sture Williamson, Bengt Salomonsson, 
Mats Salomonsson och Aino Salomonsson med oss på intres-
santa promenader över ön. Inte bara de stora fälten uppe på ön 
imponerade utan också den milsvida skärgårdsutsikten. Några goa 
historier om Evert undfängnades vi givetvis med samt lite andra 
skrönor och sägner från Kalvö förr i tiden. 

Nere i en av sjöbodarna ordnade Ingela och Karolina Lundberg 
servering av fi sksoppa med baguetter och humöret var på topp 

Skärgårdens dag 2009

Text: Torbjörn Westermark • Foto: Torbjörn Westermark och Eva Björving
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Text och foto: Anders Torevi

Efter de senaste årens fantastiska konserter i kyrkan med Sven-Bertil Taube, Lill 
Lindfors och Lill-Babs undrade vi vad ”Firma: Lundberg/Westerberg” skulle kunna 
toppa med inför årets Skärgårdens Dag. Valet föll på Åsa Fång som vid fl era tillfällen 
tidigare besökt Fjällbacka. 

2001 var första året Skärgårdens Dag genomfördes. Då var det en typ av ”ö-hoppning” 
med eskaderfärd mellan Florö, Hästvom och Dannholmen. Avslutningen på Dann-
holmen bjöd då på en oförglömlig stund med Åsas Edith Piaf-tolkningar ackom-
panjerad av Curt-Eric Holmqvist. För många av oss var hon på den tiden en ganska 
okänd sångerska men hennes närvaro i sången knockade oss fullständigt. Med detta i 
minnet såg vi mycket fram emot årets framträdande och inte blev vi besvikna precis. 

Att hon numera, på ett självsäkert sätt, har en framträdande plats i Sveriges musikliv 
har hon fl era gånger visat. I vintras hade hon rollen som Maria Magdalena i Malmöo-
perans uppsättning av Jesus Christ Superstar där Ola Salo översatt texterna och själv 
hade rollen som Jesus. Utsålt hela tiden –  jag vet, jag försökte förgäves få biljetter. 
Min personliga favorit var ändå framträdandet i ”Så skall det låta” våren 2008. I lag 
med Robert Gustavsson gjorde hon en ruggig version av Ike och Tina Turners ”River 
deep, mountain high”. Vilken soulröst och vilken glimt. Suck!

Fjällbackakonserten startade med bland annat Evert Taube och Ted Gärdestad men 
rätt snart gick den över till Piaf och då tände publiken på alla cylindrar. Ljuvlig sång 
tillsammans med fantastiskt pianospel av Curt-Eric (som vanligt eller kanske mer 
fantastiskt än vanligt). När musiken också kompletterades med både informativt 
och humorfyllt mellansnack belönades hon i slutet rättvist med stående ovationer.

Att så många förstått Åsas storhet är glädjande och då hon har sommarhus på Boke-
näset kanske hon kan bli ett stående inslag med en konsert per sommar i Fjällbacka.
Vi får hoppas! n

Åsa Fång

trots tidvis lång kö till matserveringen. 
Ett 100-tal mycket välsmakande portioner 
serverades på stadiga tallrikar.
Man ändrar inte ett vinnande lag och 
sålunda fanns ”Lasse och hans lekkamra-
ter” på plats med dragspel, klarinett och 
såg. Classe Möllberg var i högform och 

tog emot önskemål om vilka låtar han 
skulle framföra på sin Stradivarius-såg. 
Inbjudan till Bohuslän var given. Det 
är i det närmaste obegripligt hur han 
kan klara av att på sin såg framföra de 
bohuslänska visorna så melodiskt syn-
nerligen njutbart. 

När eftermiddagen gick mot kvällning 
var allt åter lugnt och stilla på Kalvö. 
Solen sken fortfarande på det lilla fi s-

kesamhället med anor från aktivt fi ske 
i skärgården och med historia från en 
tid då skärgårdens småskola var förlagd 
på denna ö. Vi besökare är betagna av 
samhällets skönhet och av det härliga 
mottagande Kalvöborna alltid ger oss. n

Ingela och Karolina serverade soppa...

... och Lasse och Lekkamraterna underhöll.
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––– NESTORSGÅRDEN – från jordbruk till hembygdsmuseum ––

Mellan Servicehuset och Kullen, strax ovanför Fjällbackaskolans 
gymnastiksal, ligger en gammal gård vars ägare fi nns dokumente-
rade så tidigt som 1659. Gården är då en del av något som redan 
1391 nämns i gamla uppteckningar som ”Leirustaein” och gården 
kom senare också att få namnet ”Lersten Uppegård”. I Härads-
boken fi nns ägarna upptecknade, men de första uppgifterna är 
så knapphändiga att det bara står ”Tore och hans hustru”. Med 
tanke på hur lite folk det bodde i trakten vid den tiden, så var det 
säkert fullt tillräckligt som identifi ering… Det vore för ambitiöst 
att lista alla ägarna här, men som kuriosa kan nämnas att en del 
ägare ståtar med titel: det fi nns två dragoner, en riksdagsman, en 
corporal, två soldater och rätt många änkor. Resten får man anta 
var hemmansägare, helt enkelt, samt deras hustrur. Kvinnor fi ck 
ingen titel innan de blev änkor. Som mest var ägandet av Lersten 
Uppegård delat på fem familjer. Detta innebar inte att det faktiskt 
bodde fem familjer på gården. Oftast var det bara en familj, men 
de kunde mycket väl ha inneboende, ensamstående släktingar som 
ibland också var delägare. På många gårdar ägde man delar av mark 
på andra gårdar för att ens egen gård var för liten för försörjningen. 
Så var det även med Lerstens Uppegård – Nestor Johansson ägde 
under en period en del i Falkegården (som låg ungefär mellan Tång 
och Vandrarhemmet) tillsammans med Christenssons på Liden.

Inte bara fi ske och stenhuggeri

Många som besökte hembygdsmuseet i somras reagerade på 
det relativa välstånd som boningshuset utstrålar. Flera sovrum, 
två kakelugnar, fi na trägolv och handblåsta fönster utan luckor. 
Förmodligen är vi så vana vid att se Fjällbackas historia ur fi skarfa-
miljernas perspektiv, de vars utkoms avhängde den nyckfulla sillen 
och vars periodvisa elände bara överträff ades av stenhuggarnas, att 
vi glömmer bort att Fjällbacka hade ett blomstrande jordbruk med 
mycket gamla anor. Hällristningarna som berättar norra Bohusläns 
tidigaste mänskliga historia visar att det växte fram ett ganska väl-
utvecklat jordbrukssamhälle redan under bronsåldern. Vårt område 
har lätta och sandiga jordar med god dränering och det blev även 
vanligt med boskapsskötsel som bidrog till att landskapet fi ck både 
åkrar och hagar. 

Under järnåldern bredde jordbruket ut sig på skogens bekostnad 
och dess bebyggelse blev mer permanent. Detta odlingslandskap 
bestod fram till 1800-talets skiftesreformer.

Säger man ”bonde” idag så tänker de fl esta i Fjällbacka ”bulling” 
(person från Bullaren), men faktum är att de fl esta urinvånare har 
släktband till en eller annan gård i området kring Fjällbacka…

Det är svårt att som moderns människa på 2000-talet gradera ”bättre 
och sämre” för människor som levde under tidigare århundranden, 
och jordbruk på de villkor som gällde förr var alls ingen dans på 
rosor. Ändå föreställer jag mig att det under både 1800- och tidigt 
1900-tal måste ha varit en större trygghet i jorden än i havet. Framför 
allt för kvinnorna. De arbetade jämsides med sina män istället för 
att gå i oviss väntan på en fi skare som kanske aldrig kom hem igen. 
Bönderna var utsatta för vädrets makter, precis som fi skarna, men 
de hade sina risker fördelade på fl er tillgångar; djuren, skogen och 
åkern. Dessutom hade de fl esta gårdar strandrätt, d.v.s. rätt att nyttja 
bäckar/åar/älvar/havet för fi ske och insamling av tång som användes 
som gödsel till odlingarna. 

Nestor Johansson föddes i Hjälpesten 1871. Han hade många syskon 
bland annat de tre bröderna Oscar, Johan och Otto.

Johan var halt, förmodligen sedan födseln, och bodde i det rum 
som ligger innanför salen. Nestor och Otto bodde uppe på vinden 

Text: Annika Torevi • Bilderna tillhör Hembygdsarkivet

I våra dagar kallas Lerstens Uppegård ”Nestorsgården” och är 
känd – eller egentligen alltför okänd – som hembygdsmuseet 
i Fjällbacka. Namnet kommer efter gårdens siste ägare, Nestor 
Johansson. Boningshuset som vi ser idag är byggt 1849.
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––– NESTORSGÅRDEN – från jordbruk till hembygdsmuseum ––

och Maria hade det lilla gemaket närmast 
köket. Otto var yngst och fi ck öknamnet 
”piltongen” av sina bröder. Han var gårdens 
springpojke och den som högg veden. Han 
hämtade alltid posten, men var det pen-
sionsutbetalning gick Nestor själv, eftersom 
Otto inte var betrodd med större summor 
pengar. Oscar bodde på Skolgatan och 
hade eget åkeri som distribuerade varor av 
skilda slag. Försörjningen på Nestorsgården 
kom av jordbruket, men Nestor var också 
kreaturshandlare under sin yrkesverksamma 
tid. Bland annat exporterade han boskap 
till Norge. 

1910 blev Nestor delägare i Netsorsgården. 
I husförhörslängden från 1910 fi nns han 
med, titel kreatushandlare, liksom hans 
bror Oscar (detta måste ha varit innan han 
fl yttade från gården), titel åkare och hushål-
lerskan Maria Johansson. Alla tre anges som 
bördiga från Kville.

Det var inte perfekt ordning i de här 
längderna, för 1920 står Nestor som hem-
mansägare, vilket väl i och för sig var riktigt, 
men nu anges han plötsligt som bördig från 
Skee och hushållerskan har bytt namn till 
Augusta Carolusson, också hon från Skee. 
Om det nu går att lita på? Enligt mina källor 
var Maria den enda hushållerskan och hon 
stannade livet ut.

Även Oscar hade en hushållerska som 
hette Maria och för att skilja de båda åt hette 
de i folkmun ”Oscars Maria” respektive 
”Nestors Maria”, fast den senare kallades 
också ”tjocka Maria” eftersom hon var mera 
rundlagd än sin namne.

Vi har alltså en gård som i början av 1900-
talet är bebodd med tre ungkarlar och 
en hushållerska. Vi vet mycket lite om 
herrarnas kärleksliv och än mindre om 
hushållerskans, men skvallret visste i alla 
fall att berätta att Nestor hade ett och annat 
fruntimmer på kroken på sin tid. En av 
dem, Emelie, hade han till och med bestämt 
förlovning med, men när han kom med 
hästskjutsen för att hämta henne vid tåget 
i Rabbalshede, så talade han om för henne 
att ”det där vi har planerat – det blir inge 
av med det!”. Nestor hade även en romans 
med Ingrid från Edsten, men av hänsyn till 
hennes släkt så går vi inte närmare in på det.

Gift blev han aldrig, Nestor, men fåfäng, det 
var han. Skulle han in till byn (ni förstår ju 

Det fi nns en liten historia om Nestor som 
visar att han var långsint men slagfärdig: En 
dag hade ha tagit sig igenom hela procedu-
ren med att göra sig klar för besöket i byn 
och kanske blev han fördröjd på vägen, för 
när han kom ner till dåvarande posthuset 
(första huset på höger hand i Galärbacken 
om man är på väg neråt, det har fortfa-
rande ståtliga pelare vid ingången) så var 
det stängningsdags och postkassörskan vid 
namn fröken Rydstedt låste dörren mitt 
framför näsan på honom. Snopet!

Nå, det var ju inget att göra åt. Nestor 
han vände hemåt med oförrättat ärende. 
En tid senare, när fröken Rydstedt, som 
gillade att promenera, skulle korsa Nestors 
ägor, var han ute för att fl ytta korna. Artigt 
och belevat höll han upp grinden för fröken 
Rydstedt och i samma ögonblick som hon 
passerar honom säger han ”Ja, här fi nns 
inga bestämde posttider, här inte!”.

Nestor och hans bröder bjöd barnen på 
granngården Liden på julfest varje år. Det 
låter kanske inte så märkvärdigt, men med 
tanke på att de var 11 syskon som tågade 
iväg utan mor och far så kan man såhär 
med nutida perspektiv tycka att det var 
rätt strongt av tre ungkarlar. Fast de hade 
ju Maria, förstås!

Någon gång under 40-talet sålde Nestor 
gården till Fjällbacka municipalsamhälle 
av åldersskäl. I kontraktet fanns en klausul 
om att han själv och hans efterlevande 
bröder skulle få bo kvar så länge de levde.  
Nestor dog 1957 och Otto dog 1962. Otto 
skänkte, innan sin bortgång, brödernas 
kvarlåtenskaper till Stiftelsen Fjällbacka 
Pensionärshemsförening, medan han själv 
fl yttar till äldreboendet i Hjälpesten. Han 
kom alltså ”hem” på äldre dagar… Stif-
telsen överlät i sin tur sina rättigheter till 
hembygdsföreningen 1960. 1964 upplöses 
municipalsamhället och Fjällbacka blir 
en del av Kville kommun som numera är 
Tanums kommun. 

Nestorsgården ägs alltså idag av kommu-
nen, men förvaltas av Kville Hembygds- och 
fornminnesförening. Gården är i första 
hand ett kulturarv som är fj ällbackabornas 
– inräknat alla de som har historisk anknyt-
ning eller enbart engagemanget. Ingen 
kommer att ta vara på detta arv åt oss, det 
måste vi göra själva. Alla är välkomna att 
bidra med arbetsinsatser eller pengar! n

Ovan Nestor och underst Otto Johansson.

att det inte var någon våldsamt krävande 
expedition – man går från Nestorsgården 
till torget på under sju minuter) så började 
han dagen innan med att raka sig och säga åt 
Maria att hon skulle lägga fram den strukna 
fi nskjortan. När morgondagen kom klädde 
han sig omsorgsfullt, vattenkammade sig 
och begav sig sedan ut för att göra sina 
ärenden.
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Lagom till lucia, den 12 december 1936, lät pseudonymen Sten 
Runehäll meddela i Bohusläningen, att en fornminnesförening 
hade bildats i Kville socken på uppmaning av ”en i Amerika 
bosatt son av Kville” vid namn David Westberg. Föreningen fi ck 
namnet Kville Fornminnesförening. De viktigaste styrelseplatserna 
innehades av samma tre personer tills ordföranden Anders Olsson 
avled 1954. 

Insamlingsarbetet 
Vad tänkte Anders Olsson på, då han på auktioner ropade in en 
massa gammal bråte för hembygdsföreningens räkning? I mitten 
av 1930-talet var det väl knappast troligt att han behövde betala 
särskilt mycket för skräpet, men den alldeles nybildade hembygds-
föreningen var förstås fattig. Det tog ju dessutom en massa plats, 
och det hade föreningen ingen att tillgå. 

Jag antar att han tänkte framåt likväl som bakåt i tiden, och 
inbillar mig att han ville ge kvillebor i alla åldrar insikt i levnads-
betingelser förr i tiden och samhällets, teknikens och arbetslivets 
utveckling. Som ordförande i hembygdsföreningen och lärare i 
Högedstens skola hade han möjligheter att förmedla budskapet, 
och plats för ”bråten” hittade han på skolans vind. Det sägs också, 
att när hembygdsföreningens pengar inte räckte, så använde han 
sina egna till auktionsinköpen. En sak är jag säker på; det fi nns 
många föremål i våra samlingar som nu skulle betinga ett betydligt 
högre pris, och de räknas idag varken som skräp eller bråte.

Stagnation  och återupplivning
När Anders Olsson avled efter en tids sjukdom 1954, så valdes Arne 
Fredlund, Fjällbacka, till ordförande. Hilding Edesten, kvarstod 
som kassör och Annie Wehlin fortsatte som sekreterare. De för-
sökte återuppliva hembygdsföreningen, som under ordförandens 
sjukdom ”hamnat i dödvatten”, som Annie Wehlin uttryckte det. 
Styrelsen inbjöd till ”väckelsemöte” och formulerade också fören-
ingens ”uppgift och mål” i ett stencilerat blad. Dess innebörd har 
innehållsmässigt inte förändrats. I stadgarna från 1994 står det: 

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö 
och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Nu blev det fart på hembygdsrörelsen. Till det sammankallade 
mötet anordnades hämtning med buss från Hamburgsund, Fjäll-
backa och Rabbalshede. 300 personer trängdes i kommunalrum-
met. I socknens olika delar valdes hembygdsnämnder bestående 
av roteombud, som drev in medlemsavgiften, och andra ombud, 
vilka samlade in gamla handlingar och husgeråd mm. Några 
hade som uppgift att bevara fornminnen och gamla byggnader 
åt eftervärlden. 

Nestorsgården – hur ska vi ha’t?
Nestorsgården utgör idag det innehållsrikaste hembygdsmuséet 
i Kville socken och har föremål från såväl sjöfart och fi ske som 
lantbruk, hantverk och servicenäringar i Fjällbackatrakten. Men 

––– NESTORSGÅRDEN – från jordbruk till hembygdsmuseum ––

Gården blir hembygdsmuseum
Text: Ebbe Melin • Bilderna tillhör Hembygdsarkivet

1964 fi ck Hembygsföreningen tillgång till boningshuset. 

Algot Torewi, en av eldsjälarna till Nestorsgården.

1980. Lanterninen till Väderöbod g:a fyr på ingång och taket höjs. 

vägen dit har varit lång. Det är viktigt att Fjällbackabor och andra 
hjälper till att staka ut, färdigställa och använda den fortsatta 
leden. Hur ska vi ha det på Nestorsgården? En som tagit sig an 
den frågan är Annika Torevi, som har många idéer om hur man 



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2009 • Nr 10717

kan locka besökare, hur samlingarna ska visas, förslag på olika 
aktiviteter osv.  Hon har tillsammans med John Johansson, Per-
Inge Bergman, Alf Gustavsson, Torbjörn Westermark och Th omas 
Hartung hållit Nestorsgården öppen sommaren 2009 från slutet 
av juni till början av augusti för drygt 125 besökare. Det verkar 
som en rejäl nytändning för hembygdsintresset i Fjällbacka. Jag 
hejar på de nya tankarna och önskar ungdomarna välkomna in 
i hembygdsarbetet. Och naturligtvis, tack för ert engagemang!

Hur det blev museum
1959 disponerade hembygdsföreningen ett par rum i mangårds-
byggnaden att förvara föremål i, men det förslog ju inte långt. 

Olika aktiviteter
Under Tanums kulturvecka brukade hembygdsföreningen ordna 
litet extra aktiviteter på sina hembygdsgårdar. På Nestorsgården 
har förekommit demonstration av olika hantverk, sång- och 
musikframträdanden och friluftsgudstjänster, för att nämna några 
aktiviteter.

Han kom, han sågs – men slutade
Mellan 1990 och 2008 var Hans Ahlsén anställd av föreningen 
på en halvtidstjänst och ungefär samtidigt kom jag in i styrelsen. 
Alf Aronsson talar gärna om hur Hans beklagade sig i början:

– Jag kan ju ingenting!

––– NESTORSGÅRDEN – från jordbruk till hembygdsmuseum ––

Diplomerad eldsjäl, Hans Ahlsén 2007. 

Algot Torewi, ordförande och senare kassör i hembygdsnämnden 
och granne med Nestorsgården, arbetade under ett par decennier 
med utvecklingen från ”tvårummare” till museianläggning. Detta 
skedde i fl era steg. 

1964 fi ck man tillgång till hela boningshuset, 1970 stod ett 
nybyggt magasin klart. Men föremålen krävde mer plats. 1974 
byggdes magasinet till och återigen 1978 för att få plats med 
lanterninen från fyren på Väderöbod, som nedmonterats och 
återuppförts inomhus. Det senaste tillbygget skedde 1988 under 
Artur Johanssons ordförandetid och krävdes för att bland annat 
få in den gamla ”åkerströmarn” under tak. Under dessa perioder 
var hembygdsnämndens medlemmar också fullt sysselsatta med 
reparationer av Nestorsgården bostadshus och övriga byggnader.

Bertil Jonasson, Einar Isaksson och Ivar Ohlsson monterar fyren.

Nåväl, när han hållit på i cirka 20 år så får vi väl säga att han kan 
hyfsat mycket och verkligen blivit intresserad, så intresserad att 
han till och med fi ck Bohusläns Hembygdsförbunds hedersdiplom 
år 2007. 

Tack Hans, för din fantastiska insats för Kville hembygdsförening 
och vi hoppas att du även i framtiden vill ha kvar kontakten med 
oss inom Hembygdsföreningen och Hembygdsarkivet.

Danskt besök under ”Kulturveckan” 1985.  

Nestorsgården håller öppet en kväll i veckan under sommarveck-
orna, med guidade rundvandringar. och det går även att boka 
visning för grupper övrig tid på året.  En intressant tidsresa utlovas 
och har du inte varit där ännu, Gå dit! n

Nöjda besökare sommaren 2009. 
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Tom Svensson
– zoologiskt viktig men doldis i Fjällbacka

Text: Annika Torevi • Foto: Tom Svensson, Anders Torevi och Kronprinsessan Victoria

Tom Svensson luktar inte apa. Tvärtom luktar han nyduschad och är 
prydligt klädd i kavaj och byxor. Han står till synes helt avslappnad 
på ett podium under sitt seminarium på Bokmässan i Göteborg. 
Jag och fotografen sitter på första raden och eftersom jag redan 
intervjuat Tom och dessutom varit på hans bokrelease på Nordens 
Ark en vecka tidigare sitter jag mest och reflekterar över att Tom 
Svensson är så okänd på hemmaplan i Fjällbacka.

När jag nämner att jag håller på med den här artikeln höjer folk 
frågande på ögonbrynen, rynkar pannorna och gnuggar geniknö-
larna med varierande resultat. Jag vet att i samma ögonblick som 
jag upplyser om att Tom är gift med Anneli på Hotellet, så är han 
oåterkalleligt placerad på den sociala kartan hos dem jag pratar 

med. För Anneli, hon är ett välbekant ansikte för de flesta av oss. 
Tom bor alltså med sin familj på Flyg (gården som ligger där man 
svänger av 163:an mot Kville för att slippa hamna i Hamburgsund) 
och som varit i Annelis släkt i många generationer. Själv är Tom 
av dansk börd, men ingenting i hans dialekt antyder annat än 
ett liv levt i Bohuslän.

I vissa kretsar är Tom Svensson faktiskt en världskändis, och då 
överdriver jag inte ett ögonblick. 

Har man under de senaste 35 åren varit intresserad av undula-
ter, både uppfödning och utställningar, så har man inte kunnat 
undgå Tom. Han har varit en av världens främsta uppfödare och 
har vunnit alla tävlingar att tala om (han hade tidvis hundratals 
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undulater i flocken på Flyg). Tom har dessutom anlitats som inter-
nationell utställningsdomare och faktagranskare av ett otal böcker 
som getts ut i Sverige på temat undulater. För oss oinvigda låter det 
märkligt, men i exempelvis England är undulater en större business 
än hundar!   

För några år sedan jobbade Tom som säljare och flängde runt i 
dagligvaruhandeln med orderblocket. Han satt förstås mycket i 
bilen med gott om tid att fundera. Tanken på att hans jobb kanske 
inte bidrog så där väldigt till mänskligheten störde honom. Han har 
ett stort djurintresse sedan barnsben och studerade biologi när han 
avbröt studierna för att göra lumpen i Danmark. 

Han reflekterade över hur man bäst kan göra skillnad för utrot-
ningshotade arter och kom fram till att publicitet är ett måste. Men 
först av allt – han slutade som säljare.

En helt vanlig dag skulle Tom byta tidning vid ytterdörren eftersom 
det pågick träning i rumsrenhet för familjens nya hundvalp. Mitt i 
kissfläcken fastnade hans blick på en annons för Nordens Ark där 
man sökte en förman för djurskötarna. Tom dammade av sina gamla 
biologibetyg, sökte och fick jobbet. Nu har han varit en del av den 
dagliga driften i 5 år, och är numera Nordens Arks fotograf. Han är 
noga med att påpeka att alla bilder som publiceras från Nordens Ark 
är på deras egna individer. Behöver man en bild till en annons för 
djurparken väljer man alltså inte ett foto på vilken randig Amurtiger 
som helst…

Tanken på att skapa publicitet för utrotningshotade arter släppte 
inte taget om Tom. Han ville se, han ville fotografera, han ville 
dokumentera, han ville att andra skulle se det han såg. Han ville 
ge de hotade arterna ett ansikte även för den breda massan. Det 
är enbart genom medvetenhet och kunskap som utrotningen kan 
förhindras och han ville att folk skulle bli lika berörda som han själv 
och inse det allvarliga i många arters situation. Och att det är bråt-
tom. Väldigt bråttom.

Uppemot 45.000 arter försvinner varje år. Det skall jämföras med att 
vi har cirka 61.000 arter i Sverige, varenda liten pytteinsekt inräknad.

Tom valde att sälja av alla sina undulater för att finansiera en proffsig 
fotoutrustning som han tänkte ta med till ett regnskogsområde i 
södra Brasilien. Där ville han ta bilder på den extremt sällsynta och, 
självklart, utrotningshotade svarthuvade lejontamarinen.

Tom tog kontakt med en förläggare, Benny Eronson på Vildmarks-
biblioteket, som inte gick med på att publicera en bok om de små 
aporna – han ville skriva kontrakt på en hel serie om utrotningsho-
tade däggdjur.

Tom är optimist. Bortom allt rimligt tvivel är han optimist. Det säger 
sig liksom självt; en man som tycker att pressveck och kavaj tillhör 
en normala arbetsklädsel köper biljetter till Brasilien (ett väldigt stort 
land), packar ner en avancerad (väldigt tung) fotoutrustning, landar i 
en för honom helt okänd kultur för att ta bilder på en (väldigt) liten apa 
i en (väldigt) stor, (väldigt) ogenomtränglig regnskog utan vägar med 
träd fulla av (väldigt) långa taggar - alltihop (väldigt) långt från när-
maste befolkade civilisation… Ni förstår, eller hur?  En sann optimist!

Nå, Tom är något annat också: han är systematisk, envis och införstådd 
med vikten av research. Det gör att han kan vara optimist utan att 
vara naiv. 

Den första svårigheten man skall övervinna i ett projekt som detta är 
inte den geografiska otillgängligheten, det är den politiska. Det är långt 
ifrån okomplicerat att utverka tillstånd från inhemska myndigheter. 
Det är inte alla länder som ser positivt på utlänningar med kamera 
som vill dokumentera att myndigheterna inte gör tillräckligt för att 
rädda inhemska arter. Tom har en fördel som fotograf; han är kopplad 
till Nordens Ark som är en högt ansedd bevarandeverksamhet och 
det ger honom tillgång till ett kontaktnät som är världsomfattande.

Brasilien tillhör inte de svåraste länderna, och ansträngningarna bar 
frukt – Tom var välkommen att besöka Ariri-området, vid Atlankusten 
i sydöstra Brasilien, samt ön Superagüi Island.

Bokmässan i Göteborg var den officiella releasedagen för Toms nya bok. Med en nyfödd snöleopardunge i famnen. Kronprinsessan Victoria plåtade.

➲
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Tom kom till ett regnskogsområde som under deras sommartid är 
översvämmat och under vinterperioden är det bara framkomligt via 
sandstigar. Runt omkring har man inte fast mark under fötterna. Till 
sin hjälp hade Tom flera spårare från lokalbefolkningen, bland annat 
Luiz, som både käner till regnskogen och har kunskap om apornas 
beteenden och vanor.

De svarthuvande lejontamarinerna lever på runt 300 hektar per 
familj på två till sex individer. 

De lever i regnskogens översta skikt, d.v.s. i trädtopparna, och håller 
sig i ständig rörelse när de är vakna. Detta är förstås inte en fördel 
när man skall fotografera dem… 
Tom och Luiz tillbringade dagarna springande mellan gungfly, 
suglera och sand där man aldrig kan ta för givet att det man ser på 
ytan är det som finns under, man kan helt enkalt aldrig vara säker på 
att det finns något som bär upp ens tyngd där man sätter ner foten.

Det var minst sagt opraktiskt för Tom som förutom sin egen 
kroppsvikt också tyngdes ner av 30 kilo utrustning. Luiz som rört 
sig i området hela livet skuttade före och var lätt road av den klum-
piga västerlänningen som kom efter. Tills Tom kom på ett sätt att 
utjämna oddsen: Luiz fick bära utrustningen. Då vägde de två nästan 
lika mycket och Tom visste då att där Luiz satte ner fötterna var det 
tryggt även för honom själv.

Regnskogar är i allmänhet ganska farliga platser. På Superagüi Island 
var Tom tvungen att hela tiden ta hänsyn till terrängen och dess 

utmaningar, men det fanns även andra risker. Regnskogen är hem 
för många fler arter än gulliga små apor. En del är vackra och ofarliga 
fåglar och insekter, andra är oansenliga och livsfarliga spindlar och 
ormar. Tom lyckades undvika att bli biten eller stucken av djur, men 
han föll baklänges vid ett tillfälle och fick handen genomborrad av 
långa, vassa taggar. Handen svullnade upp och värkte, men det 
var under den sista dagen då han tog expeditionens bästa bilder. 
Glädjen övervann smärtan.

I slutet av september släpptes Toms första bok ”Tamarinerna - Regn-
skogens lejon” och där kan ni följa Toms resa i detalj. För han lyckades 
verkligen fånga den sällsynta svarthuvade lejontamarinen på bild, 
och det blev fantastiska bilder.

Boken har ett förord av Jane Goodall, den amerikanska chimpans-
forskaren som är en auktoritet inom dagens bevarandebiologi och 
som är mycket sparsam med att engagera sig i andras projekt.

Överskottet från varje bok går till bevarandeprojekt för den art 
som boken handlar om.

Man kan lätt fråga sig varför man utsätter sig för sådana strapatser 
som Tom gör alldeles frivilligt, och kanske får vi vanliga, bekväma 
fegisar aldrig ett bra svar på det. Men vi bör ändå känna stor 
tacksamhet att det faktiskt finns människor som vågar livet för 
att bevara naturlivet för kommande generationer. Sådana som 
Tom Svensson. n

Tom tillsammans med Antonio, en av de lokala spårarna. Bara kameran är 6 tunga kilo att kånka på 10 timmar om dagen.
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Naturfotograferna är en förening för de hundra skickligaste svenska fotograferna som har 
naturfoto som inriktning. Mattias Klum är nog den medlem som är mest känd utanför foto-
grafernas egen krets. Ett inlämnat arbetsprov på 150 bilder granskars och medlemmarna 
röstar på årsmötet om vilka nya som skall upptas. I vintras var det Tom Svenssons tur att bli 
upptagen i denna prestigefyllda sammanslutning tillsammans med åtta andra kollegor. 

Tom är autodidakt, självlärd. Hans fotointresse började redan när han fick sin första kamera 
i konfirmationspresent, men det var med den digitala revolutionen av fototekniken som 
det verkligen tog fart för Tom 2005. Plötsligt gick det att fotografera hämningslöst utan 
annan kostnad än investeringen i utrustning. 

Tom är upptagen av autenticitet. Idag är det fullt möjligt att bearbeta bilder digitalt, 
man kan förhöja, vrida horisonten, ändra färger, klippa in en sol, förlänga himlen, göra en 
zebra rosarandig… allt är möjligt om man behärskar ett bildprogram. För Tom är detta en 
styggelse ungefär lika hemsk som att fotografera djur i fångenskap och sedan publicera 
dem som vilda djur. Eller lägga ut mat i naturen för att locka till sig de djur man vill fånga 
på bild. På grund av teknikens framsteg har fotografering blivit mer tillgänglig för många 
fler människor och möjligheterna till publicering har också ökat enormt tack vare Internet. 
Detta ställer högre krav på oss som betraktare; vi måste ha modet att ifrågasätta det vi 
ser, både budskapet, metoderna och inte minst äktheten. 

Ett medlemskap i Naturfotograferna framstår som en kvalitetsstämpel där de etiska 
aspekterna är klart uttalade. Ni som vill se mer naturfoto: www.naturfotograferna.se 

Medlem i Naturfotograferna
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Marie De Soysa, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka

Det var lördagseftermiddag den 23 Maj 2009. Bengt hade gått ut 
med sin julle för att dra årets första makrill. Just som han håller på 
att göra ut dörjestängerna, smäller det till. Bengt berättar att han 
inte uppfattar någonting förrän han ligger i vattnet och upplever 
att han måste komma upp till ytan.

En större båt på 13 m har i hög fart kört rätt in i styrbordssidan 
på jullen. Bengt slungas i sjön men tar sig så småningom, på 
något sätt som han egentligen inte minns, upp på den påkörande 
båtens badbrygga.

Sjöräddningsbåten Rescue Minlouis är på väg hem ifrån ett avslutat 
uppdrag då de (kl 17:01) blir uppropade på VHF kanal 16. En 
man berättar att det skett en båtkollision vid Galgeberget utanför 

Det kunde ha slutat på ett helt annat sätt…
En regntung söndag i slutet av oktober beger vi oss till Hamburgsund för att åter träffa Bengt 
Akervall. Bengt och hans fru Åsa hälsar oss välkomna och med kaffekopparna i hand återvänder 
minnena och samtalet till en händelse i maj…

Hamburgö. Minlouis svarar anropet och vänder genast ditåt. 
Även sjöräddningscentralen (MRCC) har hört anropet och hör 

av sig till Minlouis. Det ska enligt dem inte finnas några skadade 
personer eller några personer kvar i sjön, varpå deras bedömning 
är att det inte är någon kritisk situation.

Skepparen ombord på Minlouis ber ändå MRCC att kalla ut 
ytterligare en enhet från Fjällbacka (Rescue Ivan Holmberg) då 
han bedömer att han vill ha mer hjälp till platsen. Även kustbe-
vakningens båt KBV 283 blir dirigerad till platsen.

På väg till olycksplatsen blir Minlouis återigen uppropad och 
ombedd att skynda sig då det framkommit att det ändå finns en 
skadad person på olyckplatsen.
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Väl på plats (kl 17:11) ser de att det ligger en man på mage på 
badbryggan på den större båten. Mannen är Bengt och de lyfter 
med hjälp av baljbåren över honom från badbryggan till Minlouis. 

När man fått ombord Bengt ser man att han har blod innanför 
flytvästen och jackan. När jackan sedan öppnas upptäcker de ett 
rejält sår som sträcker sig från höger sida av buken ned mot höften. 
Besättningen förstår snabbt att det är mer akut än det tidigare 
verkat och kör snabbt in till Fjällbacka. De kontaktar MRCC 
och ber dem kalla på SOS och en ambulans. Under resan i land 
förvärras dock läget och skepparen ombord bedömer att helikopter 
bör övervägas, vilken MRCC också larmar ut.

Under resans gång håller besättningen ett tryckförband på Bengts 
buksår samt börjar att klippa upp hans kläder för att leta efter 
andra eventuella skador. Ytterligare ett buksår blottas och även 
ett rejält skärsår på vänster arm som är djupt och når in till benet. 

Klockan 17.28 anländer Minlouis till bryggan i Fjällbacka där 
man inväntar ambulansen. Ambulansen kör Bengt vidare till 
fotbollsplan där omlastning sker till ambulanshelikoptern.

Efter ett par dagar har man fått stopp på blödningen och läget 
bedöms så pass stabilt att Bengt kan flygas vidare till Göteborg, 
där det finns bättre resurser att fixera och ”laga” så svåra bäck-
enskador som de Bengt ådragit sig.

Under uddevallatiden hade också övriga skador ”provisoriskt” 
tagits om hand. Det visade sig att Bengt också hade en kros-
skada på vänster arm, och att de sydde ihop det djupa såret på 
vänster underarm. Vänsterarmen blev gipsad och det planerades 
för ytterligare en operation efter det att bäckenskadorna tagits 
omhand. Även ett stort snitt på höger överarm fick sys.

Efter några dagar och många skruvar i Göteborg återvände 
Bengt till Uddevalla sjukhus där det nu var dags att operera 
vänsterarmen. En stålskena lades in för att fixera och stärka upp 
det skadade området.

Först den 17 juli, två månader senare återvände Bengt hem 
till Hamburgsund, och det återstår vid det här laget mycket, 
mycket träning för att komma tillbaka till ett hyggligt liv. Men 
han lever…

Att Bengt var illa däran förstår man när han fortsätter:
‒ Ortopedöverläkaren på Uddevalla sjukhus sade att de aldrig hade 

haft en person med så svåra skador som överlevt.

Än en gång kan vi konstatera att Bengt hade turen på sin sida, 
och att många beslut blev rätt tagna under resans gång.

Arbetet med att träna sig tillbaka, att kunna gå obehindrat igen 
kan vi tyvärr inte hjälpa Bengt med, utan det är något han måste 
kämpa med själv. Och kämpar gör han, sjukgymnastik två gånger 
i veckan, samt ytterligare en planerad operation senare i höst. 
Jag har sällan träffat några mer positiva människor än Bengt och 
hans fru, och jag är helt övertygad om att deras inställning gjort 
en stor del av jobbet.

Bengt berättar att han enbart minns vissa fragment av båtturen, 
men att han upplevde att:

– Det gick fort som attan och det blinkade blått.

Han minns även att han fick låna en telefon för att ringa sin fru 
Åsa och mycket sakligt meddela:

– Det blev tyvärr ingen makrill, och jag kommer inte hem i tid. Jag 
har blivit påkörd och är på väg med ambulans till sjukhuset.

Han talar också om för Åsa var hon kan hitta bilnyckeln, som 
han lagt i sjöboden, samt var hans plånbok finns för bilen 
måste tankas?! Efter det minns han inget mer förrän långt, 
långt senare…

Sjukvården tar vid
Till en början behandlades Bengt i respirator och låg också ned-
sövd i cirka 14 dagar så det som nu följer har han i sin tur fått 
berättat för sig.

På Uddevalla sjukhus kämpar man flera dygn med att få stopp 
på den inre blödning Bengt visar sig ha och stor mängder blod går 
åt. Bäckenet är helt söndertrasat och blödningen är svår att häva.

När vi tackat för oss, och återvänder ut i den regntunga efter-
middagen, så framstår inte alls vädret och söndagen så mörk och 
dyster längre. Det är sådana här möten och berättelser som ger oss 
energi och glädje att fortsätta vårt ideella arbete som sjöräddare i 
sjöräddningssällskapet.  n

Eric Edberg, Bengt Akervall och Jonas Carlsson skeppare på Minlouis. 
Eric och Jonas är två av de som var med vid insatsen. 

Bengts ”överkörda” julle under bogsering iland.
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Rolling Stones har gjort det, Sven-Ingvars likaså... 
Nu var det dags för fj ällbackas rockveretaner att jubilera...

GA
RAGE

1969-2009
40

Det är få rockband förunnat att fi ra 40 år tillsammans. Nu har ju i och för sig bara halva Garage 
varit med sedan starten men de andra har i alla fall varit med 38 och 34 år. Respekt!

Lördagen den 14 november var det stor jubileumsfest på Stora Hotellet. Fullt med folk, stäm-
ningen på topp och fyra band och tre gästsångare på scen gjorde kvällen till en höjdare. Att 
beskriva stämningen i text är näst intill omöjligt så jag låter hellre er läsare kika på sidan till höger 
för att bilda er en uppfattning om rockpartyt.

En liten kortfattad rekapitulation av Garages historia är nog på sin plats då mycket hänt sedan 
Lennart Christensson och Bengt Thorén startade i Lennarts föräldrars källare hösten 1969. I starten 
var även Sven-Olof Holmberg med på bas och då hette bandet ”Willy and the poorboys” efter 
Creedence’s legendariska LP. 1971 bytte bandet basist och Thomas ”Lidas” Nilsson anslöt. 1972 
utökades bandet med Dan Carlsson på gitarr och bandet bytte namn till ”Cleanair Breathing 
Survival” för att ytterligare befästa Creedence-rötterna. Det namnet blev dock kortlivat. Redan 
1972 ändrades det till ”AB Runda Stenar” och proggen drog in. 

Namnbyte visade sig vara en av specialiteterna och 1974 stod det ”Pertinax” på bastrumman. I 
samma veva startade musikfesterna på fotbollsplanen, vilka höll på till sommaren 1981. Nu gick 
det lite väl fort… 1975 bytte Dan och Anders Torevi plats som kompgitarrist och 1976 blev bandet 
fem i och med att Mats Forsbäck tog hand om klaviaturen. 1979 upphörde spelandet mer eller 
mindre. Ströspelningar på somrarna när Lennart kom hem från Stockholm gällde fram till 1989. 

Lennart fl yttade då tillbaka till Fjällbacka och det satsades igen, nu under namnet ”Garage”. Mats 
hade nu slutat. De första åren på 90-talet var det Badis som gällde i Fjällbacka och ”Garage”  var 
husbandet. Från 1991 med Zara Scott som sångerska. 1995 tog utelivet en ny vändning. De stora 
krogarna hamnade i bakvattnet till fördel för de små pubarna. Garage bantade sin utrustning till 
pubstorlek och då blev allt som det varit de senaste fj orton åren: Pubrock och tjôt mellan låtarna. 

Att det gått tio år sedan 30-årsjubileet har bandets medlemmar lite svårt att förstå och vem vet, 
kanske blir det ett 50-årsjubileum också? Vi får väl se vad Rolling Stones, Sven-Ingvars och de 
andra orkar med…  n

Text och foto: Annika Torevi
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Vanadium från Hamburgsund inledde kvällen...

... energirockarna från Göteborg - Longfinger tog över...

...The Incredibles: Pröjsarn, Mange, Håkan, Toffe och Peo...

...och Garage avslutade kvällen.

Krögare Persson trivdes med Kajsa och Lena Thorén. Energi! Kalle Lilja i Longfinger vräker runt gitarren...

Anders ”Lennon” Edvinger, trogen gästartist...

...liksom Martin Nylén,  hemma från Stockholm...

...och Sumpans Jagger: Peter Klarqvist.

Oh what a party!

Kvällens zoologiska inslag. En Kuuse och en Elg!

Trångt, varmt och kramigt bland goa vänner...

Härligt med alla kulörta plagg... Svart är inne Arne!..

...och längst framme vid scen regerade de unga...



Annonssida
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Att Fjällbacka betyder romantik ser vi varje vår då kyrkan och 
krogarna fl itigt bokas av giftassugna. Det här borde borde gå att 
vidareutveckla insåg Åsa Bräck, vår sömmerska som sytt så många 
fest- och bröllopsklänningar. Tanken var från första början att 
spinna vidare på de ”mingelkvällar” hon då och då håller i sina 
lokaler i Richters gamla sillfabrik, men efterhand utvecklades det 
ursprungliga konceptet. Anneli Svensson på Stora Hotellet och 
Benny Ottosson, fotograf från Tanumshede vävdes in i arbetet. 
Bryggan och Stora Hotellet ställde upp med lokaler som tillsam-
mans med Presseningstjänsts stora partytält på Ingrid Bergmans 
torg skulle garantera en torr tillställning då vädret ju inte är helt 
pålitligt en lördag eftermiddag i slutet av september. Nu var dock 
vädergudarna nådiga och bjöd på vackert sensommarväder. 

Text: Anders Torevi • Foto: Karin Björk — www.karinbjork.se

Åsas grundtanke var aktiva utställare. Entreprenörer som gillar att 
tillsammans arbeta fram ett tjusigt koncept som förenar ett bröllops 
alla beståndsdelar. 25 utställare från Strömstad till Uddevalla anslöt 
och visade upp det mesta ett bröllop behöver. Från inbjudningskort, 
blommor och smycken, till underkläder, klänningar och frackar, 
håruppsättningar och make-up, restaurangdukningar och cate-
ring, kammarmusiker och fotografer, hästskjutsar och raggarbilar. 
Desutom medverkade Malin och Madeleine från Svenska kyrkan 
i Fjällbacka och M/S Donalda med sjökapten Torsten Klevsäter i 
egenskap av vigselförrättare. 

Visst fanns allt ett giftaslystet par behövde och det märktes när 
mässan summerades. Många bokade bröllop och ännu fl era beställde 
festkläder, vilka i vissa fall innebar sju uppsättningar per brudpar, 
inkluderat tärnor, systrar, mammor m.m.

Besökarna bjöds på vacker musik av både medlemmar ur Göteborgs 
kammarkör och ett gäng underbara folkmusiker från Munkedal. 
Vi fi ck även se en fantastisk dansuppvisning i wienervals av Hugo 
Gustafsson 12 år och Paulina Andersson 13 år. De är, trots sin ålder, 
elitdansare med Europa som tävlingsplats. 

Sist, och som sig bör vid liknande tillställningar, en mannekäng-
visning på röd cat walkmatta utrullad på dansbryggan vid torget. 
Vackra ungdomar visade hur det skall se ut när man gifter sig år 2010. 

I skrivande stund hämtar Åsa krafter efter årets massiva insats men 
säkerligen blir det en uppföljning nästa höst. Ett så bra koncept 
måste få rulla vidare och säkert kommer snacket att gå och många 
fl er utställare visa sitt intresse. n
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Barnens Dag med 
Krabbmetetävlingen

Text: Eva Björving • Foto: Göran Björving

Många år har passerat sedan starten 1989 och för att rekapitulera dessa kommer här några 
milstolpar från krabbmetets historia:

– På FFF’s årsmöte sommaren 1989 föreslogs, att man borde ordna en krabbmetetävling. 
Lisbeth Jöranli (dotter till FFF’s styrelseledamot Maj Gustavsson) anmälde då sitt intresse 
för att stå för detta arrangemang. Det fi nns ingen resultatlista från 1989, men Lisbeth verkar 
ha ordnat den första tävlingen redan den sommaren.

– 1991 började Karin Isaksson som medhjälpare och 1992 kom Eva Björving med i
assistentgänget runt Lisbeth.

– Våren 1994 nåddes vi av det mycket tråkiga budet, att tävlingens initiativrika och energiska 
grundare, Lisbeth, hastigt hade gått bort i alldeles för ung ålder. Karin och Eva beslutade sig 
då för att dela upp ansvaret på två personer och låta tävlingen leva vidare i Lisbeths anda.

– 1999 infördes en egen vuxenklass.

– 2004 kom Rebecca Trehammar och Örjan Torstensson med i arrangörsgänget.

– 2005 blev ett riktigt rekordår: Flest krabbor (1966), fl est deltagare (155) och fl est krabbor 
per deltagare (segraren hade 95 krabbor!). Nu började vi också att använda en dator till hjälp, 
för att lättare, snabbare och säkrare kunna räkna ut resultatet. 

– 2006 var det riktigt varmt och vi började använda FFF’s partytält som skydd över sekre-
tariatet.

– 2008 utökades arrangemanget till att i fortsättningen bli en ”Barnens Dag”, där krabbme-
tet nu ingick som en del. Fjällbackas brandbil och Sjöräddningen fanns på plats för besök. 
Det fanns också ansiktsmålning och dansuppvisningar. En viktig ändring blev också att vi 
beslutade att fl ytta tävlingen till att vara på torsdag i vecka 29 istället för på onsdag; detta 
för att inte krocka med seglartåget.

– 2009 är alltså det 21:a i krabbmetets 
historia. Vi köpte för första gången in 
egna nummerlappar (med krabbor på). 

I år var det 150 deltagare (= näst fl est) och 
de fi ck tillsammans upp 698 krabbor. n

Klass A: Barn med vuxenhjälp
:a Fabian Hagberg  krabbor
:a Sigur Johannson 
:a Jonatan Andersson 

Klass B: Barn < år
:a Teodor Egnell 
:a Jonatan Larsson 
:a Olivia Johansen 

Klass C: Ungdomar - år
:a Emma Ottosson 
:a Ylva Planman och 
      Filip Kellerman 
:a Mimi Pettersson 

RE
SU
LT
AT
20
09

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

RJ

Styrelsens motivering:
Örjan  Torstensson är, med 
sitt stora  engagemang och  
sin glada attityd, en god 
representant för Fjällbacka.  
Var han än uppträder bjuder 
han in sin publik att besöka 
oss här på västkusten.

Han går hem hos både 
gammal och ung när han 
uppmanar oss till dans och 
sång.  Ingen annan kan 
väl få barnen att känna en 
sådan förväntan som Örjan 
inför tomtens besök på 
julmarknaden och han kan 
verkligen få igång en publik 
under sina uppträdanden.

Tidigare pristagare:
2001 Christian Hellberg
2002 Lasse Lundberg
2003 Bryggdansföreningen
2004 Camilla Läckberg
2005 Karl-Allan Nordblom
2006 Harry Järund
2007 Berith Torevi
2008 Susanne Hadenius

Årets
Fjällbackabo



Örjan
Tostensson

Klass D: Vuxna
:a Nina Torehov 
:a Rasa Golai ,
:e Henrik Hartung, Jörgen Jonsson 
      och Ellinor Hartung 
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Text och foto: Anders Torevi

Magnus är Eskilstunason men sedan tidigt stockholmare. Född 
1952 och var en gång lovande kanotist och med i juniorlandslaget. 
Musikaliska karriären startade i början av 1970-talet genom Lands-
laget, bandet som han frontade tillsammans med Lasse Lindbom. 
Stora hiten kom med ”Den gamla jukeboxen” som var bandets 
bidrag till Melodifestivalen 1974 och låg på LP’n ”Travellin’ in 
our songs”. Två skivor blev det med Landslaget men det lämnar 
vi därhän…

För mig, som rockälskare, är Magnus en av våra största från rockens 
gyllene år tillsammans med Ulf Lundell, Pugh, Dan Hylander och 
de andra svenska hjältarna. En uppriktig, naken och utlämnande 
musik, i stil med Bob Dylan, Tom Petty och Bruce Springsteen.  

Första egna LP’n hette kort och gott Magnus Lindberg och kom 
1976. Fem skivor blev det fram till 1989 då en tioårig time-out 
startade. Höjdpunkten för mig var utan tvekan ”Röda läppar” 
från 1981… 

Jag kan inte äga dej, 
och peka ut nån väg åt dej
Jag kan bara ta din hand, 
och kyssa dina röda läppar

… som vi skrålade med i texten.

1999 kom så comebacken med ”Ljus i natten”, en country-rock-
skiva med Rockpile-gitarristen Billy Bremner vid spakarna och i år 
kom skivan ”Ett eget liv”. En skiva med bl.a. självbiografi ska texter. 

Magnus har periodvis levt det hårda rock´n´roll livet och bränt ljuset 
i båda ändar. 1997 träff ade han sin blivande fru Larissa och ”Änglarna 
gråter” är en låt om deras första svåra tid tillsammans då drogerna 
hade ett starkt grepp om honom. Larissa blev anledningen till livs-
stilsbytet och för tio-elva år sedan gjorde han upp med drogerna, 
bytte ut de fl esta i sin bekantskapskrets och satsade på kärleken. 
Låten ”Lycklig man” handlar om de första gångerna Magnus och 
Larissa möttes och är en av de få positiva låtarna på skivan. 

När jag påstår att Magnus är produktiv som artist skrattar han gott:
– Tja, det har blivit en del under de 33 åren från starten -76. Tio 
egna skivor, två med Landslaget och tre med Grymlings. När man 
tänker efter är det ju en del ändå!

Grymlings, ja. Självklart skulle även Sverige ha ett band likt USA:s 
”Traveling Wilburys”. Magnus, Micke Rickfors, Pugh Rogerfeldt 
och Göran Lagerberg grundade bandet. Pugh ersattes senare av 

Mats Ronander och tre CD blev det 
mellan -90 och -05. 

– Det är nog tio år sedan jag var första 
gången i Fjällbacka, säger Magnus, på 
Slajdarns Bar på toppen av Stora Hotellet. 
Sedan har det även blivit några spelningar 
på Galären och Bryggan. 

Annars är det klubbspelningar med bandet runt om i Sverige men 
även solospelningar som den på Lilla Berith. Vi ser fram emot 
nästa... n

» Jag kommer gärna tillbaka. Er 
skärgård är mäktig, måste jag som 
stockholmare erkänna och skaldju-
ren ”äger” ni, inget snack om det…« 

Magnus Lindberg
gästade Fjällbacka

En rockhjälte var här, hälsade på sina vänner Anders och Elisabeth i Plockboden och spelade en kväll på Lilla Berith. 
Jag träff ade Magnus, hans fru Larissa och hennes son under ett par dagar och fi ck några goda spel- och pratstunder. 
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Text och foto: Anders Torevi

Galleri Grön gästa-
des i somras av den 
färgstarke konstnä-
ren Ardy Strüwer. 
Lagom till Sjö-
räddningsbasaren 
var det vernissage 
hos Peter Engberg 
vilket passade bra 
med alla passe-
rande människor, på väg till eller från Badholmen. Sur-
realistiska och explosiva  litografier samt originalmålningar 
ställdes ut. Följande kan man bland annat läsa om Ardy på 
hans hemsida:

Ardy Strüwer föddes i Batavia på Java för 70 år sedan och 
kom som tioåring till Holland. Så småningom flyttade han 
till Sverige för fortsatta studier vid Kungliga Konstakademiens 
grafiska avdelning i Stockholm.  ”Jag bodde i Sverige i trettio 
år, men upptäckte alltmer hur klimatet gjorde det svårare för 
mig att måla. Jag saknade ljuset för mycket och vintrarna var 
för långa.”

Att vara målare är att fungera som optisk författare, säger Ardy. 
Att måla är att tala ögonens språk och att betrakta målningen 
är att läsa i form och färg. Man kan se på konst med tre ögon; 
sina egna och hjärtats.

Hans konst är en hyllning till livets ursprung, kvinnan. Ardys 
bildvärld är fylld av orientalisk prakt, kvinnobesatthet och sur-
realistiska färgdrömmar. Den är glimrande vacker och rymmer 
samtidigt skikt av trolldom och vanvett... n 

Ardy Strüwer på Galleri Grön

En god idé, en eldsjäl, några sponso-
rer med känsla för barn, en välvillig 
kommunal tjänsteman och hans 
stab. Se där har ni receptet för att få 
någonting gjort!

Fjällbacka mest sjönära lekplats 
bestod av två gistna ekor med skalet 
av utombordare på. Många barn har 
förnöjt lekt sjöfarare i dem och de 
har varit ett pittoreskt inslag med 
sin havsanknytning, men nu är det 
andra tider. EU har synpunkter på 
lekplatser. Många synpunkter… 

Det finns ett regelverk värdigt ett mindre kungadöme. Bland annat skall 
underlaget vara mjukt att trilla på, inga vassa kanter på utrustningen och 
materialen skall vara hållbara. Ekorna i sitt gradvisa förfall behövde bytas 
ut. Att bygga lekplats är inget billigt projekt och ingenting som en fören-
ing kunde orka med på egen hand. Köpmannaklubben frågade Rebecca 
Trehammar om hon kunde tänka sig att hålla i en insamling utöver de två 
Valborgsauktioner som föreningen skänkte behållningen från. Tack vare 
nedanstående sponsorer – stort tack till dem! – och med experthjälp från 
landets största lekplatsleverantör, så kunde Hans Wikström, kommunens 
fastighetschef, skicka sin personal att göra markarbetet och montaget. 
Nu ståtar en helt ny och förhoppningsvis alldeles barnsäker lekplats 
bredvid Järnboden där vi hoppas höra mycket stoj och skoj framöver! 

Tack till: Restaurang & Köpmannaklubben, Föreningen För Fjällbacka, 
Sparbanken Tanum, Strömstad Tanum Buss, Lilla Berith, VM i Makrill-
mete, Curator, Scandigruppen AB, Presentkakan och Fjällbacka camping. n

Simsalabim – en lekplats!
Text och foto: Annika Torevi

Annonser
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Jag tror att alla i hela Fjällbacka vet vem Lena är. Kanske inte till 
namnet, men om man säger tjejen med fi olen i Valborgs orkester, så går 
det upp ett ljus för ganska många. I många år har hon glatt oss varhelst 
Valborgs orkester dykt upp. Vad man kanske inte vet är att hon sedan 
22 år tillbaka är laboratorieingenjör på Preemraff  och att hon som-
maren 09 öppnade en rosenträdgård i det intressanta kulturhuset mitt 
emot gamla telegrafen, där hon bor med sin man, Kjell Erik Odelius.

Länge har Lena närt en passion för trädgårdar och kanske mest för 
rosenodling. Inte en passion tillkommen av en tillfällig förälskelse i 
rosor i största allmänhet, utan en passion baserad på rosenlitteratur,  
studier på lantbruksskolan i Dingle och en påverkan hemifrån sedan 
barnsben.

En farfarsbror som fl yttat hem efter 60 år i Amerika och varit träd-
gårdsmästare i Hollywood, hyrde in sig i hennes barndomshem och 
Lena berättar att hon som barn kunde sitta i timmar och beundra 
farbroderns hantering av kantspadar och sekatörer.

Det skulle kunna skrivas en hel bok om Lena och hennes trädgårdspas-
sion, men nu gäller det hennes vackra rosenträdgård mitt i Fjällbacka.

Bakom det vackra bohuslänska huset, vilket byggdes av skepparen 
och borgaren Andreas Falk (på samma tomt där Falksläktens anfader 
i Fjällbacka, Jon Falk, ursprungligen byggde sin stuga på 1720-talet) 
ligger Lenas rosengård.

Den anlagda dammen, de snirkliga gångarna och det porlande vat-
tenfallet, skapar en miljö som vittnar om både stilkänsla och omdöme.

Här prunkar rosor i alla färger man kan tänka sig och kanske några 
fl er. Dammen med guldfi skar och karpar, små rinnande tillfl öden, får 
tiden att bromsa upp för besökaren. Lena har själv grävt den en meter 
djupa dammen för hand, men sista metern i den tre meter djupa 
brunnen fi ck Kjell Erik allt hjälpa till med.

Rosor, rosor, vart man ser...
Lena har 189 olika rosor i sin rosengård, de fl esta från 1800-talet. En mag-
nifi k syn för alla och en var, men givetvis ett eldorado för en rosenälskare.

Det doftar ljuvligt och om man vill ta dofterna med sig hem, så säljer 
Lena egenproducerad rosensaft och salvor att ta med. Som minne av 
en fantastisk blomsterupplevelse. Mitt i hjärtat av Fjällbacka, nära 
Skagerrack, i granitens eget rike.
Lena har tre trädgårdstyper som inspirationskällor: 
Den viktorianska med sin absoluta perfektion.
Den japanska för sin enkelhet och sin hyllning till stenen.
Den franska 1800-tals trädgården med rosentunnlar och romantik. 
Det här är levande kulturhistoria...

Lena ser nöjd ut. Det skall hon bara göra. Man blir onekligen impo-
nerad. När jag lämnar trädgården längtar jag redan till nästa år i Lenas 
rosengård. n

I min lilla, lilla
värld av rosor…

Text: Lasse Lundberg • Foto: Tom Svensson
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 minuter med...

Rebecca Trehammar

Foto: Annika Torevi

Namn: John Alf Ingemar Johansson

Ålder: 77

Familj: Hustrun Maj-Britt,  sonen och sonahustrun 
Anders och Annika samt barnbarnen Ida och Anton.

Bor: Mörhult Fjällbacka

Vad gör du på fritiden?
Ideellt arbete i massor, trädgården, � ske m.m.

Favorit ställe i Fjällbacka skärgård?
Klipporna utsidan ön Borgen.

Favoritlag i fotboll resp. hockey?
Tottenham (sedan ungdomen) och Frölunda.

Musik?
Allätare med plus för Creedence Clearwater 
Revival.
TV-program?
Sport, nyheter och dokumentärer.
Dryck?
Gott vin och kall öl.
Favoriträtt?
Maj-Britts köttbullar (oslagbara) och � sk i 
alla former.
Bok du läser just nu?
”Mot väster- och österhav” av Carl Fries.

Nästa år har John varit kassör i Föreningen för 
Fjällbacka i  år. Jag undrar om det skulle kunna 
kvalifi cera honom till Guinness rekordbok eller något 
liknande, för något slags rekord känns det ju som att 
det måste vara.  För de fl esta människor är John, Sko-
John efter sina många år i skobranschen. Likt många 
andra tycker jag om att höra hans fantastiska och 
roliga berättelser från den tiden. Som den när Ingrid 
Bergman kom in i skoaff ären och skulle skicka träskor 
till Amerika och John, när han skulle posta dem, 
upptäckte att de skulle till Alfred Hitchcock.

Det är inte många som vet att John och hans fru Maj-
Britt gör ett gigantiskt arbete med att distribuera 
Fjällbacka-Bladet helt själva. Det sker två gånger om 
året och det är vi i föreningen oerhört tacksamma för.

Därför blev jag väldigt glad när John tackade; ja, till 
att vara föreningens kassör ett år till. Då vet vi med 
all säkerhet att vi har föreningens ekonomi i trygga 
händer.

– gott och kul till jul med Lena Willig

I detta nummer har jag bjudit in min adept Anton Torevi och hans farmor Maj-Britt som bidragit 
med julens godaste köttbullar. Årets jultema blir därför Mörhult Special.

Maj-Britt, Anton och jag kurar skymning i sjöboden Vega i Mörhult. Åskan mullrar i moll och Mör-
hultshamnen lyser benvit av blixten som nyss gjorde oss sällskap. Anton har pyntat slagbordet med 
ene och fura han hämtat i skogsbrynet utanför och det doftar gott från fotogenlamporna vi tänt. 

MAJ-BRITTS JULKÖTTBULLAR
 hg blandfärs |  ägg |  riven gul lök |  msk ströbröd | kallt vatten till blötläggning | / msk salt | 
/ krm vitpeppar | / krm svartpeppar | lite riven muskot. 
Blötlägg ströbröd och vatten. Riv löken och blanda alla ingredienserna. Rulla , stek och njut!

Till julens goda har jag tagit fram en ny sill i år nämligen...

MÖRHULTS MAKALÖSA - en sill med stil och tradition 
4 st urvattnade sillfi leér | 0,6 dl ättikssprit, 12 % | drygt 1 dl strösocker | 1 dl tomatjuice | 
0,6 dl vatten | 2 st rödlökar, tunt skivade i ringar | 3 msk sherry | 2 st lagerblad 
Blanda ättikssprit, vatten och socker.  Koka upp med lökringarna några minuter. Låt kallna. Skär sillen 
i snygga gaff elbitar och lägg i en kruka eller burk tillsammans med lagerbladen. Blanda lök/sill-lagen 
med tomatjuicen och sherryn och häll över sillen. Låt stå minst ett dygn innan servering.

I Mörhult ligger Fyrmästargatan, uppkallad efter Fyrmästare Nordberg och hans familj. Där kan 
man tänka sig att det dracks glödgat vin i juletider. En glögg till Nordberg från mej... 

FYRMÄSTER NORDBERGS JULGLÖGG 
1/2 liter gott rött vin | 2 dl russin | 2 dl rött portvin | 1 dl konjak | 1 dl rom
Önskar man en sötare glögg kan man lägga i en sockerbit vid servering eller ”dricka på bit”.
Låt russin samt sprit dra ca en vecka. Tillsätt vinet och sjud sakta under lock, sila bort russinen och 
servera. 

De ”smådragna” russinen kan man ju knapra på eller varför inte baka in i julens fruktkaka..? Och 
till glöggen passar dessa läckerheter...

PEPPARKAGE-SPIGRAR  
Köp pepparkaksdeg på Konsum och kavla ut med lite rågmjöl. Sporra ut eller skär långa fi na tunna 
”spigrar” (när jag var liten fi ck jag lättätna smörgåsbitar som mamma kallade för ”spigrar” dvs. spikar.) 
Se till att det kommer mycket mjöl på kakorna så dom får en gammeldags look. Grädda gyllenbruna.

Min mormors syster Anna bodde på Udden i Strömstad. ”Göttelotta ” som hon kallades för hon 
var karamellkokerska med egen karamellbod. Hemma i köket kokades karameller, kola och 
annan fi n konfektyr. Min mamma och hennes systrar ansvarade för klippning av franskaramel-
ler samt paketering. Ibland gick Anna till postkontoret för att skicka konfekt postledes till bad-
gästerna från Stockholm. Lägg märke till att Fjällbackas stadsvapen pryder pyntet på bilden!

KRISTYRPYNT MED ANOR
 1 st äggvita | 4 dl fl orsocker | 2 krm ättika, 24 % | 10 droppar karamellfärg | 8-10 bokmärken 
eller små bilder.
Vispa vitan till hårt skum. Tillsätt halva mängden fl orsocker genom en sikt och blanda i ättika samt 
färg. Nu skall kristyren ha en fast konsistens. Tillsätt nu resten av sockret så kristyren blir toppig och häll 
i spritspåse med stjärntyll.
Knyt nu passande snören och lägg på bakplåtspapper. Spritsa ut kristyr på öglan samt pappret och 
tryck dit bokmärken. Nu spritsar du ett vackert mönster runt märket 
och låter det torka väl. Klipp runt bokmärket så pappret under inte 
syns. Är man försiktig kan man spara märket i många år. Efter min 
mormor fi nns det fortfarande ”välslickade” kristyränglar kvar!
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Med en sjörapport som talade om 12-14 m/s och en himmel 
som varslade om stor risk för regnskurar var det uppenbart 
att årets upplaga av Makrill-VM skulle hålla till inom synhåll 
från hamnen i Fjällbacka. I någorlunda lä av Valö, runt det 
som lokalt kallas Gôrrvik, blev det drägliga förutsättningar för 
de 423 deltagarna. En enda rejäl regnskur drabbade tävlingen 
under de två timmar fi sket pågick och mellan molnen tittade 
en värmande sol fram. 

I dessa tider, då utfi skning är ett oomtvistat problem, kan 
Makrill-VM i alla fall svära sig fritt från att bidra – drygt en 
plasthink med makrill blev det totalt. Det kan man inte kalla 
rovfi ske, precis. Makrillsoppa till alla på Stora Hotellet blev 
det ändå. Kockarna har efter 18 års tävlingar erfarenhet av att 
resultatet av fi sket kan bli precis hur som helst. 

– Kan makrill och fotboll ha något gemensamt? Jodå! Det 
fi nns en välkänd fl agga med svarta och gröna ränder samt 
ett stim makrillar, som varje år syns på tävlingen. Detta år 
räddades GAIS:arnas ära av att Johan Malmros, 15 år, fi ck 
första fi sken. 
 
Det fanns dock en båt från Fjällbacka som utklassade alla 
andra: i den satt både vinnaren i individuella klassen och vin-
narna i lagtävlingen. De fi ck 11 makrillar totalt i båten och det 
kom ingen annan i närheten av. Robert Larsson från Edsten 
blev totalsegrare då han i slutet av tävlingen fi ck sin fj ärde 
makrill; tävlingens minsta fi sk på 72 gram. Med prischecken 
på 10.000.- ger det ett kilopris på 140.000.-. Ett svårslaget 
kilopris. Robert är känd i bygden för att sedan 5-årsåldern 
ha en äkta passion för fi ske och mer värdig vinnare får man 
leta efter.

För att vinna utlänningsklassen räckte det med en ynka 
makrill, för att vinna damklassen krävdes två. Här måste påpe-
kas att Makrill-VM slår ett slag för jämställdheten; vinner en 
dam den individuella tävlingen fi nns det pris till bäste herre, 
och tvärtom. Eftersom en man vann individuellt i år fanns 
det alltså en damklass vars vinnare är bördig från Boden. Det 
börjar nästan kännas som en tradition med norrländska damer 
i topp, förra årets vinnare i damklassen kommer från Pajala!

Makrill-VM i Fjällbacka är en folkfest med deltagare i alla 
åldrar och med alla sorters båtar. I år syntes det ett 42-fots 
lyxåk från Norge (man tager vad man haver…), en vacker liten 
segelbåt, en R.I.B. från Väderöarna, fl era vackra Rhea-båtar, 
nästan alla Fjällbackas yrkesfi skare, mängder av varierande 
utom- och inombordare, jullar, snäckor och Nolhôttar…

Mitt i tävlingen glider Donalda, en skön gammal trä-trålare 
modell större, numera turbåt med hemmahamn Grebbestad, 
in mellan de cirka 90 deltagande båtarna med ett bröllops-
sällskap ombord… undrar vad gästerna tänkte? n

Text och foto: Annika Torevi

Individuella klassen: 
1. Robert Larsson, Fjällbacka, 4 makrillar, 
2. Younes Belboul, Mölndal, 3 makrillar
3. Stefan Gustavsson, Uddevalla, 2 makrillar
4. Jan Amandusson, Smögen, 2 makrillar

Första fi sken: Johan Malmros, Göteborg
Minsta fi sken: Robert Larsson, Fjällbacka
Största fi sken: Jan Attesjö, Dingle
Damklassen: Maria Bergenstråhle, Boden
Bästa utlänning: Atle Andreasen, Norge
Juniorklassen: Denise Blomqvist, Fjällbacka
Lagtävlingen: Engogäng 
Björn Strömberg, Younes Belboul, Rickard Heljefors

Johan Malmros fi ck första fi sk • ”Engogäng” vann lagtävlingen.

Maria Bergenstråle blev bästa dam • Robert Larsson, totalsegraren.

Thomas Jonsson känd tävlingsledarprofi l • Anton Torevi fi ck inget.

Nicklas Kuuse njöt  i solen • Jackie hade koll på Jonas Hagelins lina.

RESULTAT 2009
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Text och foto: Harry Tranchell, ordförande i juniorkommittén

Projekt rekrytering

Fjällbacka Golfklubb är att betrakta som en sommarklubb med många 
glada och trevliga juniorer. Klubben har en jättebra verksamhet som av 
naturliga skäl näst intill enbart bedrivs under sommarhalvåret. Dessutom 
har de flesta juniorerna en annan hemmaklubb än vår.

För att hitta en möjlighet att rekrytera juniorer med hemvist i kommunen 
skapade vi tillsammans med SGF och deras Skandia School ett projekt. 
Samarbetet innebar att vi fick hjälp av förbundet att skapa en upplevelse 
på klubben.

Det gick ut på att i samband med Skandia Riks helgen 3-4 oktober få 
hjälp med att bjuda ut skolungdomar i klasserna 3-6 från Rabbalshede, 
Hamburgsunds och Fjällbacka skolor under torsdagen och fredagen till 
klubben. Allt för att de skulle få prova på golf under roliga förhållanden, 
samt att de skulle få komma ut och titta på andra ungdomar som tävlade 
under helgen.

Efter möte med skolorna, och en planering över genomförandet, skicka-
des med hjälp av skolorna ut en inbjudan till eleverna, som beskrev för 
dem och deras föräldrar vad de skulle kunna förvänta sig.

Dagen D kom Skandia ner till oss. Vi fick understöd av två fantastiska 
killar som genomförde dagarna tillsammans med vår pro, och byggde upp 
ett fantastisk område med de hjälpmedel som behövdes.

Under torsdagen och fredagen hade vi cirka 150 elever uppdelade i fyra 
grupper som besökte oss tillsammans med mycket entusiastiska lärare. 
De fick vara där två timmar per grupp inklusive bussresa och fika. Och 
den otroliga glädje med massor av skratt och roligt bus som uppvisades 
av ungdomarna är få förunnat att få uppleva. Vi fick en väldig respons 
och många föranmälde sig att komma under lördagen tillsammans med 
sina föräldrar för att titta på spelarna på tävlingen. Tyvärr blev det inte så 
mycket av det på grund av riktigt usla väderförhållanden.

Vi kommer nu att följa upp projektet med att bjuda in eleverna tillsam-
mans med sina föräldrar, med hjälp av respektive skola, på en öppen dag. 
Detta dels för att ungdomarna skall få en uppföljning samt att föräldrarna, 
förutom att de också skall få testa, skall informeras om att golf inte är 
en ouppnåelig verksamhet utan en sport som inte är dyrare än många 
andra. Dessutom är tillgängligheten just hos oss grymt bra nästan tio 
månader om året.

Efter våra aktiviteter kommer vi att göra en utvärdering. Men jag när 
redan nu en förhoppning om att kunna utnyttja denna form av aktivitet, 
gärna i samband med en bra Skandia juniortävling, fler gånger. n
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Hans-Einar Forsberg, ordförande

Säsongen är över och sista regattan är seglad, det är den 25 oktober  
och vi ska försöka summera säsongen samt spetsa oss inför nästa.

Årets säsong har varit lite lugnare än fj olårets.  Det största arrang-
emanget var Fjällbacka Match race som arrangerades vid kajen 
den 11 juli.  Där segrade lag Niklas Hagberg från GKSS, Det som 
mest liknade hemmaseglare var Strömstads Bengt Rosengren som 
förlorade mot Niklas i fi nalen. Hemmahoppen Bröderna Sedén 
och Lennart Benettsson åkte ut redan i det tuff a kvalet. Arrang-
emanget gick bra men det var inte riktigt samma folkfest som året 
innan när Pelle P sopade banan. 

En ljusglimt för året var att 14 kölbåtar ställde upp på den 
gamla klassikern Väderöarna Runt.  Det är en dubblering mot 
den tynande tillvaro tävlingen haft de senaste åren. Nu seglar 
vi på två banor. Den gamla banan som går runt Kilen och ner 
till Väderöbod samt den korta som rundar Sotens Svartskär och 
ut till Storö och hem igen. Det gör att alla båtar kommer i mål 
på ungefär samma gång och att speciellt den korta banan blir 
rätt relaxad.  Nästa år utökar vi med en two-handed klass. Two-
handed har blivit väldigt populärt de senaste åren eftersom det 
räcker med en gast. Det funkar även på de allra största båtarna. 
Numera seglas Väderöarna Runt med vanligt rakt LYS (som för 
övrigt ändras och byter namn till SRS 2010) system. Vid årets 
upplaga var det idel glada miner och vi hoppas på en ännu större 
tillslutning nästa år. Det är bara kul, inte allvarligt. Kom igen 
alla seglare med Fjällbacka som hemmahamn och som tänker 
tillbaks på 80-talets rekordstora regattor.

Deltagande på Laser-VM och  båtar på Väderöarna Runt

Vad var det då med Laser-VM?  Jo där hade vi en deltagare, Victor 
Västernäs. Viktor seglar numera för GKSS men han har SSN 
som moderklubb. VM avgjordes i Halifax, Kanada. VM seglades 
under varierande omständigheter. En dag surrades båtarna på land 
eftersom det var orkan, nästa dag var det vindstilla. Oftast var det 
dimmigt och lite chansartat. Sverige hade 7 deltagare. Victor kom 
5:a av dem. Placeringen blev 21:a i silverfi nalen, tyvärr missade 
Victor guldfi nalen. En diskvalifi cering (svart fl agg) under första 
dagen gjorde honom försiktig. Det duger ju inte på ett VM. Victor 
som satsar på heltid var tyvärr inte nöjd med sitt första VM. Vi 
hoppas att han har framgång i den stenhårda kampen om Sveriges 
plats vid London OS 2012.  Victors säsong toppades av en 13:e 
plats på Kieler Woche som ingår i världscupen.

Nästa år satsar vi vidare med en ännu bättre seglarskola med fl era 
vuxengrupper i C-55. Det rekommenderas varmt som julklapp till 
alla som går och värker på problemet så här i juletid.
Klicka in på Norderviken.se för blankett.

Vi har som vanligt seglat fl era regattor och torsdagsseglingar på 
Fjällbackafj orden. Den sammanlagda segraren blir klubbmästare.  
I år gratulerar vi följande klubbmästare:

Laser: .................... Andreas Ljungberg
Laser Radial: ......... Hanna Bach
Zoom 8: ................ Alfred Forsberg
Optimist:............... Axel Blomgren

God jul och Gott Nytt år önskar Segelsällskapet Norderviken n
Lars-Erik Granqvist SSN längst till vänster under Väderöarna 
Runt 2009. Foto: Jerker Norlander, www.batbilden.se.

Victor Västernäs. Foto: Jan Västernäs.
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Text och foto: Agneta Blomqvist, ordförande

För Fjällbacka idrottsklubb har ännu en fotbollssäsong avslutats. 
För att så många som möjligt skall ha möjlighet att spela fotboll 
krävs en hel massa arbete.

Många personers insatser gör detta möjligt och en av de allra 
viktigaste är vaktmästaren.

Under ca ett halvår var FIK utan denna vaktmästare. Gun-Britt 
Ödqvist, vår tidigare vaktmästare, gick i pension och möjligheterna 
för föreningen att anställa en ny på samma villkor var något oklara. 
I våras löste det sig på ett mycket bra sätt då vi fi ck möjlighet att 
anställa Enrique Cimiano. En idrottsklubb är helt beroende av att 
allt praktiskt på en idrottsplats fungerar. Vi vill därför uppmärk-
samma Enrique i denna text.

Enrique föddes i Santander, Spanien. Han kom till Sverige och 
började arbeta på Nohab i Trollhättan.

Han har också jobbat som båtbyggare i Uddevalla och Lysekil, bor 
i Hamburgsund sedan 2000 där han också jobbat på Hornbore by.

Enrique tycker mycket om barn och ungdomar. Fotboll är ett stort 
intresse och han är en hängiven Barcelonasupporter.

Vi på FIK är mycket glada att ha Enrique bland oss och ser fram 
emot ett fortsatt gott samarbete.

Om det var längesen ni besökte Fjällbackas idrottsplats så tycker 
jag att ni skall göra det nu. Fjällbacka har en mycket fi n idrotts-
plats med många möjligheter. Passa då även på att prata lite med 
Enrique, det tycker han är mycket trevligt. n

Enrique Cimiano

Annonser
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2009

Gamla fjällbackabilder
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