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OMSLAGSBILD 
Summer soul • Linda Otterstedt

Intervju med Fjällbacka — intervjuare Lasse Lundberg.

– God dag Fjällbacka. Med tanke på att du som kustsamhälle börjar 
närma dig 300-årsåldern är vi tacksamma för att få göra en intervju. 
Skulle vilja börja med att fråga hur det står till?

– Tack bra även om det har varit en sträng och besvärlig vinter med en 
hel del problem med isen och bryggorna. Å andra sidan minns jag ju 
vintrarna på 40-talet då ju isen bar ända ut till Väderöarna. Det gick till 
och med att åka bil med material till lotsstugorna på Storön, så sträng var vintern då. Just 
nu mår jag ganska bra, även om det finns ett och annat att klaga på ändå.

– Jasså, vad kan det vara?

– Ja, ta det här med bostäderna, vi har ju inga bostäder så att ungdomar kan flytta hit. Vi är 
i dagens läge strax över 1000 bofasta i samhället, vilket ju är bra, men medelåldern är ju så 
hög så vi får inga barn som växer upp här. Det är ett rent elände. Det vill väl inte till förrän 
skolan läggs ner. Husen i själva samhällskärnan har ju blivit så dyra så det kan ju knappast 
någon ung familj ha råd med. Att vara en populär sommarort har ju en baksida också. En 
annan sak som jag inte begriper är det där med parkeringsproblemet sommartid. Bortanför 
Konsum finns jättebra plats för parkeringsplatser. Nära affärer och samhällsservice och på en 
mark som ändå aldrig kan bebyggas, eftersom kulverten genom Vetteberget är ner nergrävd 
där. Kanske är det lättare för kommunen att sätta till parkeringsvakter än att tänka framåt.

– I Grebbestad och Hamburgsund byggs det så det står härliga till. Uppriktigt talat så tror 
jag inte att kommunens ansvariga vill att folk skall flytta till Fjällbacka. Fjällbacka är ju i 
dag Tanum kommuns största arbetsplats med all företagsamhet och småentreprenörer 
inräknade.

– Men låt oss se på det som är positivt och bra, det finns väl sådant också?

– Javisst finns det. Ta t.ex. föreningslivet. Samhällsföreningen sitter med i arbetsgrupper 
om de nya planerna med hamnen och för ständigt fram kraven på att bygga lägenheter på 
Håkebacken och i gamla Kyrkskolan och försöker förgäves framhäva Fjällbackas önskemål, 
men vad hjälper det när ingen lyssnar. Föreningen för Fjällbacka jobbar med att stödja 
kulturlivet även vintertid med fjällbackakvällar och barnteatrar och annat och bryggdans-
föreningen och köpmannaföreningen arrangerar alla möjliga aktiviteter, så nog är det liv 
och rörelse här även vintetid. Men tillbaka till vad som måste göras...

– Det finns i dag en tomtkö här i Fjällbacka. Där finns 134 personer som gärna vill flytta hit. 
Det är i stort sett lika många som i hela kommunen i övrigt. Lägenhetskön är för vår del 
200 personer stor. Ändå bygger man i Grebbestad där kön är 5 personer.  

Ock varför inte göra som man gjort i Åre och i Sälen? Man bytte namn på kommunen. 
Järpens kommun blev Åre-Järpen och Malungs blev Sälen-Malung kommun. Vill man sikta 
framåt är det ju bra om folk vet vem man är. Tanum är relativt okänt ute i landet. Många 
tror att det är en ny tandkräm. Fjällbacka-Tanums kommun skulle sätta Tanum på kartan. 

– Allt kommunalt svammel om flyttning av reningsverket, om byggandet av hyreslägenhe-
ter, om tomtmark för eget byggande kanske kan konkretiseras lite så att mina innevånare 
här i byn vet hur dom skall rösta i september. 

– Oj det var mycket på en gång, men jag skall framföra detta till alla som läser Fjällbacka-
Bladet det lovar jag.

– Ha det så bra med ditt samhälle och din fina skärgård och ta väl vara på alla besökare 
som kommer hit för att njuta av Sveriges vackraste trakt. Tack för intervjun. n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 180 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan
Anmälan till: 

John Johansson,
Fyrmästaregatan 10

40 71 Fjällbacka
 Tel: 02- 317 6 

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

I detta nummer:

Betalar du medlemsavgiften till FFF 
från utlandet behöver du det här:
IBAN Nummer: ........... SE72 8000 0008 3519 3621 4872
BIC: ................................. SWEDSESS
BANK: ............................ Sparbanken Tanum
MOTTAGARE: .............. Föreningen för Fjällbacka

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum måndagen den 12 juli kl. 19.00 på Nestorsgården. 
Vi bjuder på fi ka och musikunderhållning. Hjärtligt Välkomna!

Årsavgiften
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidning hemskickad till er:
I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2010-11. 
När du betalt avgiften har du också betalat för julnumret 2010.

Fjällbackakväll
Sommarens Fjällbackakväll har titeln ”Väderöarna – Okänd historia mitt i havet”, ett 
föredrag av Lars-Erik Hammar från Bohuslänsmuseum. Datum är ej fastställt i skri-
vande stund, men håll utkik på www.fj ällbacka.com och affi  schering i samhället.

Barnens Dag
Den 15 juli är det dags för Barnens dag med Krabbmete och mycket annat skoj för 
små och stora människor på Ingrid Bergmans torg. Anmälan till Krabbmetet sker på 
centrumbryggan fr.o m kl.13.00.

Konsert
Lördagen den 17 juli kl. 18.30 arrangerar FFF tillsammans med Sjöräddningen och 
Fjällbacka kyrka en konsert med ”Flottans Kavaljerer” i Fjällbacka kyrka. Fri entré.

Skärgårdensdag
Skärgårdens dag äger rum på Florö tisdagen den 3 augusti. Under dagen bjuds 
det på guidade turer på ön och underhållning. Även i år har vi möjligheten att få 
inhandla Ingela och Karolinas Fisk & Skaldjurssoppa. Båtar kör ut till ön från kl.11.00.
Klockan 19.00 blir det konsert med Åsa Fång ackompanjerad av Curt-Erik Holmqvist 
i Fjällbacka kyrka. 

FFF har under verksamhetsåret arbetat med och stöttat bl.a.
• Vi har tillsammans med kommunen arbetat med platsen kring stenskupturen 

Pålarne.
• Vi har under våren haft två mycket uppskattade fi lmförevisningar på Lilla Berith. 
   spelfi lmen ”Kostervalsen” och dokumentären om stenhuggartiden 

”Skärvor från en svunnen tid” . 
• Vi har i samarbete med Askengrens Fastighetsmäklare arbetat med att få till 

en kikare på Vetteberget. Håll utkik, den är förhoppningsvis snart på plats.
• Vi har arbetat med att säkra och underlättat för besökare i Kungsklyftan.
• Vi har deltagit i kommunens bildande av ett Tillväxtråd.
• Vi har bidragit till planteringen runt Ingrid Bergmansstatyn.
• Vi har, tillsammans med Åke och Nancy Bergqvists donationsfond, bjudit på 

barnteater i Fjällbacka gymnastiksal .
• Vi har även delat ut bidrag på 27.000 kronor.

Du som köpt Fjällbacka-Bladet
Är du intresserad av att stödja vårt arbete för Fjällbacka? Gå med i Föreningen för 
Fjällbacka! Se information nere till vänster på sidan. 
Kom ihåg att ange namn och vinteradress. n
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

• Tillgången på läkare i Fjällbacka och Tanum är just nu ovanligt 
god med fl era specialister.

• Ägaren till fd. Decca-stationen vid Bräcke intill Anråsälven vill 
använda fastigheten till ett nytt vandrarhem. Kommunstyrelsen 
sade nej.

• Tekniska nämnden säger nej till vidareförsäljning av en f.d. 
kommunal tomt på Vetteberget.

• Folkmängden i Fjällbacka minskade med 6 personer till 1016. 
Uppgifterna har lämnats av Peter Berborn på kommunkontoret 
och Nils Kristensson i Nordby.

• Kommunens bokslut för 2009 slutade på plus 16 miljoner kr.

• Kommunens goda resultat innebär att resurser motsvarande 
c:a 9 tjänster tillförs skolan.

• Den hårda vintern innebar för kalvöborna att de fi ck transportera 
sig med hydrokopter.

• Kommunstyrelsen sade ja till vindkraftsplan.

• Kommunen har planer på att riva fastigheten där Järnboden 
är inhyrd. Berith ”i Järnboden” Haj Khalifa hoppas kommunen 
väljer att renovera fastigheten.

• Gamla telegrafen skall f.n. inte säljas. Kommunstyrelsen vill 
avvakta en färdig detaljplan och utreda skyddet av den 200-
åriga fastigheten.

• Susanne Hadenius Graqvist hyllades av kommunen på kvinno-
dagen som framgångsrik företagarkvinna. Hon driver företaget 
”Hälsan i Fjällbacka”.

Tanumshede 
• Polisen och räddningstjänsten i Tanum delar nu  lokaler. Polisen 

har två rum och ingången är via garageporten. Vilken beman-
ning det blir verkar vara oklart.

• Extrafi lm läggs ner. 49 anställda varslas. n

På årsmötet beslutade vi oss för att satsa lite hårdare på att få 
till stånd ett samarbete med Tanums Hamn & Turist som skall 
göra en helt ny plan för hela hamnområdet. 

Vi skrev till kommunen och anmälde vårt intresse att delta i 
detta för oss Fjällbackabor så viktiga arbete. Carina Bjurström 
och jag från samhällsföreningen har deltagit i att tillsammans 
med Pernille Silferberg-Utgaard och Robert Engblom från 
Tanums kommun, Sylvie Buller från Design & Omtanke, en 
representant från Västsvenska Turistrådet, Martin Kvarnbäck 
Plangruppen, Daniel Arbrahamsson Turistinformationen och 
Ingemar Granqvist Företagarna, ta fram en vision för Fjällbacka 
Hamn & Kajområde. 

Vi har träff ats vid ett tiotal möten och på Vårmötet presen-
terades det färdiga resultatet. Detta är en vision och från den 
kommer vi sedan att tillsammans arbeta vidare. Vi från Sam-
hällsföreningen tycker att man skall prioritera området från 
Kajen och norrut. Reningsverket kommer att fl ytta tidigast 2015 
och det är då viktigt att man har en plan klar över området. 
(Se artikel på sidan 23.)

Näringslivsrådet är i bildande och där är undertecknad med 
som representant från Samhällsföreningen. Ann Palmnäs 
(Palmnäs & Co), Olle Polsson (Företagarna), Per Brageé (Gre-
bestad Varv), Peter Karlsson (Tanumstrand), Anders Karlsson 
(Tanum Turist), Jens Tömmernes (Tetra Pak), Anna-Lena Andre-
sen (Sparbanken Tanum), Kerstin Danielsson (Näringslivssekr), 
Ulf Björkman (Kanslichef ) m.fl . utgör samarbetspartners. 

Målet för Näringslivsrådet är att man tillsammans med Tanums 
kommun skall arbeta för tillväxt och man ser att arbetsområdet 
skall vara en tillväxtkedja och ta fram en strategi för företag, 
boende och besökare. Man skall även identifiera viktiga 
tillväxtfrågor, anlita extern hjälp i form av föreläsare/inspira-

törer och själva hitta goda exempel. Nu håller vi på som bäst 
med att åka runt i de olika samhällena och presentera vårt 
arbete och försöka hitta fl er som är intresserade av att delta 
i Näringslivsrådet.

Då det är valår i år hade vi bjudit in representanter för de olika 
partierna till Vårmötet. Innan ordet gick till Clas-Åke Sörqvist, 
Kommunstyrelsens ordförande, informerade undertecknad 
om hur det ser i Fjällbacka idag: Vi har inga lägenheter, ingen 
industrimark, inga tomter. Vi kan inte utveckla samhället när 
det inte fi nns någonstans att bo, eller en tomt att starta företag 
på. Detta är enligt vårt sätt att se det allra viktigaste om inte 
Fjällbacka skall bli ett helt utdött samhälle. Clas-Åke Sörqvist 
informerar om att planen gällande industrimark är under arbete, 
Brisen skall försäljas, Fjällbacka Service har återinvigt ett nytt 
boende, man arbetar med gång- och cykelvägar. Kungsklyftan 
måste förstärkas, geologiska mätningar pågår i Källvik och inne 
i centrum från Torget och fram mot Brandparken. 

Vi hoppas att våra politiker kommer att trycka på kommunen 
och hjälpa oss att få till stånd detta under nästa mandatpe-
riod. Viktigt att vi får fl er unga i samhället annars fi nns risk att 
skolan måste stängas.

Samhällsföreningen har under de 20 år jag varit med försökt 
påverka, genom brev och idoga möten, byggnation av Kyrksko-
lan, Kajen, Håkebackens skola, 163:ans dragning, Reningsver-
ket, Trafi kfrågor, Parkeringsplatser, Gästhamn mfl . Efter vad vi 
kan se idag har detta inte lyckats särskilt bra. Men vi fortsätter 
att försöka påverka och göra det bästa. 

Vi blev på mötet lovade att nästa byggprojekt i Fjällbacka är 
Håkebackens skola. 
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Kyrktrappan – av Per Hammarström, vår präst 

Födda:
16 maj Theodor son till Aravinda och Marie de Soya
7  dec Emilia dotter till Anders och Maria Börjesson
4  jan Victor son till Per-Johan Åkerberg och 
  Magdalena Schwartz-Åkerberg
3  feb Casper son till Timmy Ahlström och  
  Emma Hansson

Vigda:
10  okt Leif Hugoson och Anneli Blad

Legala notiser 1 maj 2009 – 30 april 2010
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Musik i sommarkyrkan 2010 – onsdagkvällar kl. 20.00

Döda:
27  maj Karin Karlsson 88 år
8  juni Clary Olander 85 år
12  juni Rolf Edlund 78 år
15  juli Arne Johansson 78 år
18  aug Rune Johnsson 82 år
27  aug Gunborg Holmberg 89 år
22  sep Elsa Jonasson 93 år

Lör 19/6 • kl 12 • Gospelkonsert 
Gislaveds Gospel
Ons 30/6 • kl 20 • ”I denna ljuva sommartid” •  
Klassiska pärlor inom opera, romans, musikal och visa 
Karin Oskarsson sång, Andreas Hjalmarsson piano
Tis 6/7 • kl 20 • Anders Ekborg med trio:
Anders Lundqvist piano, Bengt Magnusson gitarr,  
Caroline Larsson sång. OBS Entré 275 :-
Biljettförsäljning på Ticnet, Grebbestad Turist och infocenter samt 
kvarvarande biljetter i kyrkan en timme innan konserten
Ons 7/7 • kl 20 • ”MOD – en resa i moll och dur” 
Helena, Maria Henriksson fiol och sång Simon Berggren piano

Ons 14 juli • kl 20 • ”Pärlor från romantiken”  
Trio Wetter - Musikhögskolestuderande från Oslo, Köpenhamn och 
Göteborg. Karin Birgersson piano, Charlotta Grahn-Wetter violin, 
Marit Johansen cello 
Lör • 17/7 • kl 19 • Skärgårdens Dag • Flottans kavaljerer sjunger 
sånger av bl.a. Evert Taube. Fri entré.
Ons 21/7 • kl 20 • ”A capella med glimten i ögat” 
Vokalgruppen Dynamic från Stockholm
Ons 28/7 kl 20 • ”Folkmusik med rötter i Sverige och England” 
Patrik Wingård, Richard Burgess sång och musik
Ons 4/8 kl 20 • Pop, jazz, visa, blues med svenska texter.   
Hördegårds fyra: Magnus Hördegård och hans medmusikanter Allis 
Brorsson, Göran Larsson och Johan Junstrand

Friska vindar

Den friska havsbrisen blåser in från Skagerrack, 
och puttar orosmolnen in över land. Därför är 
det ”högt i tak” i Fjällbacka, rymd att andas, 
frihetens vind, och för många semesterfirare; 
rekreationens vind som vädrar ur stressade och 
uppskruvade sinnen och själar. 

Friska vindar också i Fjällbacka kyrka! Gästbo-
ken från tidigare somrar talar sitt tydliga språk; 
många är det som efter en dag på havet söker 
sig upp för Galärbacken, upp till vår vackra gra-
nitkyrka. En del gör det för att låta kyrkans tysta 
språk tala frid till själen, andra för att få tid att 
tänka en tanke klart, kanske formulera en bön, 
eller bara andas in ”kyrkdoft”. En doft som berör 
oss någonstans bortom, under, det medvetna. 
Som väcker känslan av vår djupaste tillhörighet, att vi finns med 
i ett större sammanhang och våra liv är djupt meningsfulla, att 
jag inte är ensam.

I kyrkan hittar vi också paret, hand i hand, som provgår 
gången fram – när ingen ser. Ska vi slå till?! Plötsligt är 
kyrkan full av vänner och finklädda släktingar, längst 
där framme rörd pappa och blankögd mamma, kame-
rablixtar och Mendelssohn från orgeln. Snittblommor 
i små vaser på varje bänkrad, prasslande brudklänning 
och svettiga händer. Så plötsligt öppnas dörren där 
bakom de två och allt förvandlas på ett ögonblick, 
han i shorts och hon i slitna semesterjeans. Kanske 
nästa sommar…

Friska vindar också utanför kyrkporten. Det blåser 
alltid utanför kyrkan! Andens vind fyller kyrkans segel 
och sveper runt Pålarne – konstverket, som nu är inne 
på sin andra sommar. Men vid cafébordet blir vinden 
till en skön smekning då kaffe och kaka serveras av 
välkomnande värdinnor.

Välkommen till vår kyrka, vår stadiga granitkyrka, som tål såväl 
jublande, sprudlande gudstjänster, och konserter som stilla sus-
ningar, kvällsbris, en vanlig dag, då allt kan hända. n

Tacka alla som gästspelat med oss genom åren. Vi hoppas vi inte glömt någon, ursäkta om så skett. 
Tack till: Evelina Thorén, Kajsa Thorén, Therese Christensson, Ida Torevi, Cathrine Eklund, Natalie Aronsson, Linnéa Spindel, Sanna Falkenberg, 
Linn Pettersson, Anna Brink, Sofia Qvillby, Sara Scott Lindgren, Peo Göthesson, Åsa Bengtsson, Martin Eliasson, Gunnar Brink, Martin Nylén, 
Emil Lindberg, Petter Polsson, Christine Säverwall, Lena Odelius, Ingemar Kristensson, Håkan Torstensson och Madeleine Myrström Kamb.
Bengt, Lennart, Thomas och Anders

28  sep Inga Jansson 78 år
20  nov Margit Isaksson 91 år
7  feb Bengt Kahlman 81 år
22  feb Ingvor Bengtsson 95 år
12  mars Barbro Börjesson 76 år
16  mars Per Johnsson 76 år

Garage tackar för sig efter 10 års spelningar på nyårsafton i kyrkan
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Bokanmälan

Anders Torevi

Han skrev bok om Allan Edwall

Johan Erlandsson, stockholmaren som 
bott i Fjällbacka varje sommar, kom ifjol 
ut med sin debutbok, en biografi om 
skådespelaren Allan Edwall.

– Stora stycken av boken skrev jag 
med datorn i knät och blicken käm-
pande mellan arbetet och utsikten över 
Korsön och Bringebärsholmen.

Johans fjällbackahistoria började med att hans morfars faster 
kom till samhället i början av 1900-talet.

– Hon var sjuk i tbc och luften på Västkusten ansågs särskilt 
bra.

På 50-talet flyttade hans morfars syster Pinni Källander till ett 
hus i Sälvik och några år senare lät hans morfars föräldrar bygga 
ett hus på Tallgatan. Där bosatte sig också Johans morfar Anders 
Westgren i början på 80-talet. Anders levde i Fjällbacka ända till 
sin död 1998.

Johan, som är 32 år gammal, säger 
att Fjällbacka alltid har varit väl-
digt viktigt för honom, allt från 
promenader runt Veddö till turer i 
skärgården och då gärna favoritön Vedholmen. 

Och det var också i Fjällbacka som en stor del av hans debutbok 
kom till. Boken heter ”Då kan man lika gärna kittla varandra – en 
bok om Allan Edwall” och gavs ut 2009. 

– Jag hann bara se Allan två gånger på scenen, men lyssnade 
mycket på hans musik och tyckte att det skulle vara roligt att 
läsa en bok om honom. Eftersom jag arbetar som journalist – jag 
jobbar på tidningen Kommunalarbetaren – slog mig tanken: jag 
kanske ska göra det själv?

I arbetet med boken har Johan intervjuat ett 80-tal vänner, 
kolleger och familjemedlemmar till Edwall. Till och med Ingmar 
Bergman hann svara på frågor innan han gick bort. Och boken 
har fått fin kritik. Ingemar Unge i Tidningen Vi beskrev den som 
”njutbar hela vägen igenom” och GT skrev att ”genom hela boken 
hör jag Edwalls röst som om det var igår”. n

Så heter ett mastodontverk på 839 sidor av Per-Henrik Berthelius. 
I 35 år har han samlat litteratur om Bohuslän - som nu har blivit ca 
4000 dokument - allt ifrån gamla beskrivningar av natur och folk 
till diktsamlingar, romaner, småskrifter från olika delar av landska-
pet. Allt är ordnat mycket systematiskt vilket gör det lätt att hitta 
vad man vill. Verket är rikt illustrerat med färgbilder av titel- eller 
boksidor. På omslaget finns en för oss hedrande bild av vår egen 
författarinna, Hilma Angered-Strandbergs bok, novellsamlingen 
Västerut, med titeln i rött. 

Skapa nyfikenhet
Det är alltså en katalog över Berthelius egen privata boksamling. 
I förordet säger författaren att hans syfte har varit ”att synliggöra 
böcker om Bohuslän, skapa perspektiv och nyfikenhet”. Han säger 
själv att detta mål kan vara ”uppkäftigt” (ett härligt ord) - därför att 
det är ”udda och kommersiellt lättsinnigt”. Boken kostar närmare 
1000 kr och man skall verkligen vara älskare av bohuskultur för att 
köpa den. Vi får dock hoppas att biblioteken i Bohuslän kommer 
att skaffa den. Var dessa skatter sedan  finns i verkligheten, får läsa-
ren dock mödosamt ta reda på själv, om nyfikenheten blir väckt. 

Om allmogens plägseder
Innehållsförteckningen i början ger god ledning. Böckerna 
är systematiskt ordnade efter utgivningsår inom respektive 
område, varje skrift har ett nummer. Numren 1570-1627 innehål-
ler Natur, Folkminnen, Språk och Ortnamn, som jag råkar slå 
ner på. Vill man söka litteratur om Jakt, Idrott, Segling kan man 

Bohuslänsk samling
En kommenterad och illustrerad katalog över böcker om Bohuslän

förlusta sig på numren 2975-3041.
Jag ögnar på bok nr 1570 under Folk-
minnen:  The Peasant Life of Sweden, 
översatt av G. Swederus 1871, kallad 
Svenska allmogens plägseder, där 
vissa sidor om just Bohuslän finns angivna. Båda boktitlarna är 
så roliga var för sig.

Kville och Tanums härader
Man kan också leta inom ett visst geografiskt område. Där finner 
jag inom Kville härad bl.a. vår välkände Sverker Stubelius bok 
Fjällbacka. Skärgård och landsbygd,  romanen Pål Varning av Emilie 
Flygare-Carlén och broschyren Fjällbacka Havsbad, tryckt 1925 på 
Hallmans Bokhandels Tryckeri i Uddevalla. Det sista numret här 
är nr 2590: Saltskärs Käring av Marianne Borgström, utgiven av 
Föreningen Saltskärs Kärings vänner. Hamburgsund 1986.

Inom Tanums härad upptas: Folksagor från Tanum, Häxan i Tanum 
och, litet förvånande kanske, När vi började. En bok som innehål-
ler självbiografiskt stoff av Hilma Strandberg och andra kvinnliga 
skribenter om hur det var att bli författare. Den borde väl stå på 
Kville härad, Fjällbacka..?

I slutet finns bl. a. titel-, författar- och ortregister och boken är 
som en enda persons arbete ett storverk i sitt slag. Det brukar vara 
en flerhövdad kommitté till sådant arbete.

Jag finner ingenting att anmärka på, utom att jag saknar ett 
porträtt av författaren och vårt ärorika Fjällbacka-Bladet, som 
Berthelius tydligen inte har skaffat sig. n

Inger Rudberg
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Fjällbackaservice 
återinvigt
22 april öppnades åter dörrarna efter en 
större ombyggnad. Sju nya platser, på 
ett tidigare inte använt våningsplan, har 
tillkommit.
– Vi har byggt om för att det ska vara ett 
modernt äldreboende, säger områdeschef 
Hans-Peter Johannesson.

Kök, matsal, vardagsrum och en stor 
balkong på varje plan ger bättre förut-
sättningar till social gemenskap än det 
tidigare konceptet från 1987. Tanken är att 
de boende skall ha någonstans att gå och 
komma mer ut ur lägenheterna. 

Även det tekniska är uppdaterat. Ett nytt 
trygghetslarm-system har installerats.

AT

Tomas Forser hedrad
Tomas Forser har belönats med 60.000 ur 
Svenska Akademiens egna medel. 

Tomas, som till vardags är professor i 
litteraturvetenskap på Göteborgs univer-
sitet, har bl.a. arbetat som dramaturg på 
Folkteatern i Gävle, mångårig medarbe-
tare på Expressens kultursidor, kulturchef 
på Göteborgs-Posten och inte minst under 
många år skribent och aktiv i redaktionen 
på Fjällbacka-Bladet. Vi gratulerar vår 
trogne medarbetare!

AT

De senaste tio åren har jag och min familj fl yttat runt i världen tack vare min mans 
arbete. Till Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Förenade Arabemiraten och nu Saudiara-
bien. Men mitt liv har en längre historia. 

Theodor Egnell, ett efternamn i Fjällbacka som kanske säger mer än Otterstedt, var min 
mammas farfar. Han kom till Fjällbacka på 1930-talet och slog sig ner på Dannholmen 
där han lät bygga det första huset (Läs mer i Fjällbacka-Bladet december 2008. Red.
amn.). Sedan dess har vi funnits i Fjällbacka, hela tjocka släkten. Mina barn är den femte 
generationen som njuter av att få springa barfota på klipporna, gå i det vita gruset 
över kyrkogården, äta glass på Ingrid Bergmans torg och fi ska krabbor på Badberget. 

Fotointresset och passionen för vackra bilder har alltid funnits men först för sex år 
sedan började jag arbeta professionellt. Framförallt arbetar jag som barnfotograf.  
Favoritobjektivet är mitt fasta 50mm objektiv och vid fotograferingarna använder 
jag endast naturligt ljus.

Det är ganska stor skillnad att ta bilder i Sverige och i Mellanöstern. Det bästa ljuset 
för porträttfoton i ökenländerna är sent på eftermiddagen. Jag påbörjar en fotogra-
fering vid halvfyratiden för att avsluta vid halvsex. Sedan går det fort, solen går ner på 
en halvtimma och därefter är det svart ute. Ska jag ut med kameran i naturen eller i 
staden måste jag veta precis vilken plats jag ska till för att hinna ta bilder i det bästa 
ljuset innan solen försvinner ner i sanden. 

Raka rena linjer och närbilder är vad jag strävar efter när jag står med kameran i 
handen och självklart har även Fjällbacka erbjudit vackra motiv under åren. Då vädret 
ofta växlar i Sverige blir det många fi na och varierande bilder tagna från samma utkik 
under sommaren. 

I juni lämnar jag Saudi nu för att bli A Swede in the Rainforest. Jakarta kommer att 
göra sig bra i kameralinsens vinkel! Kultur, gatumyller, vackra stränder och härlig 
regnskog i bergen. Ser fram mot ett nytt givande fotoår i Indonesien tillsammans 
med min familj och mitt 50mm objektiv... n

Det är alltid lika spännande att ”Googla” på ordet Fjällbacka. Så hittade jag 
Linda Otterstedts hemsida, med bilder från bl.a. Fjällbacka och nu pryder 
en av dessa bilder omslaget till detta nummer av Fjällbacka-Bladet.  

Det visade sig också att Linda har en gedigen fj ällbackahistoria så jag bad 
henne skriva lite om sig och sitt fotograferande…   

Anders Torevi

A Swede in 
the desert

www.lindaotterstedt.com

Josefi na W bytte i vintras ägare och namn. 
Skaff eriet är det nya namnet och Martin 
Olofsson den nye ägaren. Martin har redan 
en restaurang i Grebbestad med samma 
namn så det är en off ensiv krögare vi får 
stifta bekantskap med. Lycka till!

AT
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Fiskaren på Frimärket
Text & foto: Anders Torevi

Att bli motiv på ett frimärke är få förunnat. Kungar och drottningar 
är väl självklara och visst blev ”Foppa” avbildad efter sin legen-
dariska straff i hockeyfinalen under Lillehammer-OS, men att en 
kräftfiskare från Fjällbacka skulle hamna i denna exklusiva skara 
tedde sig utopiskt. Outgrundliga är dock Postens vägar!

Frimärket är ett i serien Top of the world som är ett samarbetspro-
jekt mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland, 
Färöarna och Åland sedan 2005. Årets tema var Norden vid havet 
– Livet vid kusten och Sveriges två frimärken var ett med en blå-
mussla och ett med Alf Gustafssons  båt SD 141 Emelie. Blåmuss-
lan står för möjligheten att genom musselodling kunna minska 
övergödningen medan kräftbursfiskaren står för det småskaliga 
fiskets ekonomiska möjligheter, utfört på havets villkor. 

Projektledaren för serien, Norbert Tamas, hittade bilden på SD 141 
Emilie i en bildbank och kontaktade Alf som givetvis blev över-
lycklig eftersom han sedan pojkåren är en hängiven filatelist. Få 
filatelister, om ens någon före honom, har fått denna möjlighet 
att bli legendarisk inom kåren. Frimärksgravören Martin Mörck 
har sedan arbetat fram det slutliga trycket. 

Året som gått har även i övrigt gått i hobbyns spår för Alf. Han 
samlar inte bara på frimärken utan även på vykort, och då mest 
från Bohuskusten. Våren 2009 kom han, tillsammans med under-
tecknad, ut med en vykortsbok över Fjällbackas historia och vid 
denna tidnings pressläggning skall en liknande vykortsbok över 
Grebbestad ligga på diskarna. 

Frimärket släpptes 24 mars och är inget vanligt enkelportosmärke. 
Slickar du på Alfs baksida är du berättigad att skicka 100 gram. 
Dubbelt porto alltså. Inte illa för en kräftfiskare från Fjällbacka… n

Årets Turistpris 2009 går till VM i makrillmete! meddelade 
Tanums Hamn & Turism 2/12 2009 och skrev bl.a: 

VM i makrillmete, sedan 1992 arrangerat av föreningen Scomber 
Scombrusis i Fjällbacka, har gått en lång väg från ett litet lokalt 
evenemang i Fjällbacka till att numera engagera många inom 
och utom landet. 

På det sättet har evenemanget blivit en viktig ekonomisk faktor 
i Fjällbacka med omnejd, särskilt som det inte ligger på sommar-
högsäsongen. 

VM i makrillmete är ett evenemang som lockar många tillre-
sande, inte bara åretrunt- och delårsboende, och det har blivit en 
reseanledning som innebär att flera lokala företag får chansen 
till en sen augustihelg med full verksamhet – hotell, restauranger, 
utflyktsbåtar och andra. 

De har haft bra sponsorstöd genom åren av både lokala företag 
och stora världskoncerner, genom nätverkande bl.a. med delårs-
boende i kommunen. 

VM i Makrillmete fick Tanums Turistpris 2009

VM i makrillmete har därmed, helt i enlighet med Turistprisets 
kriterier, bidragit till utveckling av besöksnäringen och satt Tanums 
kommun på den turistiska kartan och spridit kunskap och känne-
dom om Tanum långt utanför kommun- och landsgränsen.

En av de största
Vad står då VM i namnet för, Väderö Mästerskap eller Världs 
Mästerskap? Tolkningen lämnar arrangöerna fri för att inte reta 
upp Sportfiskeförbundet, men ingen annan arrangerar en så 
stor makrillfisketävling. 

Från första årets 16 deltagare till de senaste åren runt 500-600, 
och med en topp på 700, är tävlingen en av det största, kanske 
t.o.m. den allra största, havsfisketävlingen i Sverige.

I dag består arrangörsteamet av Thomas Jonsson, Karin Darpö, 
Lars-Erik Persson, Ulla-Lena Bogesjö, Anders Torevi, Annika Torevi, 
Örjan Torstensson, Rebecca Trehammar och tävlingsläkaren 
Margareta Nilsson. n

Hans Schub
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Text & foto: Hans Schub

Tetra Pak Inventing 
storsatsar i Fjällbacka

Senast vi skrev om Tetra Pak var då företaget påbörjade projek-
teringen av sin senaste expansion i Fjällbacka, det var i sommar-
numret 2008. Dåvarande vd Jens Tömmernes hade undertecknat 
det exploateringsavtal som reglerar överenskommelser mellan 
företaget och kommunen, speciellt avseende Ekelids- och Bräck-
evägens nya sträckningar. Företaget köpte också till den mark som 
de behövde för sin utbyggnad. Planen var att komma igång med 
markarbete och byggnation under 2008. Det skedde istället ett år 
senare, strax före semestrarna förra året påbörjades arbetet. Sam-
tidigt hade Tetra Pak gjort investeringar i en ny fabrik i Thailand, 
i Rayong, där Tetra Pak i en annan fabrik redan tillverkade sugrör. 
En viss oro fanns nog i Fjällbacka att denna investering i Thailand 
kunde utgöra ett hot mot fabriken i Fjällbacka. Många i samhället 
drog därför säkert en suck av lättnad när grävmaskinerna förra 
försommaren började böka i marken och lagom till semestern 
fi ck undertecknad med fl era vänja sig vid att ta en ny sväng för 
att hitta hem till Bräcke.

Nu exakt ett år senare är arbetet så gott som avslutat. Då har 
åtskilliga hantverkare packat ihop sina verktyg, kört undan sina 
maskiner och monterat ner sina kontors- och rastbodar från områ-
det. Tetra Pak har visat att fabriken i Fjällbacka är här för att stanna, 
kunnigheten bland personalen och kvaliteten på produkterna är 
bidragande orsaker.

 

Ny ledning
Ny vd sedan mars månad är Lars Danielsson. Han ansvarar för 
”Strips and Film” som omfattar fyra fabriker i fyra länder. Förutom 
Fjällbacka och Rayong fi nns ju en fabrik i Hjörring, Danmark men 

det fi nns även en produktion i Romont, Schweiz. Lars Danielsson 
besöker fabriken någon gång i månaden så på plats i Fjällbacka 
svarar sedan 1 februari fabrikschef Göran Ek för den dagliga driften.

I Fjällbacka och Romont tillverkas den plastbeläggning, inre bar-
riär, som samtliga Tetra Paks förpackningar måste förses med för 
att de ska kunna skydda sitt innehåll. Den produkten kallas ”blåst 
fi lm”. I Fjällbacka fi nns två sådana maskiner, de är mycket höga och 
står i den delen av fabriken som från utsidan ser ut som en hög kub. 
Den andra maskinen tillkom strax efter 50-års-jubileet 2006, då 
för övrigt också satsningen på en fabrik i Thailand presenterades. 

Alla fabriker utom den i Schweiz tillverkar också den nödvän-
diga 7,5 mm breda remsa som läggs över förpackningens skarv 
och som gör förpackningen tät. Denna produkt var grunden till 
Inventing och togs fram av Harry Järund. Den maskin som behövs 
för att producera denna plastfi lm kallas beläggningsmaskin och 
investeringen i Fjällbacka görs för att byta ut den 20 år gamla 
beläggningsmaskin som fi nns idag.

Ny laminator
Arne Klevedal har arbetat vid den maskinen sedan den sattes in 
1989. Han berättar att den nya maskinen kommer att ha drygt 
dubbla kapaciteten, från 80 till 160 ton per vecka,  jämfört med den 
gamla maskinen, eller laminator, som han kallar den. 1989 arbetade 
5 personer vid linjen, det ökade till 8 personer då produktionen 
övergick i tre-skift och sedan mitten av 90-talet sysselsätts 13 per-
soner då linjen körs i kontinuerlig drift. Det betyder att maskinen 
endast stängs av vid storhelger och under sommarsemestern. 
Detta blir fallet även med den nya maskinen och den nya linjen.

Under ett år har området öster om Inventing kryllat av maskiner och hantverkare. Bräckevägen har fått en ny 
sträckning och Fjällbackas största arbetsplats har investerat 10 miljoner kronor.
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Beläggningsmaskinen har tillverkats i USA av företaget Davis 
Standard. Det påbörjades våren 2009 och i höstas provkördes den 
på plats i USA av Arne och några av hans arbetskamrater. Sedan 
monterades den ner och skeppades över till Fjällbacka i februari 
2010. Under vintern/våren har den installerats av lokala montörer 
men även 5 amerikanska montörer har funnits på plats i Fjällbacka 
under vintern/våren. Hela projektet drivs från Tetra Paks huvudkon-
tor i Lund som också haft fler man på plats under byggperioden.

Göran Ek tar med mig till fabrikens nya del. När vi passerar den 
gamla laminatorn berättar han att den en tid nu producerat ca 30% 
mer än normalt. Samtidigt har maskinerna för blåst film arbetat med 
45% högre kapacitet. Detta beror på en mycket stor efterfrågan just 
nu runt om i världen på flytande produkter av alla de slag och som 
alltså ska fyllas i Tetra Paks förpackningar.

Väl inne i den nya maskinhallen slås jag av att även om den nya 
maskinen är stor så är hallen så mycket större. Göran berättar att här 
kommer ytterligare en installation att göras snart, en ny skärmaskin 
ska ställas intill den nya laminatorn. Ändå är här stora fria ytor, ljust 
och rent. Längs laminatorn finns ett kontrollbord med flera stora 
bildskärmar och kontroller. Här hittar vi Arne Klevedal tillsammans 
med hans lag och några av de amerikanska teknikerna. Det pågår 
en inkörningsperiod. Efter semestrarna ska allt vara intrimmat och 
klart och produktionen i full gång.

Effektivitet var ordet
Tillbaka på Görans kontor utvecklar han sina tankar om fabrikens 
framtid. Han har rekryterats internt inom Tetra Pak, har sin bakgrund 
som maskiningenjör och kommit att arbeta med produktion. Det 
märks att han gillar sitt arbete och sitt ansvar. Efter att ha vecko-
pendlat från hemmet i Lomma sedan 1 februari har familjen nu 
tagit beslut om att följa med och de har precis flyttat in i nyköpta 
huset i Grebbestad.

Två saker är viktiga, säger Göran. Kvalitet är alltid högst prioriterat 
men om produktionen inte är tillräckligt effektiv så hjälper det inte 
hur hög kvaliteten är. Det gäller att inte dras med onödiga kostnader. 
Han menar inte personal utan material. Kassationen, spillet, måste 
alltid hållas så låg som möjligt. Alla fyra fabrikerna inom ”Strips and 
Film” arbetar med att höja sin effektivitet. Kan man producera mer 
till samma kostnad så är möjligheten till överlevnad större. Därför 
ser han som sin största uppgift att ta fabriken i Fjällbacka in i fram-
tiden genom att hela tiden höja kompetensen hos personalen för 
att nå högre effektivitet. Ökad efterfrågan kan då mötas med höjd 
produktion här istället för att Tetra Pak exempelvis bygger ännu en 
fabrik någon annanstans i världen, även om marknaden för det som 
produceras i Fjällbacka finnas på andra sidan klotet.

Färre anställda men säkrare framtid?
Det är mycket som förändrats på ”Inventing”. Arne menar att det 
mesta blivit bättre även om en del inte går att känna igen från förr. 
Löne- och personaladministrationen finns numera i Lund och i 
verkstaden byggs inte längre några maskiner, den finns dock kvar 
för viss service och underhåll. Vid årsskiftet 2008/2009 minskade 
personalstyrkan genom naturlig avgång med ca 25 personer. Idag 
arbetar ca 70 personer i fabriken, ungefär lika många arbetar på de 
övriga tre fabrikerna inom ”Strips and Film”.

Göran Ek har seglat mycket på västkusten men om man måste 
utgå från Skåne kommer man kanske inte så högt upp som till norra 
Bohuslän och vår fantastiska skärgård. Nu har Göran och hans familj 
möjlighet att uppleva vår del av kusten. Arne och alla övriga som 
arbetar på fabriken tycks också kunna se fram mot semestern och 
veta att sysselsättningen är tryggad för de närmaste åren... så långt 
man nu kan se så som världen ser ut idag. n
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Text & foto: Anders Torevi

Drydocks World
– vad gör ett Dubai-baserat varv i Fjällbacka?

Säkert har ni liksom jag undrat vad  
Drydocks World är när ni sett den  
runda loggan på Richters-fastigheten.
Förhoppningsvis reder vi ut en del nu.  
Jag träffade Jens och Markus Larsson  
för en pratstund på kontoret till Drydocks 
World Scandinavia AB – ett helägt dotter-
bolag till Drydocks World LLC.

Drydocks World LLC är en gigantisk varvskoncern med fem varv. 
Ett i Dubai och fyra i Sydostasien. Totalt har de 40 000 anställda 
och omsätter runt 2 mdr dollar. Huvudvarvet i Dubai är världens 
största reparationsvarv med 12 000 anställda. Nybyggnation 
och reparation av fartyg och oljeriggar i olika utförande är 
inriktningen och bara Dubai-varvet reparerade, eller byggde 
om, inte mindre än 323 fartyg 2009. Varven arbetar mot kunder i 
hela världen och en stor kundgrupp är de norska redarna. Norge 
är idag en av världens allra största shipping-nationer med en 
naturlig inriktning på gas- och oljebranschen. 

Tidigare jobbade koncernen med agenter runt om i världen men 
för att ta kommando över försäljningen  startades säljkontor med 
uppgift att svara för kundkontakterna i givna områden. DDW 
Scandinavia AB är ett sådant. Kontoret drog igång 2007 och i 
och med det flyttade Jens hem för gott. Han hade då arbetat i 
22 år inom marinbranschen i Hongkong, Singapore och Dubai, 
de sista tio åren som marknadschef för DDW. Men nu var det 
alltså dags för Sverige.

Markus arbetade tidigare på Cedervall & Söner, världsledande 
inom tätningar och hylsor för propellerkonstruktioner till fartyg, 
så nog var han inne i branschen. Markus, som bl.a. tog studenten 
i Singapore, hängde nu på fadern och kontoret i Göteborg. Då 
deras tunga marknad är Norge var Göteborg bra, men det kunde 
bli bättre…

Jens har tillbringat varje sommar på Veddö sedan 1955 och 1977 
köpte han huset av föräldrarna. Ambitionen var att bygga nytt 
hus på tomten när han flyttade hem till Sverige och 2009 stod 
det nya huset färdigt. Markus, som ju tillbringat varje sommar 
på Veddö sedan han föddes, är sambo med Catarina Kristiansson 
från Fjällbacka. Paret bodde i Landvetter med sönerna Viktor och 
Ludvig men närde en längtan att flytta norrut till Fjällbacka. Jens 

var nu veddöbo på heltid, Markus och Catarina byggde på Vet-
teberget och Catarina fick arbete som kurator inom VG-regionen 
i Uddevalla. I våras stod så kontoret klart.

De besöker alla sina kunder regelbundet och då 70% är norska 
har de tydligt förstått att Fjällbacka är något extra. Det var inte 
alltid så lätt att få kunder till Göteborg men till Fjällbacka kommer 
de gärna. Det är till och med så att kunder på resande fot gärna 
kommer på spontana besök till kontoret vid Kajen. Snacka om 
goda sociala relationer med kunder i stororder-segmentet!

Vid sidan om den traditionella norska offshore- och shippingmark-
naden är en ny betydande marknad under uppsegling: gigantiska 
vindkraftparker till havs. Detta har DDW påpassligt anammat och 
redan är ett specialfartyg för installation av vindkraftverk under 
byggnation i Sydostasien.  

Även seismiska fartyg är 
något som DDW är stora 
på. Seismiska fartyg är 
enorma laboratorium med 
utrustning för att, via avan-
cerad teknik, djupt under 
havsbotten kar tlägga 
gas-   och oljetillgångar. 
En förstudie som ligger till 
grund för provborrningar 
och fortsatt expolatering. Dessa ”Gröna fartyg” byggs i en serie 
av åtta på Dubai-varvet. Fartygen är byggda till ”Clean class” och 
högsta isklass för säker operation i miljökänsliga områden som 
t.ex. Norra Ishavet. 

Det är alltid spännande med nya företag i samhället men ett som 
Drydocks World är allt lite extra. Lycka till! n
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...en vision av Dannholmen!

Visst är det gott att bo i ett samhälle där människor vill bidra med 
sådant som just de är bra på. Den fina planteringen runt Ingrid 
Bergmanbysten är ett lysande exempel där en ”Plantskalle” låtit 
sin unika kunskap komma oss andra tillgodo.

Lena Odelius, med rosenträdgården som vi skrev om i Fjällbacka-
Bladet i decembernumret 2009, hade i många år känt en irritation 
över att planteringen i hennes ögon var illa skött. I samband med 
Lars Schmidts bortgång och alla blommor som efter begravningen 
placerades där tog hon beslutet: Då får jag väl fixa det själv! 

Kontakt togs med Tanums kommun där en summa till projektet 
säkrades. Likaså hos Föreningen för Fjällbacka. 

Innan ingreppet i den gamla planteringen tog Lena kontakt med 
skulptören till bysten, Gudmar Olovsson, som tyckte att hennes 
projekt, att skapa en vision av Dannholmen, var underbar och 
med det drog det hela igång.

Stenarna, transport och grävhjälp skänkte Mikaels Grävtjänst i 
Brastad, och Soliden bekostade nya Ingrid Bergmanrosor. Nu var 
det bara att gräva, plantera och skapa en bit strand, täckt med 
snäckskalssand. Stranden omges av trift, eller som vi bohuslä-
ningar säger ”Strandpiltar” och gul fetknopp, precis som vi är vana 
vid att se det på öarna. 

I bakgrunden är ett tiotal rosor av olika sort planterade. För-
utom Ingrid Bergmanrosen även en vid namn Isabella Rossellini 
och en som Lena valt att kalla Lars Schmidt. Rosen är en typisk 

bohuslänsk torp-ros, en Albaros som muterat många gånger och 
ständigt förändrats. Just denna kommer från en tomt i Fjällbacka 
och Lars Schmidts änka Yanne och son Kristian var mycket positiva 
till namnet. 

Verkstaden på Lenas jobb stod för bågen i rostfritt stål med texten 
”As time goes by”. En påminnelse om låten som Ingrid Bergman 
bad Sam att spela i filmen Casablanca samt om tidens och män-
niskornas förgänglighet. 

Lena har även tagit på sig att sköta underhållet, så med åren 
kommer det vara vacker grönska, allt efter årstid. n

Text & foto: Anders Torevi

Från nattklubb till affärshus
Text & foto: Anders Torevi

Så fortsätter sagan om Gröna Lid, Kustnära, Storm… Nästa kapi-
tel tar oss från pensionat-, restaurang- och nattklubbsepoken 
som pågått sedan 1925 till ett affärs- och bostadshus á la 2010. 
Visst kan vi tycka att det är synd att Fjällbackas sista nattklubb 
stängde 2008, men tiderna är som de är och nog är detta då ett 
gott alternativ. 

Daniel Nyström, snickare i grunden, med sitt bolag DN Fast-
ighetsförvaltning AB, köpte i höstas fastigheten och har nu 
påbörjat ombyggnaden. Huset är gammalt och ligger tätt intill 
berget så att riva och bygga nytt var inte aktuellt. Vid ett sådant 
förfarande hade bygglovet bara tillåtit 200-300 m2. 

Nu blir det tre affärslokaler i bottenplanet. Lokalen närmast 
Galärbacken skall Tanums Sparbank ha. I dessa IT-tider med 
mindre personlig kontakt med kunderna har de idag en på tok 
för stor lokal. Den flytten ligger dock lite längre fram i tiden och 
kanske är de inflyttade till jul. Mellanlokalen kommer inhysa 
”Leksaksbutiken” som även har leksaksaffärer på Nordby Shop-
pingcenter och i Grebbestad. Sista lokalen är i skrivande stund 
inte uthyrd. 

På ovanvåningen blir det i första steget två lägenheter på ca 
100m2. I planerna ligger även 2-3 mindre lägenheter i ytan när-
mast berget, men det är just nu bara på planeringsstadiet. Även 

i källaren blir det en lägenhet, med ett etageplan i bottenplanet. 
När jag frågade Daniel vad huset kommer att kallas var han 

bestämd. Huset kommer heta Gröna Lid igen. Alla andra namn 
var parenteser. 

Till sommaren 2010 kommer första etappen att vara klar, men 
att renovera ett gammalt hus, till- och ombyggt under 85 år, tar 
sin tid. n
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Huset som flyttade
Förr var det vanligt, att man timrade ihop hus uppe i skogrika 
områden, för att därefter sälja dem för flytt till orter vid kusten, 
som t.ex. Fjällbacka. Denna typ av enkla timmerhus flyttades 
även - stock för stock - mellan öarna och fastlandet. Idag flyt-
tas även kompletta hus på specialbilar måttligt långa sträckor. 

Moderna trähus tillverkas i prefabricerade sektioner på fabrik, 
och flyttas på lastbil till byggplatsen för montage på någon 
vecka. Men det går också att göra som Bengt-Inge och Jane 
Norin-Gunnarsson, som flyttade ett hus ”bräda för bräda”, ”list 
för list” till Fjällbacka. En flytt som tog flera år!  

Nu bor de sedan några år vid motionsspåret, allra längst in 
på Löparvägen i Kullenområdet, men fram till 2006 bodde 
de många år i Mariestad som är Bengt-Inges uppväxtstad. På 
somrarna kom de på besök till Fjällbacka, där Jane har vuxit 
upp, och en önskan om att flytta hit för gott började spira. De 
började flyttprocessen med att köpa tomten på Löparvägen.

Inne på Katrinefors pappersbruks område i Mariestad låg det 
en portvaktsstuga, ett fint gammalt trähus, som byggts 1920. 
År 2000 fick Bengt-Inge höra att huset skulle rivas och bli till flis och 
erbjöd sig att demontera huset, mot att de fick behålla materialet. 

till Fjällbacka

20 juli 2005, efter många års vedermödor, har toppen nåtts. Kronan på skorstenen är klar vilket välförtjänt firas. Bengt-Inge, Jane och Suripron, Janes brorsdotter

Text: Eva Björving • Bilderna till familjen Gunnarsson
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De fick två månader på sig att ta hand om huset och 
frakta bort allt till en lada för lagring. Så räddades 
huset ur ”rivningsfirmans käftar”. 

Allt eftersom de, tillsammans med söner och 
vänner rev huset märktes varje bräda, varje 
väggplank, varje regel upp efter ett väl planerat 
system. Då i stort sett allt skulle återanvändas 
skulle det vara lätt att hålla isär de olika delarna. 
Sedan startade de oändligta delfrakterna med 
släpkärra ner till Fjällbacka. 

Sommaren 2001 startade man med spräng-
ningsarbetet på tomten i Fjällbacka och i okto-
ber samma år började man resa husstommen. 
Resningsarbetet tog 14 dagar med hjälp av en 
arbetskamrat.

Efter att under fem år ha ägnat helger och semes-
trar åt att flytta ner lass efter lass med husmaterial 
från Mariestad och bygga upp allt på Löparvägen, 
så gick 2006 äntligen flyttlasset med bohaget till 
det nygamla huset i Fjällbacka. 

Byggarbetet med husets insida kunde nu fort-
sätta i något lugnare takt, eftersom man slapp 
alla resorna.   

Hur kunde då en helt vanlig familj ta på sig ett så 
omfattande projekt? Ja, förklaringen finns i bådas 
målmedvetenhet och i Bengt-Inges bakgrund. 
Hans farfar var byggnadssnickare och som ung 
fick Bengt-Inge 1957 hjälpa sin farfar att bygga om 
ett gammalt hus och lärde sig hur sådant arbete 
går till. Bengt-Inges pappa var inredningssnickare 
och själv utbildade han sig först till tapetserare 
och därefter till möbel-/inredningssnickare. 

Under sitt yrkesverksamma liv har han bland 
annat haft möbelbutik och även varit engagerad 
i byggnadsvårdsutbildning på Da Capo i Marie-
stad, vilket idag är en del av Göteborgs Universi-
tets Institution för kulturvård.

Vid återuppbyggnaden av huset har man varit 
noga med att använda naturliga byggmaterial. 
Huset är t.ex. isolerat med naturlig cellulosa-fiber 
och lin, istället för med glasfiber- eller stenull. 
Väggarna består av stående plank och på dessa 
har man använt Tretex-skivor (tillverkade av fint 
träspån) som underlag för tapeterna.

För att göra murstocken på traditionellt sätt, 
som när huset byggdes 1920, anlitade man 2005 
två kvinnliga murare, vilka fått sin utbildning på 
hantverkskolan vid Da Capo. Huset värms dock 
upp med bergvärme i första hand.

Steg för steg arbetar Bengt-Inge och Jane sig 
fortfarande framåt och kan snart se slutet på 
många års uppbyggnadsarbete av detta char-
miga 90-åriga hus, som fick ett nytt liv i Fjällbacka 
och nu pryder sin plats på Löparvägen. n

Från sin ursprungliga plats i M
ariestad plockades huset ner planka för planka och m

onterades sedan åter upp m
ed sam

m
a noggrannhet  i Fjällbacka. Fantastiskt!
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Text: Anders Torevi. Bilder från Hembygdsarkivet och familjen Holmberg

Jag satt och letade bilder på Hembygdsarkivet och hittade en bild på konst-
nären KG Holmbergs ateljé på Lillsvinningen. Jag kontaktade Ing-Britt Engberg som 
har en fantastisk samling av tidningsurklipp och hon hade en del om KG. När jag började 
läsa insåg jag att en artikel om Lillsvinningsateljén inte var nog. Jag träff ade KG:s syster Rosa 
Eklund på Hamburgö och fi ck en mycket intressant pratstund om en av Sveriges största marinmålare.

Karl Gustav Holmberg föddes 1916 på Gullholmen men fl yttade 1919 
till moderns hemby Fjällbacka. Under uppväxten i Fjällbacka drev 
pappan skeppsfart och seglade på länderna kring Nordsjön. Intres-
set för det marina startade med familjens koppling till sjöfarten och 
redan som 15-åring målade KG akvareller. I 20-årsåldern gick han 
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över till oljemålning och 1939 hade han sin första separatutställning 
i Göteborg. Han specialiserade sig tidigt inom genren marinmåleri 
och studerade bland annat för marinmålare Ragnar Olsson från 
New York och Isaac Grünewald i Stockholm. KG räknades redan 
tidigt till en av de allra största marinmålarna i Sverige och en 



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2010 • Nr 10817

recension innehöll texten: Dramatiska och storvulna motiv intar 
en framträdande plats i hans produktion. De rykande bränningarna 
mot Bohusläns uråldriga klippor får i sina ödesmättade och rasande 
attacker dock en lyrisk accent. Koloriten har ingenting av effektsökeri. 
Den präglas av milda, varma färger. Allt verkar äkta och upplevt.

KG seglade aldrig yrkesmässigt men skaffade sig tidigt skep-
parexamen vilket kom väl till pass senare i livet. Många av sina 
studieresor gjorde han med egna fartyg. Han seglade på Nord-
sjön, Sydatlanten, Medelhavet, Indiska Oceanen och inte minst 
Biscayabukten varifrån många motiv hämtades. 
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1947 köpte KG ”Diva” från Stockholm. En 32 ton tung yawl som 
seglades över till Fjällbacka för iordningställande inför långsegling. 
KG, fru Elsa, barnen Eva 6 år och Björn 4 år samt två besättnings-
män skulle segla först till Mallorca och senare till Sydamerika. I 
september 1948 var det klart för avfärd. Huset i Sälvik, det stora 
på högersidan i den smala infarten till campingen, var sålt och 
den 10:e lämnade man Lysekil där de sista förberedelserna gjorts.

Resan skulle dock inte bli som de önskat sig. Redan andra dagen 
kom den första stormen och när ytterligare fyra stormar passerat 
hade ”Diva” sprungit läck. Vattnet stod över durkarna i hytterna 
och hon drev herrelöst runt på Nordsjön, strax utanför den danska 
kusten. KG hade bundit fast Björn vid sig och Eva var surrad vid 

mamma Elsa. I sammanlagt fem dygn kämpade de mot elementen 
och familjen gjorde sig beredda på en sista kamp mot havet. KG 
sade följande i en intervju med Göteborgs-Posten efter undsätt-
ningen:

– De hemskaste ögonblicken var då vi siktade någon båt som bara 
passerade oss utan vidare. I fem dygn var vi i uppenbar sjönöd och inte 
mindre än fem riktiga stormar var vi ute för. En ångare, som var på så 
kort avstånd som 200 meter och alltså tydligt kunde se både båten 
och den uppenbara nöd vi var i, kretsade kring oss omkring en timme, 
men gav sig sedan iväg. Under den timmen var vi absolut säkra på, 
att vi skulle räddas och gjorde oss fullt klara att lämna ”Diva”. Att det 
blev en chock, när vi åter utlämnades åt den grova sjön säger sig självt.

Så, äntligen siktas de av den danska kolångaren ”Grenaa”. Sjön var 
grov och för att få över barnen fick de, då ”Grenaa” var i en vågdal 
och Diva på en topp, kasta över barnen till det undsättande farty-
get, medan KG och Elsa fick hoppa över. De tog ”Diva” på släp men 
30 sjömil utanför Hanstholm brast bogserlinan och hon fick den 
19 september lämnas i sticket. Familjen kom så småningom in till 
Köpenhamn och togs om hand av redaren till ”Grenaa”. 

– Vi är räddade. Jag sitter här med mina barn och min hustru. Vi har 
sett döden för ögonen och känt vad det vill säga, sade KG till Göte-
borgs-Posten. De fortsatte sedan till släktingar i Skåne för att vila ut. 
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Diva
Deplacement: 32 ton • Längd (ö.a.): 19,8 m

Bredd: 4 m • Djupgående: 2,6 m
Segelyta: 142 m2 • Hjälpmotor: 82 Hk

Byggd i Southampton 1914
Tidigare segelyta 260 m2

Moderniserad till Bermudasrigg 1947
Skrov av  3” teak

Spant av 8-10” ek förstärkta med 1-2” stål
Två världsomseglingar

Förliste 19 september 1948
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Åter i Fjällbacka sökte KG en ateljé och på Lillsvinningen hit-
tade han sin plats vid havet. En stenbyggnad restes av KG, fru 
Elsa och broder Lennart 1941-42. Materialet till ateljén fanns på 
plats så det vara bara att bygga. Det där med bygglov verkar varit 
lite oklart så KG sökte i efterhand bygglov och rätt att arrendera 
kronoholmen men fick avslag i ärendet. I avslaget framgick dock 
att han ”fått tillstånd att av nåd ha ateljén kvar utan någon rätt 
att disponera holmen”.
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Tider då KG själv inte vistades på holmen lät han vänner och 
bekanta  disponera ateljén. Sommaren 1949 kom dock en inne-
boende i bråk med fiskeritillsyningsmannen Johan Mjölner som 
vittjade ålryssjor runt holmen. Mannen försökte avvisa Mjölner och 
hotade även med att förstöra hans redskap. I en tidningsartikel kan 
vi läsa att: Fiskeritillsyningsmannen hemställer till sist i sin skrivelse att 
både konstnären och hans hyresgäst åläggas avflytta från holmen 
så att intermezzon i stil med det relaterade undvikas för framtiden. 

Åren gick, tavlor producerades och så även både en stor vägg-
målning och freskerna i taket på Dannholmen. KG var även 
en flitig bokillustratör. I slutet av 1950-talet blev dock ateljén 
upprepade gånger utsatt för vandalisering. Till slut tröttnade 
KG och rev den. 

Drömmarna om havet och fartyg fanns dock hela tiden. Flera 
skepp har haft KG som ägare. Stormfågeln på 1950-talet, ”Medea” 
på 137 ton under 1960-talet, ”Star Pictor” på 300 dw ton under 
1970-talet för att nämna några. Förutom alla resor med fartygen 
flyttade familjen runt både i Sverige och utomlands. Fjällbacka, 
Skåne, Halland och Småland växlades med Bretagne och Kana-
rieöarna där han vistades permanent 1963-1970. Till slut hamnade 
han i Torp Ellagård, Grimslöv i Småland. 

KG tillhörde en kreativ kvartett syskon. Systrarna Sonja och Rosa 
samt broder Lennart har alla en stor konstnärlig ådra.

En skribent skrev efter KG:s död: ...många stycken i KG:s liv har kan-
tats av förlisningar, inte minst i hans målningar. Karl Gustav Holm-
berg gick bort 18 september 1994, några dagar före sin 78-årsdag, 
och begravdes 10 dagar senare. Dagen då Estonia förliste. n
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Text & Foto: Lars-Erik Hammar, Bohusläns museum, Västarvet

Kan vi kanske se dem framför oss? Några sjömän sitter och pustar 
ut på relingen och spanar upp mot brokiga augustiskyar där 
molnen far fram som hästar över himlen. Det är skymning och fyra 
fartyg i olika storlekar har äntligen kommit i hamn i Strömsund. 
Seglatsen har varit svår i stark motvind från Buskären utanför 
Smögen som var deras senaste natthamn. Den yngste ombord 
vill följa äldre kamraters tradition. Han tar med handslägga och 
mejsel och balanserar vant på förtöjningstrossen till klippan för 
att rista in även sitt bomärke bland de andras. Året är 1600 jämnt 
och färden med spannmål från hemmahamnen Köge på Jylland 
till Drammen i Vestfold beräknas ta en vecka, på ett ungefär. Man 
vet aldrig. Men i detta väder tar resan det dubbla, med många natt-
vakter i uthamnar längs Vikensidan. Väderöarna, eller Ramnö som 
den kallas mest, är närmast en nödhamn och inte lika trygg som 
Vedholmarna innanför. Men man har i alla fall kommit i hamn och 
kan höra hur läget ute på havet har varit för männen på de andra 
fartygen. Tvärs över sundet, vid det stora korset i stenkretsen, har 
ett båtlag samlats för att hedra en drunknad besättningsman som 
sögs överbord i den grova sjön. 

Ja, kanske kan en vardagsbild ha sett ut så, för länge sedan då det 
smala Strömsund var en viktig uthamn för nordeuropeisk sjöfart. 
Uthamn är ett begrepp som sällan används idag. Benämningen 
säger sig självt, en hamn som ligger utanför traditionella hamnar 
och lastageplatser och som främst nyttjades under förbisegling 
mot målet. I vissa fall kanske för omlastning till båtar med lokal 
hemvist. Handelssjöfarten under medeltid och ända fram till mitten 
av 1700-talet bedrevs helst inte nattetid, därtill var navigationsmöj-
ligheterna alltför begränsade. Istället söktes natthamn på väl kända 
ställen och utefter vår kust fi nns ett tjugotal hamnar som bär spår av 
denna historia. Många av dessa hamnar är fortfarande välbesökta, 
men idag av en växande skara fritidsbåtar i olika storlekar. 

Ja, det är denna relativt okända kusthistoria som vårt pro-
jekt vill fokusera på. Spår, i form av ristade namn, årtal och 
bomärken fi nner vi ofta vid de gamla uthamnarna, inhuggna 
kompassrosor på bergen ovanför likaså. Under vattenytan 
hittas keramik, kritpipor, tegel och barlaststen. På någon 
gräsbevuxen markyta en begravningsplats. Dessa är nog de 
tydligaste spåren som ger oss en indikation på att hamnen 
varit välbesökt. I Storöns fall fi nner vi dessa lämningar och spår 
förutom en tydlig begravningsplats. På närliggande Vedholmen 
med muromgärdad gravplats och märkligt stenröse i viken 
intill går det inte att ta miste. Kanske var Strömsund mer en 
nödhamn som man lämnade så snart vind och vågor lagt sig. 
Istället för en begravningsplats fi nns här den s.k. Kyrkan som 
verkligen ger oss huvudbry. Redan Per Kalm, Linnés lärjunge, 
besåg anläggningen 1742 vid ett besök. En plats där man 
begravde avlidna sjömän var hans förklaring. Några gravar, eller 
ens spår som kan tyda på gravanläggningar, såg vi inte då vi 
undersökte murarnas innehåll under vårt fältarbete i maj. Inte 
heller andra fynd som kan hjälpa oss med datering. Marken 
var helt tom. Vad är då kyrkan? Hägn för betande får? – Nej. 
Bostad för tidigare lotsar eller fi skare? – Nej. Istället pekar de 
vaga spåren mot en andaktsplats, en funktion snarare än en 
byggnad. Anläggningen har troligen inte haft tak utan ritualen 
har skett under bar himmel, kanske med ett rest kors av trä eller 
sten som riktmärke och symbol. Om våra teorier stämmer är 
detta den första av sitt slag som hittats utefter Bohuskusten. I 
Östersjöområdet fi nns tydliga lämningar, även utefter norska 
Sörlandet. Men på Västkusten lyser de med sin frånvaro, ända 
tills nu. Mycket återstår att undersöka och analysera för att vi 
säkert ska kunna fastslå ursprung och användning. En sak är i 
alla fall säker, det fi nns få platser utefter kusten som känns så 
fyllda av mystik som Kyrkan på Storön! 

Väderöarna 
– uthamn och andaktsrum

Faktaruta
Bohusläns museum ingår i ett omfattande EU-projekt 2010-2011 kallat IKON. Målet är att lyfta fram den gemensamma histo-rien runt Kattegats och Skagerraks kust, i Sverige, Norge och Danmark. 

Syftet med IKON är tydligt fokuserat på det lokala näringslivet, att stärka besöks-näringen och att skapa helårsbaserade näringar. Man hävdar att kulturhistorien är en synnerligen viktig del av en växande turism runt vårt gemensamma innanhav. 4 organisationer ska dra åt samma håll i detta spännande samarbete.

Den gåtfulla kyrkan. I bakgrunden skymtar inhägnaden och längst bort Strömsund
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En särskild insats är gjord på Hejen och alla de s.k. sjöfararristningar 
som täcker klipporna runt den gamla uthamnen. Efter att klipporna 
rensats från lavar och mossor med borstar träder ristningarna fram, 
som bäst i mörkret, i släpljus från ficklampor. Nu är de målade med 
vit slamfärg och därmed lättlästa för besökare. Tidsmässigt är dessa 
ristningar inhuggna under en kort period, mellan 1598-1612. Vedhol-
marnas (Skutholmen och Hamnholmen) årtal täcker ett vidare spann, 
från tidigt 1500-tal till sent 1600-tal. Tidsperioden var dramatisk både 
på hav och land. En kuriositet är de många danska ortnamn på Skut-
holmen. Hejen saknar helt ortnamn men Olluf Servin skrev hela sitt 
namn, minsann. Men vem han var vet vi inte. 

Ovanför Strömsund, på Kompassberget och på Husestadsberget 
(tänkvärt namn, eller hur) är tre kompassrosor inhuggna. Vi tror att 
dessa hade en praktisk funktion som hjälpmedel för de tidiga lotsarna. 
Från berget där de huggits in har man vid utsikt mot horisonten. 
Då man såg masttoppar sticka upp kunde man få en hänvisning till 
kurs och den höll man under snabb segling ut till det ankommande 
skeppet. Innan lotsorganisationen bildades i mitten av 1700-talet var 
det kända män, ledsagare, som tävlade om lotsningen och därmed 
om förtjänsten. Genom att mäta missvisningen går det att utläsa 
ungefärlig ålder då de höggs in. Den äldsta ligger runt 1550, därefter 
1660 och den senaste från 1690. Vid kompassrosorna är dessutom ett 
monogram inhugget: mXi inom en hjärt- eller sköldform. Monogram-
met finner vi även på Kyrkans s.k. Altarsten där också ett kors ristats 
in. Samma monogram är även funnet på Vinga! Vem gjorde detta, 
vad ville den säga med dessa enkla symboler? Och varför är hjärtat 
på Altarstenen uppochnedvänt? Som synes finns mer att utforska och 
att upptäcka, vi har bara skrapat på ytan.

Under ytan har däremot våra marinarkeologer gjort en del fynd och 
iakttagelser. Varifrån Tegelpotteholmen fått sitt namn är härmed 
bevisat, i form av en stor samling tegel, främst taktegel men svallade 
bitar av lergrytor har också hittats. Fragment av s.k. trebenskrukor, 
trasiga kritpipor, keramik av varierat slag och ben från djur är andra 
fynd som hämtats upp. 

Längst i nordost, norr om Blåkullen, ligger Ormeklåva, en ravinlik-
nande formation. Här fanns uppgifter från öborna om stenkretsar där 
man lekt som barn. Idag är terrängen svårforcerad, igenväxningen 
är närmast brutal på Storöns outnyttjade lågmarksytor. Efter vissa 
vedermödor kunde platsen nås. Den lilla igenväxta ytan visade sig 
innehålla flera s.k. tomtningar, tillfälliga väderskydd för fiskare. Denna 
typ av lämning kan ha hög ålder och är en av kustens längst nyttjade 
”fornlämningar”. Tidigaste dateringen är från 1200-talet via myntfynd 
och så sent som från 1920-talet finns berättelser om hur de användes 
i vår tid. Just från Fjällbackatrakten då de användes vid senvårens 
sejfiske. Man fyllde stenkretsen med gräs och tång, monterade en 
spristång eller mast tvärs över och täckte bostaden med ett segel. Där-
efter kunde man ligga ute några dygn i sträck då fisket var gott. Efter 
rensning, torkning eller saltning återvände man hem i vällastad båt. 

Ett projekt av detta slag genomförs sällan av bara en organisation. 
Samverkan och en tydlig lokal förankring är mycket viktiga förutsätt-
ningar. I samarbete med Väderöarnas Värdshus, Väderöarnas Båttrafik, 
Länsstyrelsen, Tanums kommun och Fastighetsverket genomför vi 
dokumentationen och planeringen av en rundvandring runt Storön 
liksom produktion och uppsättning av informationsskyltar på stra-
tegiska platser. Trycksaker och webb-presentation planeras också i 
samråd. Berättelser om skärgården och lokalguideutbildning genom 
studieförbund är andra insatser som planeras just nu. Nästa sommar 
finns således ännu fler anledningar att besöka Storön och Hejen. Då 
presenterar öarna sig som de historiska minnesmärken de är. Dess-
utom i finaste väder, vill vi tro! Men som sagt, då skriver vi 2011. n 

I sned nattbelysning framträder ristningarna. Linnea kritar inför målning.

Två generationer vindrosor och den märkliga inskriften på Kompassberget. 
Vem var den mystiska mXi ?

Idogt grävande. Det var trångt i kyrkan som vägrade berätta sin historia. 
Den s.k. Altarstenen fotograferas.

Bomärkena döljer ristaren, men Olloff Serin ville synas 1612.

Ristningarna på Hejen höggs in mellan 1598 och 1612.



22FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2010 • Nr 108

Bengt Olofsson och Fjällbacka HC

Bengt gick in som ordförande i klubben och organiserade allt 
och framförallt ordnade han pengar till klubben på olika sätt. 
Målet var att skaffa en riktig hockeyrink och kanske på sikt även 
en konstfrusen bana.

Första rinken, som bara var en spolad plan, låg där nuvarande 
bilfirman Kristianssons bil ligger. Efter några år flyttades isbanan 
till Liden, ungefär där servicehuset nu ligger. Den nuvarande 
riktiga isbanan med rink och belysning kom till 1986 tack vare 
Bengt Olofssons ihärdiga arbete med att skaffa in medel till 
klubben.

Vid sidan om arbetet med sin järnaffär, började Bengt som s.k. 
helgvakt på dåvarande Järund Inventing numera Tetra Pak Inven-
ting. Vid sin rundvandring i fabriken märkte han att en hel del 
av den plastfilm som kasserades i fabriken gick iväg som sopor. 
Han fick då tillåtelse av företagsledningen att ta vara på detta 
spill och sälja för hockeyklubbens räkning. Otaliga helger och 
kvällar därefter kunde man se Bengt stå och sortera och packa 
spill, som han fick lagra i fabriken. 

Spillet sålde han sedan vid lämpligt tillfälle, när han fick bäst 
betalt. Insamlingen av spill växte mer och mer och Bengt hann 
inte själv med allt arbetet, utan ordnade med så att han fick hjälp 
med lönebidragspersonal från arbetsförmedlingen. Arbetet med 
plastspillet pågick från 1977 till 2002 och det är många tusen 
timmar som Bengt lagt ner för att på detta sätt skaffa pengar 
till hockeyklubben.

För att försöka få in än mer pengar till klubben, började Bengt 
att sälja bingolotter. Varje lördag förmiddag stod han på Evas livs 
och sålde lotter. Samtidigt hade han engagerat ungdomar till 

att sälja på andra ställen i samhället. Vinsten från försäljningen 
fördelades mellan FIK och hockeyklubben. En liten episod som 
visar hur Bengt agerade vid försäljningen är följande: En busslast 
med turister stannade vid Ingrid Bergmans Torg. Där råkade 
Bengt befinna sig och frågade om de ville köpa lotter. När man 
hörde vilket ändamål vinsten från försäljningen gick till, blev 
intresset så stort att inte alla hann köpa förrän bussen skulle gå 
iväg. Då hoppade Bengt ombord på bussen och åkte med runt 
Fjällbacka och fortsatte under tiden att sälja fler lotter. 

En tredje inkomstkälla för klubben var loppmarknaden, som 
han startade i sina lokaler i den nedlagda järnaffären. Massor 
av glas, porslin, verktyg och div. redskap fick här nya ägare och 
klubben fick in ytterligare pengar till sin verksamhet.

Något hockeylag som deltog i tävlingar kom aldrig fram i Fjäll-
backa, men barn och ungdomar har i många år fått möjlighet 
att åka skridskor och spela hockey hemma i samhället, vilket 
nog är ganska unikt för ett samhälle av Fjällbackas storlek. De 
vintrar det inte var möjligt att hålla en spolad bana p.g.a. för milt 
väder, ordnade Bengt med busstransporter till konstisbanan i 
Munkedal. Vid flera tillfällen har ungdomarna också blivit bjudna 
på resor till Frölundas hemmamatcher i Scandinavium. Allt detta 
har varit möjligt tack vare Bengt Olofssons fantastiska insatser 
för hockeyklubben. 

Nu har Bengt avgått som ordförande i klubben och nytt folk har 
tagit över, men Bengt sitter dock kvar som suppleant och ”pådri-
vare” i styrelsen. Under nästan 40 år har han slitit och kämpat för 
klubben och vi är många i Fjällbacka som har anledning att vara 
tacksamma för Bengts enorma arbete och fina insatser för att 
skapa fritidssysselsättning för våra ungdomar. n

Text: Åke Billberg • Foto: Anders Torevi och Hembygdsarkivet

Visst är det ett underbart foto på FIKs bandylag den 1 november 1953. Bakre raden: Rolf Fjällström, Rolf Tärneberg, Vilhelm Stenór, Bror Jansson, Lennart Ekström,  
Sten Carlqvist. Främre raden: Verner Jonsson, David Setterlind, Bernt Persson, Bengt Olofsson och Bengt-Ture Frantzén. På bilden till höger ser vi Bengt, 56 år senare.

Under många år var bandy den dominerande vintersporten i Fjällbacka. På 60- och 70-talet ökade dock intresset för ishockey 
i Sverige och i början på 70-talet bildade några Fjällbackaungdomar hockeyklubben Kville HC, som efter några år ombildades 
till Fjällbacka HC. Från den dagen kan man sätta likhetstecken mellan Fjällbacka HC och Bengt Olofsson.
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PLANSKISS
FJÄLLBACKA HAMNOMRÅDE

- en vision för utveckling och bättre stuktur i hamnområdet

Ingresstext: Hans Schub • Övrig text och skiss är saxat ur Tanums Kommuns skrift

Läs strategierna och se kartan på nästa uppslag

Under vinter/våren har kommunen arbetat med en sk planskiss för Fjällbackas ”waterfront”. Den kommer att visa hur 
områdena längs vattnet kommer att kunna utvecklas de närmaste 10-20 åren.

Sedan 2004 finns en fördjupad översiktsplan, FÖP, över Fjällbacka som detaljerat anger var och hur samhället kan utveck-
las. Det gäller exempelvis nya bostäder, verksamhetsområden mm. Dock finns en del brister i FÖP, speciellt gäller detta 
området vid kajen. Behovet av båtplatser av alla de slag fortsätter också att öka, något som FÖP inte ger några förslag till 
lösning på. För att ta reda på hur samhällets hamnområde bäst kan utvecklas beslutade kommunen för något år sedan 
att upprätta en skiss över området. Skissen får inte samma ”tyngd” som FÖP men den kommer att kunna fungera som en 
vision och ge råd och vägvisning inför framtida planering.

Arbetet har genomförts i en process där många varit delaktiga och genom intervjuer har kommunens tjänstemän tagit 
fram det väsentliga. Gästhamnen med sina 7000 besökande båtar (ca 25000 personer) har bedömts utgöra navet i skissen 
och där har ett parallellt projekt kallat ”Design med omtanke” gjort det möjligt att fördjupa processen och förankringen 
runt gästhamnens behov. n

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER
1. Bevara, förstärk och utveckla Fjällbackas unika karaktär i
• väl bevarad kulturmiljö
• bohuslänsk genuinitet, småskalighet och kvalitet
• närheten och det intima sambandet till hav, skärgård och 

fisket
• närheten mellan skärgård, hamn, besöksmål på land och 

utbudet av kommersiell och offentlig service

2. Skapa en bättre mer väl fungerande blåstruktur och 
utveckla hamnområdet genom att
• förbättra förutsättningar för havsanknutna verksamheter och 

öbor
• förbättra förutsättningarna för havsankuten turism både från 

land och hav
• förbättra servicen/kvalitén för gästhamnens besökare (famil-

jer, äldre, unga/seglartåget etc.)
• stärka gästhamnen som drivmotor för övrig utveckling och 

förbättra kopplingen mellan gästhamn och centrum
• tillskapa fler gästhamnsplatser
• tillskapa fler fasta småbåtplatser
• tillskapa fler båtplatser för tillfälliga dagsbesökare
• förbättra tillgängligheten för äldre och funktionsnedsatta
• förbättra situationen gällande miljö- och hälsorisker
• förbättra parkerings- och trafiksituationen sommartid
• förbättra tillgången på kvalitativa stråk och platser för vistelse 

vid havet/stranden

NYCKELFRÅGOR
• Hitta en struktur på mark- och vattenanvändning i hamnom-

rådet samt på placering av bryggor som både stärker/behål-
ler de värdefulla utblickarna/kontakten mot skärgården/
havet samtidigt som det ger trygga skyddade hamnplatser

• Få kajen användbar (kräver ombyggnation och finansiering)
• Hitta en möjlig och lämplig utveckling i området som vid 

Stora Kajen, Richters, Betongbryggan (Källvik), Reningsverket 
och Badis. Vilka funktioner skall rymmas? Var och hur?

• Hitta ett sätt att förhålla sig till de geotekniska förutsättning-
arna och behovet av åtgärder

• Hitta ett lämpligt läge för eventuell ny länk till Badholmen
• Beakta den ansträngda parkeringssituationen
• Gör gårdsgata/gågata av Norra och Södra Hamngatan samt 

Galärbacken.
• Bevara, vårda och skydda de unika värdena i Fjällbackas 

kulturmiljöbebyggelse genom varsam utveckling, införande 
av bevarande bestämmelser i nya detaljplaner samt genom-
tänkt utformning av nya byggnader och offentlig möblering.

• I vilken ordning bör förändringarna ske? Kort sikt/Lång sikt.

Planskissen, på 33 mb,  kan laddas ner på www.fjallbacka.com/planskiss.pdf
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Ny länk till Badholmen – hamnens ryggrad 
och en förlängning av centrumstråket
En ny länk till Badholmen från centrum föreslås med utgångs-
punkt från bryggdäck i centrum. Exempelvis kan detta ske 
med en bredare/stabilare typer av flytpontoner. Viktig att 
beakta blir bl.a. frågor kopplat till genomströmning och vat-
tenkvalitet samt påfrestningar vid islossning etc. Gästham-
nen lokaliseras på centrumsidan om den nya länken och de 
fasta båtplatserna till Badholmssidan, vilket ger en tydlig och 
funktionell struktur på hamnen. Ett nytt hamninlopp föreslås 
öppnas upp i den befintliga piren till Badholmen och våg-
brytare anläggs för att hindra att sjö går in i hamnen. Fisket 
och sjöräddningen får därmed en snabbare mer framkomlig 
väg in och ut ur hamnen.

Brandparken
Parken bör rustas upp så att platsens karaktär som park för-
stärks. Planteringar och bättre sittplatser bör finnas.

Nytt bryggdäck och Ingrid Bergmans Torg  
– mötesplatsen i skärgårdssamhällets hjärta
På det ställe där det redan idag skyltas om att stenar begränsar 
vattendjupet föreslås ett nytt bryggdäck över motfyllnadsåt-
gärderna som geotekniken kräver.

Samtidigt föreslås att ett mindre bryggdäck lite norr om 
detta. Tillsammans kan bryggdäcken bidra till att ett vattentorg 
mellan bryggdäcken kan bildas. Detta ger vattnet en tydlig 
plats i centrum kan utgöra en lämplig lokalisering av båtplat-
ser för dagsbesökare. Tillsammans med Badholmslänken kan 
bryggdäcken och vattentorget bilda en bra sammanhängande 
bryggpromenad, en ”Fjällbacka brygga”, där det bl.a. går att 
sitta ned och se solen gå ner i nordväst bortom horisont och 
skärgård.

Portal till Kungsklyftan, Centrumparken/Lekplatsen
En ny portal som länkar samman området vid parken och 
Ingrid Bergmans Torg med Kungsklyftan bör därför övervägas. 

Lekplatsen vid centrumparken bör även kunna utvecklas vidare 
och fler bra sittplatser kunna iordningställas.

Fjällbacka gästhamn
Gästhamnens koncentreras till centrumsidan av den nya Bad-
holmslänken. Ca 100 nya gästplatser kan tillkomma genom en 
omfördelning från fasta småbåtsplatser som istället lokaliseras 
till en ny småbåtshamn vid Källvik. Närmast land och hamnkon-
toret föreslås bli lokaliseringen av nya gästplatser anpassade 
för handikappade/funktionsnedsatta.

De nya gästhamnensplatserna samt gästhamnens förbättrade 
koppling till centrum, via den nya Badholmslänken, gör det blir 
lättare för de många gästhamnsbesökarna att ta del av så väl 
Badholmen, Kungsklyftan som av gästhamns- servicen samt 
utbudet av restauranger och butiker, vilket på sikt kan stärka 
övrigt näringsliv i Fjällbacka. Sophantering för gästhamnen bör 
även i fortsättningen finnas i nära anslutning till gästhamnen.

Gårdsgata/gågata på Norra-/Södra hamngatan och 
Galärbacken samt behov av parkeringslösningar
Norra hamngatan (från Stora Kajen), Galärbacken och Södra 
hamngatan (från Ingrid Bergmans Torg till Föreningsgatan) görs 
om till en gårdsgata. Gång- och cykel trafiken skall prioriteras 
framför fordonstrafik.

Fiskekajen
Fisket och havsankuten verksamhet föreslås prioriteras i områ-
det vid Fiskekajen. Det nya hamninloppet gör det lättare för 
sjöräddningen och fiskare att sig ut och isbildningsproblemen 
kan tänkas minska om saltvattengenomströmningen ökar.

Tankbryggan
Havsanknuten verksamhet och lossning av fisk bör prioriteras. 
Viss utveckling av bryggområdet bör kunna prövas. Sjömacken 
har inget idealiskt läge och bör på sikt flyttas till nytt läge i den 
nya Turism- och service hamnen vid Stora Kajen där erforderliga 
skydds- avstånd lättare kan uppnås.
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Stora kajen blir Turism- och servicehamn
För att förbättra trängselproblemen i det befintliga hamnom-
rådet samt förbättra förut- sättningarna för verksamheterna i 
hamnen och möjligheten att erbjuda en bra service till besö-
kande och bofasta förslås att det anläggs en ny Turism- och 
servicehamn i området vid Stora Kajen.

• Reserverade båtplatser för handlande öbor
• Fasta båtplatser för turbåtar, öbaserade- och havsanknutna 

verksamheter
• Plats för kontors-/servicebyggnad för turbåtar, öbaserade-/

havsankutnaverksamheter
• Vid utveckling av Turism- och servicehamnen bör möjlig-

heten av Sjöräddning på sikt kan flyttas hit beaktas
• Plats för stora skutor
• Plats för turist-/charterbussar att trafiksäkert ta sig till och 

från kajområdet för att lämna/hämta passagerare
• Samordnad sophantering
• Avfallshantering/miljöbod
• Spilloljetank
• Tömningsanläggning för båttoaletter
• Sjömack (skyddsavstånd 25m)

• Byggnad för offentliga toaletter
• Plats för utrymmeskrävande arrangemang bör finnas. 

Exempelvis mässor, bryggdans, teater etc.

Småbåtshamn - Norra hamnen/Källvikshamnen
Hamnen skall rymma minst de 150 fasta kommunala (THT AB) 
småbåtsplatserna som föreslås flyttas från befintligt läge på 
Badholmspirens förlängning. Men möjligheten att rymma 
ytterligare kommunala plaster bör övervägas. I hamnområdet 
fastplatser bör även finnas utrymme för att anlägga platser för 
lite större fritidsbåtar.

Utredningsområde för bostäder på Kvarnberget
När reningsverket avvecklas omkring år 2015 öppnas möjlig-
heten att pröva förutsättningarna till att bygga bostäder på 
Kvarnberget ovanför verket.

Bergrummet i reningsverket
I det bergrum som frigörs då reningsverket läggs ner bör en 
användning som gynnar bäst havs- eller turismanknuten 
verksamhet prioriteras.
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Text: Björn Strömberg • Foto: Jens Larssen 

uppför västsidan Bringebärsholmen
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DWS (Deep Water Solo) har sitt ursprung från Mallorca där 
man började klättra över vatten redan på 70-talet och idag är 
Mallorca det absolut mest populära DWS-resmålet i världen. 
Delnamnet ”solo” betyder att man klättrar utan säkerhetsutrust-
ning men visst är vattnet en form av  ”säkerhetsutrustning” och 
jag använder dessutom alltid våtdräkt (som skyddar väldigt bra 
om man ramlar fel) när jag klättrar så här högt ovanför vatten.

Friheten tilltalar många klättrare, man behöver inget rep, 
ingen madrass att landa på, man bara tar tag i klippan och 
börjar klättra. 

På olika håll i Sverige, inte minst  runt Lysekil, borstas nu nya 
linjer upp och mitt svar är att öppna nya linjer i Fjällbacka. 
DWS har i Sverige inte varit någon 
stor sport men i takt med att fler 
linjer öppnas kommer vi nog se 
fler klättrare på klipporna över 
vattnet i framtiden.

Västsidan på Bringebärsholmen 
är en av de bättre DWS-klipporna 
i Sverige. 

För många år sedan var vi ute 
och hoppade från just den här 
klippan. Det var kuling och min 
kompis tappade balansen i luften 
och slog sig ordentligt. Efter den 
dagen fanns Bringbärsholmen där 
i någon form av skräckblandad 
förtjusning. 

Det var inte tänkbart att klättra 
där men sommaren 2008 kom tv4 
på besök för att göra ett inslag och 
för att ge dem riktigt bra material 
klättrade jag halvvägs upp innan 
jag hoppade av. Någonstans där 
kom tankarna tillbaka att klättra 
klippan. I somras började jag fixa 
lite och började öppna några linjer. 

Vid ett av dessa tillfällen kom 
Nolhôtten förbi och på grov 
bohuslänska hör man Stellan i 
högtalaren:
– ...och på höger siia ser dé é bergs-
klättrare, på höger sida alltså en 
bergsklättrare.  

Så kom namnet på min längsta 
linje på klippan till, ”Nolhôtten”. 

DWS är speciellt. Vattnet är hårt, 
brännmaneterna är många och 
ofta handlar det om mentala 
spärrar snarare än fysiska. Redan 
vid 10 meter känns det högt och 
obehagligt att hänga på en helt 
vertikal eller något överhängande vägg. Du känner dig ganska 
utlämnad och väldigt lätt kryper fegheten på dig. 

Jag inledde sommaren med att göra några enklare turer (linjer) 
på Kalvö och Nord Dyngö. Efter ett par 7-, 8- och 10- metare 
började man känna sig lite modigare. Jag var uppe ett par 
gånger på Bringebärsholmen men kunde inte förmå mig att 
klättra högre än 15 meter. Jag firade mig därför ner från toppen, 

borstade grepp, markerade dem med krita (som går bort om 
det regnar om någon ”naturmupp” skulle ha synpunkter) och 
konstaterade att de sista 6-7 meterna är klart mycket enklare 
än resten. Peppad av några vänner gick jag för första gången 
förbi den svåraste passagen och av rena farten fortsatte jag upp 
till toppen. Då trodde jag det var den högsta DWS:en som är 
gjord i Sverige men andra tycks ha klättrat ungefär lika högt. 
Linjen är dock en av de högsta. 

Kanske låter det dumdristigt och det finns förmodligen en 
anledning att hjärnan säger att man inte skall klättra så högt. 
Jag skulle inte rekommendera någon som inte provat på DWS 
tidigare att göra denna linje men samtidigt hävdar jag att det 

är ganska säkert. Stilla väder, lite 
vana från att hoppa från klippor, 
våtdräkt och skor gör att även om 
man skulle falla av på toppen så 
skulle man klara ett fall bra. Vidare 
ligger klättringen den översta 
biten så långt från mitt fysiska 
maximum, att det är högst osan-
nolikt jag skulle ramla där.

Men vilken känsla när jag väl 
nådde toppen! Adrenalinet spru-
tade och jag var helt darrig.

Det finns 12 potentiella linjer på 
bergssidan. 4 av dem, på mellan 
10 och 21 meter, är gjorda. Ett 
projekt är mycket intressant: ca 17 
meter högt och med en extremt 
lång dyno (att man hoppar från 
ett grepp till ett annat) på cirka 3 
meter. Om jag lyckas göra denna 
linje nästa sommar är det förmod-
ligen den hårdaste i Sverige. 

Det är absolut bästa tänkbara 
kvalité på klippan och alla linjerna 
är superba. Jag hoppas kunna 
ta med några fler etablerade 
DWS-klättrare nästa sommar och 
hitta någon att tillsammans med 
jobba ut lösningarna på de ännu 
ogjorda linjerna.

Under sommaren skall jag göra 
samtliga linjer på Bringbärshol-
men och fortfarande finns det två 
ogjorda linjer på ”svenskt rekord-
nivå” kvar på Vetteberget. 

Jag har för andra året i rad säkrat 
vinsten i Sverigecupen i bouldring 
(klättring på stora block och klippor 
utan rep - som Fjällbacka-Bladet 

skrev om i Decembernumret 2007 - Red.anm.) och drygat ut min 
ledning i Svenska rankingen. Årets planer är att komma iväg 
på flertalet resor. Sydafrika, Spanien, Frankrike och USA ligger 
högt upp på listan. Får se vad pengarna räcker till.

Säsongen är nu i full gång och min förhoppning är att med 
pengar från ”elitstödet” få chansen att ställa upp i hela Världs-
cupen 2010. n

...och på höger 
siia ser dé é 

bergklättrare...
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Text: Jan Berggren • Foto: Arkivbild

Att segla är nödvändigt...

En varm julisöndag, det är 1950-talet och jag är i tolvårsåldern. Far 
min och jag hälsar på morfar på Hamburgö. Vi har kommit sjöledes 
från Fjällbacka i pappas snäcka. Dags för hemfärd. Det blåser en 
svag sydlig vind, eftermiddagssolen gassar.

Båten, stundom kallad Gustav, ligger förtöjd vid färjeläget på ösidan. 
Vi går ombord och jag förväntar mig att pappa skall veva igång 
motorn som vanligt. Motorn, tämligen nyinstallerad, är en Penta 
på 5 hästar som startas på bensin och därefter via en omkastning 
av spak på förgasaren går över till foto-
gendrift. Gustav gjorde sina modiga 5 
knop efter en god stund med full gas. 
Mina förväntningar grusas då pappa 
säger att vi skall SEGLA hem och att 
det blir platt läns! Segla, invänder jag 
otåligt, med denna båten som kräver 
halv storm för att röra sig framåt!

Gustav hade pappa byggt själv några 
år tidigare under ett års stationering 
som kustbevakare vid Idefjordens 
mynning. Träden, som kom att bidra 
med virket till båten, hade han valt ut 
från närmaste skogsbonde. Byggeriet 
resulterade i en skapelse som var en 
korsning mellan smäcker snäcka och 
kosterbåt och som hade sjövärdighet 
som främsta egenskap och svagvinds-
segling som den sämsta. Som reserv 
var Gustav bestyckad med en smacka, 
en löstagbar mast med sprisegel, 
oftast liggande vid babords låring 
jämte årorna.

Trots mina protester riggas smackan upp. Pappa vid rorskulten, han 
tänder pipan och njuter i det vackra vädret. Gustav rör sig norrut i 
Hamburgsundet, något över styrfart. Jag sitter modfälld på toften 
midskepps och stirrar akterut. Då ser jag något som får mig att 
vakna till, en tvåmastad segelkanot närmar sig snabbt. Kanoten 
seglar under perfekta förhållanden och är snart i kapp. Jag ser att 
skrovet är av trä, troligen teak, med ljusgrönt däck. En vacker båt.

Farleden utmärkes av ankrade silltunnor, svartmålade mot ösidan, 
röda mot landsidan. Kanoten passerar oss på fel sida om de röda 
tunnorna, slika båtar är ju så grundgående. Kanotens styrman 
med solhatt och solglasögon och ensam ombord, ligger lojt på 
babords skarndäck och styr via pinne och rorskult. Han röker en fet 
cigarr som han med precision askar av mot en röd tunna. Kanoten 
försvinner i fjärran i vår färdriktning. Upphetsad säger jag till pappa 
att en sådan båt skulle vi ha i stället för våran sump. Jag får det 
korthuggna svaret att sådana båtar är inget att ha.

Vi masar oss vidare och passerar utsida Kalvö med kurs mot 
Kalven, sundet mellan Korsö och Bringebärsholmen. Av kanoten 
inget spår, den har försvunnit i fjärran.

Vi har solen i ryggen när vi passerar Kalven, Fjällbacka ligger 
rakt förut. Då upptäcker vi något som ger kraftiga solreflexer 
i vattenytan i höjd med Saltkällebukten på Valöns sydostsida. 
Det verkar vara något triangelformat med en spets uppåt som 
ligger i vattnet. Pappa stirrar stint ett ögonblick och ropar sedan 

att det är någon som behöver hjälp. 
Ner med smackan på rekordtid och 
igång med motorn, full gas. Snart 
ser vi att det är fören på en båt 
som sticker upp ur vattnet och att 
den sjunker snabbt. När vi kommer 
närmare syns ca en halv meter av 
båten ovan ytan. Vid sidan av den 
sjunkande båten ligger en man i 
vattnet som simmar kontrollerat 
ryggsim mot närmaste land på Valö. 
Inom hörhåll ropar pappa ”Vem skall 
vi ta först, dig eller båten?” ”Ta båten, 
ta båten” blev svaret.

När vi är ungefär fem meter från 
båten försvinner den under ytan. 
Pappa tar ögonmått och hugger 
tag i den långa kexen, båtshaken 
av bambu som alltid finns ombord. 
Framme vid platsen för skeppsbrot-
tet sticker han ner kexen och hela 
armen i vattnet och lyckas mot alla 
odds kroka tag i båtens förstag. Vi 
lyckas få upp båten till ytan, mastar 

av, länspumpar och samlar upp allt flytande som funnits ombord. 
Under tiden har den ryggsimmande mannen tagit sig i land på 
Valö och pustar ut vid strandkanten. Vi tar den bärgade båten på 
släp och hämtar upp mannen på stranden. Den skeppsbrutne 
säger att det kom ett kraftigt vindkast som gjorde att båten 
kapsejsade. Han är mycket tacksam och frågar vad vi skall ha för 
ersättning. Pappa svarar att det kostar inget, nästa gång kanske 
det är vår tur att behöva hjälp.

Vi lämnar av mannen och hans båt vid norra delen av Fjällbacka 
och fortsätter sedan till egen brygga.

Dagen efter när jag kommer hem vid middagstid, ligger en fäll-
kniv till pappa och en morakniv till mig och väntar på köksbordet. 
Presenterna kommer från mannen som var i sjönöd. Båten vi 
bärgade var den tvåmastade segelkanoten som passerade oss 
i Hamburgsundet. n
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Tyvärr träffade jag aldrig Alexander Juliusson och Bartold Lars-
son. Min morfar, Per Johan Andrén, berättade ofta historier som 
han hört av dessa båda herrar. Dom jobbade med de arbetsupp-
gifter som dök upp i Fjällbacka runt sekelskiftet 1900 och fram till 
slutet av 30-talet, då andra världskriget, mer eller mindre, satte 
stopp för skuttrafiken och mycket annat i Bohuslän.

Tydligen hade de bägge kumpanerna gjort ett outplånligt intryck 
i min morfars sinnesvärld, enär han alltid fick ett synnerligen 
roat ansiktsuttryck så fort han kom att tala om Alexander eller 
Berthold. På något sätt var det som om historierna fick ett högre 
värde om dom råkade komma från dessa herrar. Man kan utan 
överdrift påstå att min morfar tillhörde deras fan-klubb. En av 
morfars paradhistorier var den om ”Gullholmarn” och hans elaka 
kärring ”Näbba”. Gullholmarn hade kommit till Fjällbacka runt 
sekelskiftet 1900, för att jobba i sillfisket. Eftersom han kom från 
Gullholmen fick han heta Gullholmarn. Efter ett par år gifte han 
sig med Näbba.

Näbba hette egentligen Anna och var också inflyttad och job-
bade som sillrenserska. Hon hade för vana att alltid säga emot 
allt och alla, och hon hölls för att vara den elakaste kärringen i 
sju kyrksocknar. Så fick hon tillnamnet Näbba, vilket inte hade 
något att göra med ön i innerskärgården. Gullholmarn och Näbba 
var som hund och katt.

Dom bodde i ett litet hus på framstranden, inte långt från Oxnäs 
och det berättas att det hördes över halva Fjällbacka när dom 
flög i strupen på varandra. Det var med andra ord ett minst 

Näbba

sagt stormigt äktenskap.  Men nu bar det sig inte bättre än att 
Gullholmarn gick och dog.

Jag kan mycket väl tänka mig att hans sista suck säkert innehöll 
en liten ton av lättnad. Näbba gick runt i husen och eklaterade 
makens frånfälle och passade samtidigt på att ondgöra sig över 
hur gemen och elak han hade varit under sitt jordeliv, fastän ju 
alla visste att det var precis tvärtom. Så kom tiden då gubben 
skulle begravas. Detta skulle ske på ”körgårn” i Kville om söndan.

Näbba fick skjuts med häst och vagn dagen innan begravningen 
för att inspektera att allt stod rätt till med graven och den enkla 
stenen som skulle resas därvid. När Näbba kom fram höll två man 
på med att gräva färdigt graven. Näbba satte kurs mot graven 
och de bägge männen.

Den äldre av de bägge tittade upp och i stället för att möta 
blicken hos en sörjande änka fick han se den grälsjuka kärringen 
Näbba, som ju var väl känd i bygden. Näbba kastade en hastig 
blick ner i den nygrävda graven och gick sedan till snabb attack: 
– Jasså, i gräver så grunnt här?

Den äldre av de bägge männen tog av sig mössan, torkade svet-
ten ur pannan och svarade:
– De ska ja säga dig Näbba, je har grävt gravar i tretti år, å än e 
de då jädrar ingen som har steget upp!

Det berättas att Näbba för en gångs skull lommade iväg utan 
någon kommentar. n

Ett kåseri av Lasse 
Lundberg med 
illustration av 
Oscar Nordblom
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Rätt ofta får jag höra saker som ”åh, vilket 
glamoröst liv du lever som får resa runt i 
världen”.  Jo, tjena. Blir alltid full i skratt när 
någon avundsjukt pratar om vilket härligt 
liv jag lever på dessa PR-resor. Jag menar 
inte att låta otacksam på något sätt. Jag 
är fullt medveten om hur privilegierad 
jag är, en författare som blir läst i vid dags 
dato 33 länder runt om i världen. Det är en 
viktig del av mitt jobb och jag tycker själv 
det känns både coolt och häftigt. Men 
glamoröst? Nja…

Till exempel fi nns det nog få som sett så 
lite av städer som Barcelona, Amsterdam 
och Milano trots att man faktiskt rest till 
just dessa städer. Tillbringade tre dagar i 
Barcelona i februari och jo då – hotellet 
var trevligt och lokalen där Krimimässan 
hölls var fi n, men några Gaudi-hus eller 
dylikt såg jag inte röken av. Och Milano? 
Jo, vi småsprang förbi katedralen på väg till 
en intervju, och den var underbart vacker, 
och sen såg jag ju… nä, det var nog bara 
den när jag tänker efter...  För vid de här 
PR-resorna är det jobb från tidig morgon 
till sen kväll som gäller. Och det oavsett 
dagsform. Hade tre dagar på bokmässan 
i Paris då jag kände en förkylning bryta 
ut på planet på vägen dit och sedan fi ck 
jag jobba tre dagar med hög feber och 
rinnande näsa och ögon. Ville helst bara 
lägga mig ner och dra täcket över huvudet, 
men det går inte när det fi nns ett minutiöst 
planerat och späckat program, som planerats av förlaget i upp 
till ett års tid. Så det är bara att gilla läget och jobba. 

Ofta blir dessutom programmet ännu mer pressat på grund av 
goda intentioner. Som när jag var i Genova, Italien nu för ett par 
veckor sedan. Klev upp sex på morgonen för att åka hemifrån och 
många restimmar senare var jag framme i Genova vid två-tiden 
på eftermiddagen. Då slängde jag in resväskan på rummet, och 
sen var det full rulle med först intervjuer, sedan stort semina-
rium på kvällen med mig som föredragshållare. Det var klart vid 
åttatiden på kvällen, sedan var det dags för den obligatoriska 
bjudmiddagen med förlagsmänniskor, festivalarrangörer, och 

som i det här fallet – stadens borgmästare. 
Alla resonerar nämligen alltid som så att 
det går ju inte att låta en stackars förfat-
tare sitta och uggla på hotellrummet på 
kvällen. Fast det i många fall är precis det 
vi längtar efter att göra efter en lång och 
intensiv dag. Men middag var det – och 
de är ofta väldigt trevliga och maten vi 
fi ck den kvällen i Genova var – underbar! 
Framåt elva-tiden började dock middagen 
rundas av och jag började se fram emot 
att gå och lägga mig och ladda för nästa 
dag. Då fi ck borgmästaren ett entusias-
tiskt ansiktsuttryck och jag började känna 
viss oroskänsla…. ”Du hinner ju inte se 
något av Genova medan du är här!” sa han 
bekymrat. (Vilket han ju i och för sig hade 
rätt i.) ”Vi måste ju visa dig vår vackra stad! 
Vill du gå en liten rundtur?”  

Det svaret som surrade i mitt huvud då 
var: ”NEJ! Jag vill INTE gå någon rundtur! 
Jag vill gå och lägga mig!”  Men det skulle 
naturligtvis vara både oartigt och respekt-
löst att svara ärligt på den frågan, så det var 
bara att le stort, nicka ivrigt och säga: ”Ja 
men självklart!”.  Så klockan elva på kvällen 
fi ck jag en timmes rundvandring i Genova. 
Vilket inte underlättades av att höga 
klackar och kullersten är en ytterst olycklig 
kombination. Men Genova är onekligen 
otroligt charmigt. Men jag satsar nog hellre 
på att återvända som turist och vandra runt 
i bekväma skor på min egen tid. 

Skulle jag då välja bort dessa resor om jag kunde? Självklart 
inte. Jag anser det vara en ynnest att jag hamnat på ett ställe i 
mitt författarskap som gör att jag har förmånen att få resa runt 
i världen och berätta om Fjällbacka, och om mina böcker. Men 
sluta för guds skull säga att 
det måste vara glamoröst! 
För det ligger väldigt långt 
från verkligheten. Och vill 
jag uppleva länderna jag 
reser till får jag nog besöka 
dem privat... n

En ”gatupratare” i Holland för ”Zeemeermin”, 
Sjöjungfrun fl imrar förbi.

Att resa utan att se något
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Rapport från:
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Hon kastade loss vårvintern 1890, i skydd av Vinga fyrmästar-
gård. Där vid Sveriges västligaste utpost, hade fyrmästaren 
och dottern till Strömstads kronolots skapat de förutsättningar 
som krävdes för att barnskrik skulle blandas med havets evigt 
varierande musik. 

Mäktiga fräsande skumryttare blåste lätthovat utmed de granit-
hala klipphällarna som inramade Vinga fyr. I frånvaron av radio, 
grammofoner, Internet och alla slags ännu ej uppfunna moder-
niteter, formades och nyskapades vid sekelskiftet 1900, dikt och 
musik opåverkad av olika typer av nutidens media. Musiken blev 
till direkt genom naturens friska urkraft. Allt blev till toner och ljud 
som harmonierade med årstiderna och årens gång.  Och till dessa 
toner lotsade Ellinor ut på sin ovanliga och sekellånga seglats, i 
våra bohuslänska farvatten.

”Kom ut och lufta vinterdävna tankar, på stigar vindlande i berg 
och myr, där vinden sveper in från Doggers bankar, med doft av 
tång och salt och äventyr”,  Taubestrofen hörs ljuda i gränslan-
det mellan vårvinter och försommar som en tidlös inbjudan till 
Bohuslän.

I Bohuslän, ”... kan du leva i de längst förfl ydda tider, och i ditt 
släktes framtid likaså”.

Nå kapten! Går Ellinor klar över Soten eller är hon dömd likt brig-
gen Blue Bird, vid Hållö med Smögen i lä? Jo, svar’te kapten, med 
sviktade stumpar, klarar Ellinor styv kuling med glans!

Nära nog - tätt därpå - mötte vi ett skepp i den svalkande monsun 
där vi seglade mot Valön opp, en Långedragsjulle tror jag det var 
och dess namn var Salibun, som nu segla från Vedholmen till 
Good Hope.

Kaj på Valö, skuttade med ett skratt ur sin säng,  stod snabbt på 
Orrberget och västanvind brusade. Han tänkte glatt, jag är som 
en pojke fast gammal jag är, livsglädjen spritter i mig. Ellinors 
rorskvinna vinkade glatt och hojtade, så länge skutan kan gå, så 
länge solen den skiner på böljorna blå, så länge får du allt vänta 

–  för vem har sagt att just du kom till världen för att få följa med 
mig på färden? Kaj vinkar leende tillbaka och tänker, varför är 
hon så fi n? Säkert dricker hon varken öl eller vin. Det är en solig 
morgon i Bohuslän!

Ellinors kapten nynnar uppskattande för sig själv, tänk vilket 
underbart liv vi ombord just nu för, vi hör hur bogsvallet brusar 
och kölvattnet skummar och porlar, det doftar nytjärat om tackel 
och tåg och Nordsjöns saltstänkta sjö spolar vårt blänkande däck.

Dannholmen passeras i en yrande dans, Hummerskären likaså 
och strax ankrar vi upp i en stilla Otterö-vik där vackra Sivan 
håller till. Vid bryggan slår ett segel i kvällsbrisens kast och tärnor 
fl yger högt över Ellinors mast. Det är en solig så skimrande kväll i 
Fjällbacka skärgård och sån törst man får av de underbara vackra 
jäntor som fi nns i Bohuslän.

Vi behöver alla svalka våra törstiga strupar och skanderar taktfast, 
än en gång däran följen den urgamla seden. Solvärmen dröjer kvar 
och dallrar kring holmar och skär. Vågorna kluckar mot stranden.  
Den efterlängtade Sommaren är här!

I morgonrodnads vattenbleka färg är det sedan så skönt att få 
lätta ankar och segla ut på böljorna det blå, att passera Doggers 
bankar och en hälsning från fi skefl ottan få. Det är här man lever i 
Skagerack och Nordsjön den blå. Detta är några glimtar ur sjölivets 
och Ellinors vackra och långa seglats på sjöhavet vi ärvde, som 
får tiden att njutbart sjörulla vidare och inspirera till kreativitet, 
musik och poesi.

Och när vi så småningom träff as igen skall jag besvara dina frågor 
om hur det verkligen gick till, när vid Bohusläns stränder musiken 
fi ck våra hjärtan att ticka och locka till en svängande vals, men just 
nu, skall vi segla vidare och sätta kurs igen, inspireras och njuta 
som när Ellinor seglade vidare i den eviga brisen till besättningens 
unisona sång, rolling home, rolling home, across the sea! 

Se här är den sköna sommar i Fjällbacka fantastiska skärgård som 
jag lovat dig! n

På en klipphäll vid Skårholmen med den så skimrande Väderö
 orden 
för mina ögon, drömmer jag mig bort till det taktfasta dunket av en 
gammal fi skebåts rökringade signatur.

”En dikt skall vara sannolik, men riktigt sann vill den liksom inte rik-
tigt själv gå med på att vara!” 

Med dessa bevingade ord angav vår nationalskald Evert Taube 
omedvetet grundtonen för en historia om en ovanlig seglats med 
drömmarnas skepp, den vackra kosterseglaren Ellinor... 

En ovanlig seglats 
1890-2010

En ovanlig seglats 
En skröna av Philip Edner
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Äntligen är sommaren kommen! 
Efter en lång och isig vinter så är vi nu rustade till tänderna 
för en ny säsong av motorhaverier, benbrott, grundstötningar 
och allt som hör vår sommar till.

Nytt för i år är en utökning av vår flotta då vi välkomnar Rescue 
SXK Västkustkretsen till stationen. SXK Västkustkretsen är till 
största delen donerad av Svenska Kryssarklubben, Sjörädd-
ningsbasaren 2009 samt en anonym donator i Fjällbacka. Det 
är en 8-meters båt av samma modell som vår tidigare Rescue 
Ivan Holmberg som fortfarande kommer att tillhöra stationen. 

I sommar så placerar vi ut en nyrenoverad Holmberg i Hav-
stensund. Detta är ett steg för oss att snabbare nå ut till nöd-
ställda och sjuka, något som för vår del är väldigt betydande 
för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Jag tycker det känns bra 
att Holmberg får fortsätta att vara en viktig del av sjörädd-
ningen i vårt lokalområde. Jag tycker också att det är väldigt 
kul att Havstensundborna har visat ett så stort intresse, och i 
skrivande stund har hela 26 personer önskat att vara en del i 
besättningen, fantastiskt!

Något som inte är nytt för i år är den årliga Sjöräddningsbasaren 
som hålls ute på badholmen. I år är datumet den 17 juli och vi 
startar klockan 13.00. Som alltid så kommer vi hålla auktion, 
sälja böcker och allt möjligt på loppis, sälja korv, kaffe, popcorn, 
bullar, saft och annat gott samt hålla lottförsäljning med fina 
priser. Dessutom så kommer vi kunna erbjuda underhållning 
och trevlig stämning. För att detta skall vara möjligt så behöver 
vi som alltid givetvis Er hjälp! Vi är behov av prylar att sälja och 
auktionera ut. Det kan vara nytt som gammalt så länge det 
har ett värde till försäljning. Hör gärna av er till jourtelefonen 
(0705-808157) om ni har något ni vill skänka så tar vi gärna emot 
detta på stationen.  Det är tack vare Er som vi kan hålla igång 
stationen och båtarna, så hjälp oss att hjälpa Er!

Till sist vill jag tacka besättningen för den tid och det engage-
mang ni lägger ner på stationen! Det har varit en lång vinter 
utan möjligheten att komma ut på sjön, men äntligen kan vi 
komma ut och öva och förbereda oss inför sommaren. Kör hårt!

Ta vara på er, och kom ihåg: Använd flytväst, den räddar liv! n

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Victor Bogesjö, Uppsyningsman, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka
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 minuter med...

Rebecca Trehammar

Foto: Urban Jansson

Namn: Rosita Jansson 

Ålder: 61

Familj: Make Urban, 3 barn, Martin, Susanna och 
Jose� ne och två barnbarn Fabian och Jonah.

Bor: I Fjällbacka

Vad gör du på fritiden?
Arbetar som läkarsekreterare på Kvarterskliniken i 
Tanumshede samt sköter kontoret på ”Varvet”.

Var ifrån får du inspiration till ditt stora 
engagemang i föreningslivet?
Genom möten med människor, samarbetet mellan 
föreningarna och samhällsfrågor. Sedan gillar jag ju 
dessutom att hålla på med papper och pärmar .

Hur kan vi få yngre människor att 
engagera sig mer i Fjällbacka?
Det är svårt att få de yngre att engagera sig. Vi behö-
ver veta hur de ser på framtiden, det är ju för dem vi 
kämpar för tomter, lägenheter och arbetstillfällen.

Musik?
Gammal pop och rock. Beatles, 
Rolling  Stones m.� .
TV-program?
Svenska deckare och naturprogram.
Resmål?
Cypern och Österrike.
Favoriträtt?
Lammracks med potatisgratäng.
Bok du läser just nu?
Diamanter är för evigt av Lauren Weisberger.

Rosita har under många år varit aktiv i föreningslivet 
och jobbat för Fjällbacka samhälle. Hon är ordförande 
i Fjällbackas frivilliga brandkår och hon är återigen 
ordförande i Samhällsföreningen där hon tillsam-
mans med resten av styrelsen tar tag i många tunga 
frågor i samhället. 

Tillsammans med samhällsföreningens styrelse 
var hon en av dem som tog ordentlig strid för att vi 
skulle få behålla vår läkarstation. Och det vet vi ju 
hur det gick…

Efter många mysiga recept frågade vi Lena Willig om hon kunde tänka sig ”grilltema” 
i detta nummer. Nej du! svarade Lena, men min man har svart bälte i grillning, minst! 
Här kommer en sommarhälsning från Oscar Nordblom, mycket långt ifrån Scan’s 
färdigmarinerade fl intastekar, Rydbergs potatissallad och Caj P’s grillolja…

Grillade Spareribbs
(recepten är för 4 pers)

2 kg spareribbs. 

Marinad: • 2 dl chilisås, • 2 msk matolja, • 4 pressade 
vitlöksklyftor, • ½ dl fl ytande honung, • 2 msk brun 
farin, • 1 msk grovmald svartpeppar, • några stänk 
med Chipotle Tabasco.
Blanda samtliga ingredienser till en marinad. Grilla 
ribbsen på grillen ca 15 minuter när du fått en fi n 
glödbädd. Vänd ofta och pensla marinad efter hand. 
Se till att ha en blomspruta tillhands så du med hjälp av strålen kan släcka even-
tuella lågor som ofta uppstår då fettet från revbenen droppar ner på glöden.

Barbequesås: • 1 gul lök, • 1 grön paprika, • 1 burk krossade tomater, • 1 dl chilisås, 
• 1 msk äpplecidervinäger, • 1 tsk spiskummin, • 1 msk brun farin, • några stänk 
worchestersås.
Hacka löken och skär paprikan i tärningar. Svetta lök och paprika i en kastrull. Häll på 
de krossade tomaterna och chilisåsen. Blanda i vinäger och kryddor. Låt småputtra 
minst en halvtimme. Såsen kan med fördel stå och puttra länge.

Coleslaw: • 1 litet vitkålshuvud (ca 500 g), • 1 stor morot, • 1 dl majonnäs, • 0,5 dl gräddfi l, 
• 1 tsk dijonsenap, • 1 tsk socker, • 1 msk riven pepparrot, • 1 krm curry
Strimla vitkålen och riv moroten grovt. Blanda majonnäs, gräddfi l, senap, socker och pep-
parrot i en skål. Blanda ner kål och morot. ”Runda” av smaken med ett litet stänk av curry.

Förutom råvarorna är musiken viktig vid grillning. Här 
får ni tre samlingsplattor som tips på bra grillmusik:

”Another Saturday Night” – Legendarisk samlings-
platta med musik från Louisiana. Plattan är samman-
ställd av den engelska radiolegenden Charlie Gillet.  
En av de absolut bästa plattor som fi nns!
”Charlie Gillett’s Radio Picks From Honky Tonk” 
– Sammanställd av Gillet själv strax innan hans 
bortgång i mars 2010.  Samlar hans favoritlåtar från hans legendariska radioprogram 
Honky Tonk på Radio London. Pubrock, rythm & blues och soul i en perfekt mix.
”Ranking Miss P Presents Sweet Harmony” – Sammanställd av den kvinnliga radio-
rösten Ranking Miss P. och samlar reggae från 60-talets rocksteady fram till 70-talets 
harmony-grupper. Eklektisk urval som skall spelas högt! n
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Text: Lena Willig • Foto: Dance Port

w w w . d a n c e p o r t . s e DANS SPOR TEN

Dance Port Fjällbacka är nu inne på sitt tredje verksamhetsår. År 
med utveckling, samarbete, förväntningar, glädje, arbete och en 
hel del svett och tårar. Föreningen har formats från ingenting – 
bara varandra, till en framgångsrik, dynamisk och expansiv fören-
ing med många barn, ungdomar, juniorer och seniorer.

Det har tävlats och uppvisningsdansats i många olika sam-
manhang, både offentligt och privat som entertainers på kalas 
och firmafester. I Dance Port får alla vara med, och dansen och 
gemenskapen står i fokus.

Danssäsongen 2009/2010 startades med ett kickoff-läger i 
Fjällbacka en helg i slutet av augusti. De flesta av klubbens ca 
40 dansare deltog och det dansades från tidig morgon till sen 
eftermiddag i dagarna två. Kvällarna ägnades åt samkväm och 
utbildning av föräldrar. Tre tränare hyrdes in för ändamålet och 
föräldrarna stod för marktjänsten (nå ja... flera föräldrar provade 
faktiskt på att dansa under helgen ).
I Dance Port dansas det mycket swingdans i form av lindy hop och 
boogie woogie. Två trevliga och publikvänliga danser som har sitt 
ursprung i 40- och 50-talet. Klubben utmärkte sig särskilt under en 
västsvensk tävling då samtliga par på prispallen var Dance Porters!

Föreningen ägnar sig åt tävlingsdans men att få träningsdansa 
går också fint. Av våra ca 100 medlemmar är ca 40 st licenserade 
tävlingsdansare på både nationell och internationell nivå. Vi har 
under 2010 medverkat både på dom nordiska och svenska mäster-
skapen (där ett silver och ett brons förvärvades) och även deltagit 
i världscupen i boogie woogie. Flera par dansar på svensk elitnivå i 
ungdomsklassen i rock´n´roll, bugg, lindy hop och boogie woogie 
samt i vuxen- och seniorklass i bugg.

Klubbens senaste resa gick till Stockholm, och de svenska mäster-
skapen, under Kristi himmelfärdshelgen. 19 dansare deltog och de 
flesta hade med sig sina familjer. Gissa om trycket från hejarklacken 
var stor när våra dansare visade sej på tävlingsgolvet!

För att hålla en förening vid liv krävs både medlemmar och enga-
gemang som genererar pengar. Dance Port har vid två tillfällen 
anordnat egna tävlingar, ett DM samt en nationell tävling. I år 
bjöds Norges danseforbund in. Flera par från vårt kära grann-
land deltog vilket var mycket uppskattat. Klubben har också fått 
pengar från Åke & Nancy Bergqvists minnesfond, Idrottslyftet 
samt Folkhälsorådet. 

Intäkter från sponsorer, uppvisningar, lotterier, loppisar och 
diverse försäljning bidrar också till att barn och ungdomar får möj-
lighet att få utöva en kreativ, stärkande och stimulerande hobby.

Så se upp nu alla och håll utkik efter Dance Port i sommar. Man 
vet aldrig var vi dyker upp längs kusten! n

Danssporten 
– en folkrörelse för alla åldrar
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Text och foto: Tomas Järund

Fjällbacka Open 2010

Den 7-9 maj stod Fjällbacka Golfklubb som värd för Fjällbacka 
Open. Fjällbacka Open spelas som en deltävling i den Svenska 
Minitouren. Detta är en underliggande tour till Nordea Tour som 
är Sveriges huvudtour. 

Fjällbacka Open startades 1969, då med namnet Anrås-Pokalen, 
och har spelats årligen med få undantag. Tävlingen har under 
åren varit populär och alltid lockat ett kvalificerat startfält. Start-
fältet kom i år att innehålla över 60 spelare med handicap 0 eller 
bättre. Totalt var 190 st anmälda men då max deltagande var 120 
st så blev hcp-gränsen 1,5.

Sponsorer
Huvudsponsorer för tävlingen var även i år Drydocks World med 
Jens och Markus Larsson i spetsen. Tack vare Drydocks World 
samt övriga samarbetspartners, tävlade proffsen i år om 100 000 
kr. Detta är, liksom tidigare år, den största prischecken på den 
Svenska Minitouren. 

Vinnare
Tävlingen avgjordes under bra förhållanden med lagom vind-
styrka och vackert väder. Trots tidigt på säsongen var banan i 
bra kondition med blixtsnabba greener. Något som få banor har 
svårt att åstadkomma i Sverige men som, tack vare nybyggda 
greener och kvalificerad banpersonal, är möjligt på Fjällbacka 
GK. En bana i bra kondition är alltid uppskattat hos tävlande, så 
även på årets upplaga av Fjällbacka Open.

Det kom att stå mellan Victor Ericsson, Onsjö GK, samt Victor 
Almström, Viksjö GK, som efter 27 hål, av totalt 36, låg -6 respek-
tive -7. Med dessa scorer låg de långt före resten av fältet och det 
handlade om vem som skulle klara den tuffa avslutningen bäst. 
Med ett hål kvar att spela hade Victor E möjlighet att genom en 
birdie tvinga fram ett särspel. Det blev en bogey istället vilket 
gav segern till Victor A på en totalscore av -6. För detta fick Victor 
A en prischeck på 20 500 kronor, Victor E fick nöja sig med 14 500 
kr. På tredje plats kom Daniel Sandberg, Hagge GK. n

 Hemmaspelarnas placeringar 
 75  Joacim Bergman  156
   Tomas Järund  156
 88  Ture Eriksson  159
 94  Johan Järund  160 
  Axel Woxholt  160
 121  Erik Gustafsson  176

3:a Daniel Sandberg Hagge GK, 2:a Victor Ericsson Onsjö GK och 1:a Victor Almström Viksjö GK

w w w . f j a l l b a c k a g k . s e GOLF SPOR TEN



44FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2010 • Nr 108

Annonssida



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2010 • Nr 10845

Elvira Forsberg, ansvarig optimstjolleseglarskolan 

SS NORDERVIKENS SEGLARSKOLA
FÖR BARN, UNGDOM OCH VUXNA

Nu är det dags att anmäla sig till sommarens seglarskola på SS 
Norderviken! 

En vecka i vår seglarskola blir ett oförglömligt sommarminne. 
Våra duktiga instruktörer hjälper alla, oavsett nivå, att utveckla 
sin segling. För optimist-kurserna anordnar vi nybörjar-, fortsätt-
nings- och kappseglingskurser. 

Under seglarskoleveckan upplever man, förutom segling, en 
massa andra roliga saker. Man träff ar nya vänner och tillsam-
mans blir det en vecka full med lek och skoj, bad, kapsejsning, 
knoplära, korvgrillning och mycket mer. 

Den rekommenderade åldern för optimistseglarskolan är 8-12 år. 
Man skall vara simkunnig och ha viss vattenvana. Nytt för i år är 
att vi blir en SSF-Seglarskola. Det betyder att vi följer kursplaner 
utformade av Svenska seglarförbundet. Därför har vi i år bara 
heldagskurser för att kunna uppfylla kurskraven. Annars kommer 
seglarskolan att vara som vanligt, för er som gått tidigare år. 

Vi ordnar även seglarskola i C55 för ungdomar 13-17 år, och vuxna.  
Det är 2 eller 3 elever och en instruktör i varje båt. Det är två båtar 
i varje kurs. För mer information och info om C55-skolan  se vår 
hemsida www.norderviken.se n

w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2010

Gamla fjällbackabilder
D

et fanns en tid då M
örhult var ”världens ände”. Fram

 till 1926 var det om
öjligt att ta sig över anråsälven om

 m
an inte traskade utm

ed södra älvstranden upp till Stora Anrås och gick 
över där. 1926 byggdes den första bron, hängbron på bilden, och gångvängen till Långsjö blev flera kilom

eter kortare. M
en det gällde just bara gångvägen. M

ed bil var det fortfarande 
tvärstopp i M

örhult. D
ock stod den nuvarande bilbron klar 1950 och 1951 invigdes landsvägen till G

rebbestad. Fotot är taget cirka 1940 och om
 du, när du passerar nuvarande bron, tittar 

västerut på Långö-sidan kan du fortfarande se de långa järnbalkarna sticka upp som
 ett m

inne av hängbron.
Anders Torevi    


