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Fjällbacka 360 grader - ja!
Det är regnig skymning, när bilen rullar in på Badvägen i 
Mörhult denna höstkväll.

Vilken lycka, det lyser i fönstren, så välkomnande. Och jag 
vet vilka som sitter där bakom dessa fönster, jag känner mig 
hemma här. Det är september, den vackraste månaden av alla 
vackra månader här. De djupnande färgerna förtrollar. Stillhet. 

På väg till samhället nästa morgon genom skogen snubblar 
jag över kantareller när jag går genom snåren och sneddar 
över begravningsplatsen från bronsåldern. Skog, hav, urberg...

Först Konsum, allt sig likt där, hälsar på några, fler än i min ICA-affär i Stockholm där jag 
handlat i 10 år. Trygghet. På väg mot Harry Järunds plats snickras det och fejas och Gröna 
Lid får sig också ett ansiktslyft. Lilla Berith välkomnar med kålpudding till lunch. Detta är 
livskvalitet - igenkännande, småskalighet, omtanke, natur. Värden värda att värna om och 
utveckla för att fler skall kunna få del av dem.

Även om det är ganska rent och fint överallt, har sommarens flaggspel blåst ner och hänger 
lite sorgset runt en lyktstolpe. Några omkullvälta blomkrukor vittnar om en affärsinnehavare 
som dragit sin kos. Det är viktigt för samhället att hus hålls i ordning och gator och torg 
hålls rena och fina året om. Ja, det ÄR glest mellan de öppna butikerna och många skyltar 
med 70 % rea.  Men Fjällbacka är inte en nedläggningsort. Det är ett modernt samhälle med 
bra kommunikationer, skola, vårdcentral, en medelstor industri och flera mindre företag, 
kulturliv inom räckhåll och en fantastisk natur. Tiden står ju inte still och man får vänja sig 
vid förändring, snarare än att sörja stängda butiker, ingen enskild händelse för Fjällbacka. 
Och datorn fungerar ju utmärkt för den som behöver mer förnöjelse eller shopping.

Må samhället inte tappa kostymen när de rusiga sommarveckorna är över! Vi som älskar 
denna plats önskar ett Fjällbacka med egen identitet och ryggrad, som har stil och per-
sonlighet hela året framförallt för de som bor här permanent. Och utöver glassätande 
sommarturister är det viktigt att erbjuda mer för de besökare som kommer för andra 
värden – hummerfiskare, delårsboende, affärsidkare, naturälskare, vandrare, paddlare, 
fotografer, golfare, fågelskådare, konstnärer. Vi måste skapa bättre förutsättningar för 
Fjällbacka 360 grader!  

I oktober köpte konsortiet SHI (Stora Hotellets Intressenter) Stora Hotellet. Vilken välgär-
ning! Och jag säger bara – Om Jukkasjärvi kunnat locka fullastade direktflyg från London, 
och Grythyttan därute i skogen är en etablerad turistattraktion – vad kan det då inte bli av 
Nya Stora Hotellet i Fjällbacka? Vilken kraft och passion det finns när det tänder till – och 
tack alla ni som medverkat till detta!

Nu kommer fler djärva idéer att födas, fler våghalsiga projekt att prövas och startas, mer 
visioner få liv som framhäver Fjällbackas unika kvaliteter för nya målgrupper - 360 grader! 
Hip hip hurra!

Här är gudagott att vara… n

Ledare

FÖRENINGENS SYFTEN:
Främja näringslivet på orten och värna om  
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

Arbeta för fortsatt bibehållande och vård av  
traditioner och den kultur, som utgör en  
oersättlig tillgång för orten.

Genom kontakt och påverkan hos kommu-
nala organ och andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till insatser.

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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tel. 0525-310 39 • anders@torevi.se
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Annika Torevi, annika@torevi.se

ANNONSER 
Eva Björving tel. 0525-315 31, 070-207 49 85 

MEDLEMSREGISTRERING 
Telefon: +46 (0)525-317 56
E-post: medlem@fjallbackabladet.se 
Via webben: www.fjallbackabladet.se 

SÄTTNING OCH LAYOUT 
Anders Torevi • Signatur Torevi Mediaproduktion

c/o John Johansson
Fyrmästaregatan 10, 457 40 Fjällbacka 

Bg 514-7228

Föreningen för Fjällbacka 
www.fjallbackabladet.se

Annika Wænerlund Hökerberg

OMSLAGSBILD:  
Fjällbacka • Berta Hansson
Läs lite om konstnären på sidan 8.
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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

0 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

Jag tycker att det känns som om sommaren blir kortare och kortare. Jag vet inte om 
det har med åldern att göra, men jag tycker mig komma ihåg att sommarlovet var 
härligt långt när jag var liten.

Det kanske beror på att vi lever i ett samhälle där säsongerna skiljer sig så tydligt åt. 
Plötsligt börjar det och helt plötsligt tar det slut. Fast det gör det ju inte riktigt. Det 
fi nns många tillfällen då jag känner mig lyckligt lottad för att jag och min familj bor i 
det här samhället året runt. Några av de stunder som jag kommer att bära med mig i 
vintermörkret är när familjen ihop med bästa vännerna har tillbringat hela dagar på 
Badberget i september månad, med solen strålande på himlen och luften sådär klar 
som den bara är på hösten. Det har varit korvgrillning till lunch, drakfl ygning, fi ka och 
härliga samtal mellan små och stora människor. 

Fina minnen från sommaren är också de aktiviteter som FFF sedvanligt arrangerat.

Skärgårdens dag på Florö var verkligen en fantastisk 
dag. Jag vill än en gång tacka Nils Peter Silverskiöld för sitt 
otroligt generösa bemötande och engagemang.

Barnens dag började med ösregn och åska, men slutade 
med att vi nästan slog deltagarrekord. Det känns verkligen 
jättefi nt att vi har möjlighet att ge alla tävlande ett pris var. 
Och det är ju såklart tack vare alla sponsorer. Utan Er hade 
det inte varit möjligt!

Fjällbackakvällen var oerhört intressant. Att få ta del 
av de arkeologiska utgrävningar som sker på och omkring 
Väderöarna känns verkligen som om vi lever mitt i historien.

Föreningens årsmöte hölls i år på Nestorsgården. En 
tapper skara slöt som vanligt upp, vilket vi är glada för. I år 
fi rade vi ordentligt med god tårta från Setterlinds bageri 
för att hylla vår kassör John Johansson som varit kassör i 
föreningen i 50 år. Samt att både John och vår ansvarige 
utgivare och chefredaktör för Fjällbackabladet Anders 
Torevi var och en för sig blivit utsedda till årets Fjällbackabo. 

FFF är mycket stolta och tacksamma för allt arbete dessa 
två, far och son lägger ner för vår förening.Vi avslutade 
årsmötet med en musikstund med Patrik Wingård.

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 denna sid. 
Kom ihåg att ange namn och vinteradress. 
Jag hoppas att 2011 blir ett fi nt år för oss alla som lever, verkar och på olika vis bidrar 
var och en på sitt sätt till att Fjällbacka förblir ”Vårt paradis på jorden”. n

Lars-Erik Hammar föreläser 
på Fjällbackakvällen om 
utgrävningarna på Väderö-
arna och Patrik Wingård 
underhöll med bl.a. en 
egentillverkad harpa på 
årsmötet. Foto: AT
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev i år 7032 för Fjällbackas 
del mot 7133 i fj ol. Motsvarande för Grebbestad blev 7404 mot 
7679 och för Hamburgsund 2674 mot 2588. 

• Ett ”Tanums Tillväxtråd” har bildats med representanter för 
kommun och näringsliv. Från Fjällbacka ingår Jens Tömmernes, 
vd på Tetra Pak Fjällbacka, Rosita Jansson ordf. för Samhälls-
föreningen och Olle Paulsson ordf. i Företagarna.

• Tanums kommun är i år tionde bästa kommun i Sverige när 
det gäller nyföretagande.

• Kommunen har tagit upp frågan om en ny dragning av 
väg 163 österut från rondellen och österut förbi Bräcke och till 
bron över Anråsälven.

• Dansföreningen Danceport i Fjällbacka städade tre badsträn-
der kring samhället.

• Årets hummerfi ske har gett god utdelning, liksom makrillfi sket.

Från grannorterna
Grebbestad
• Stora Bryggan repareras för 10 miljoner kr.

Hamburgsund
• ”Scen på Bônn” i Gamla Stenbrottet har fått tak över scenen. 

Kommunen har satsat en halv miljon kr. Föreningen med 
samma namn har ansvar för verksamheten.

• Hamburgsundsbor protesterar mot vägföreningssystemet.
• Hamburgsund har fått en ny färja med namnet Svea.
• En ensamt belägen stuga i Karlsvik på sydöstra Hamburgö 

såldes för 22 miljoner kr.

Tanumshede
• Länsförsäkringar öppnar ny bankfi lial.

Långsjö
• En brygga med 65 båtplatser, som hamnat inom Veddös natur-

skyddsområde, måste rivas efter miljödomstolens domslut. n

Tiden bara rinner iväg och snart är det jul igen med allt vad det 
innebär. Vi ser fram emot Julmarknad och Nyårsfi rande, kanske 
med snö.

I Samhällsföreningen har det under hösten varit och skall bli en 
del möten/träff ar inför framtiden i Fjällbacka.

Tanums Hamn & Turist har nu bestämt sig för att gå vidare med 
projektet för Gästhamnen och Kajen, och i slutet av november 
bjöd de in representanter  från, och i anslutning till, strand-
området från centrum in kajen till ett Visionsmöte – ”Seaside 
Fjällbacka ”. 

Vi ser fram emot en utveckling av dels gästhamnen men fram-
förallt kajen och området norrut mot Kråkholmen. Vi behöver fl er, 
många fl er, båtplatser och man behöver fl ytta tankningsstället 
och även ha möjlighet att tömma båtarnas toatankar. Handi-
kapplats är också viktigt. Vi hoppas dock att arbetet kommer 
igång tidigare än 2025. 

I Tillväxtrådet har vi träff ats ett antal gånger och vi har varit 
på besök i Sälen för att se hur de arbetar med boende, turism 
och näringsliv. Vi fi ck träff a representanter från Sälen-Malungs 
kommun, chefen för Skistar, Chefen för Vasaloppet, chefen för 
Dansbandsveckan m fl . Det var mycket intressant att lyssna på 
deras erfarenheter av utveckling och visioner inför framtiden. På 
hemvägen stannade vi till i Sunne och fi ck också där en inblick i 
Sunne kommuns arbete med dessa så viktiga frågor. 

Vårt huvudsakliga arbete i Tillväxtrådet blir att saluföra TANUM 
inom områdena Turism, Boende, Näringsliv, men då vi lever i 
ett allt snabbare teknik-utvecklingssamhälle är det viktigt att 
befi nna sig i framkant. Viktigt att vi då står enade och har en 
vision/handlingsplan/utvecklingsplan klar.

 
På Vårmötet klagade vi på att det inte fi nns några tomer att 
bygga på i Fjällbacka och just nu har vi fått reda på att man i 
Slänten ner mot Idrottsplanen börjat med markunderlaget och 
att planen för byggnation på Vetteberget III är i gång. I tomtkö 
till Fjällbacka står 143 personer så det hastar med att få planerna 
färdiga och byggnation igång. Vi väntar också på en uppstart av 
byggnationen av Håkebackens skola som skall bli nya lägenhe-
ter. Vi har i dagsläget ingen industrimark men där har Tanums 
kommun lagt ett förslag med industri-/verksamhetstomter i 
området runt omkring Tetra Pak och med en ny sträckning av 
163:an, dessutom fi nns gång & cykelvägar inritade.

Trafi kgruppen har glädjen att meddela att vi har fått en säkrare 
övergång och avsmalning på Föreningsgatan/Granvägen där 
man byter sida på trottoaren. Vi har äntligen efter åratal i mörker 
fått en lampa utanför Villa Sydväst, på Sälviksvägen. Man har 
gjort om övergångsställena vid OK-Q8 så att det blir säkrare 
där att gå och cykla. Ett möte med representanter  från Tanums 
kommun är inplanerat till i mitten av november då vi skall gå 
igenom vår 52-punkters lista och se över prioriteringarna. Vad 
vi inte fått igenom men som vi blivit lovade är att enkelrikta 
Allégatan eller göra om den till gårdsgata. Ev också Galärbacken. 
Vi arbetar vidare med detta. Vi behöver fl er parkeringar och fl er 
långtidsparkeringar. Vi vill också veta hur långt man kommit 
angående gång/cykelvägar i och omkring Fjällbacka. 163:an och 
dess sträckning i framtiden är viktigt för samhället.

Som ni förstår fi nns det en del på gång även om det verkar vara 
lite stiltje just nu.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla Fjällbackabor. n



6FJÄLLBACKA-BLADET • December 2010 • Nr 109

Kyrktrappan – av Malin Hammarström, vår präst 

En tidig oktobermorgon låg plötsligt 
mycket tunn is mellan Rågö och Brattö. 
Under dagen försvann isen, men i stället 
vräkte snön ner i allhelgonatid. ”Var ska 
detta sluta?” var vi flera som undrade. Blir 
det isvinter i år igen, eller blir det en tradi-
tionell bohuslänsk blöt och grön jul? Det 
enda vi kan vara säkra på, är att ingen av 
oss vet, inte ens norska vädertjänsten yr.no. 

Grön eller vit jul, julen fylls trots detta av 
olika traditioner. Vad är viktigt för dig? Den 
speciella julkakan, ljusstaken, maten, kyrko-
besöket, dvs. saker som är desamma från år 
till år? – Eller, är det verkligen detsamma? 
Är det så som det alltid varit, kanske har ditt 
julfirande genomgått stora förändringar 
de senaste tio åren, eller gör det i år? Att 
traditioner bryts kan vara av anledningar 
vi inte alltid själva helt rår över. Det kan 
vara ett uppbrott, en flytt eller förlust. Då 
är det svårt att med glädje och förväntan 
gå in i julen. Det blir snarare med oro och 
sorgsenhet, hur blir det nu? Ensamheten 
kan särskilt i julens tid bli svår när den 
inte är självvald. Nya traditioner kan också 
skapas då vi själva valt att bryta ett tradi-
tionsenligt firande för att få skapa något 
eget, på egna villkor. 

I kyrkan finns plats för både det traditio-
nella och det nya. Julbön och midnatts-
mässa kommer även i år att firas i Fjällbacka 
kyrka, liksom Fjällbacka kyrkokörs konsert. 
Nytt för i år är Gemensam Jul i Fjällbacka 
församlingshem. Där finns möjlighet att fira 
jul tillsammans på julafton, oavsett om man 
kommer själv eller kommer tillsammans. 
Firandet börjar under eftermiddagen med 
kaffe och julkakor 15.30, Julbön 17.00, och 
sedan julbord tillsammans på kvällen. Har 
man ingen möjlighet att komma själv, kan 
man ändå stödja julfirandet genom att 
lämna en gåva till julbordet*.  

Allt har sin tid, och nytt är också att Garage 
valt att inte längre medverka på Nyårsaf-
ton. Vi tackar dem varmt för gångna år! 
Traditionen med fackeltåg bevaras dock 
och nyårsbön med musik hålls i kyrkan. Mer 
information om programmet kommer att 
annonseras och affischeras. 

Nytt för i år kan även vara att få vidga sina 
vyer, och upptäcka det som är nära. Kanske 
har du besökt ett tempel i Thailand men 
inte den fina lilla kyrkan i Bottna? Kanske 
har du besökt en kyrka i Paris, men aldrig 
varit i kyrkan på Hamburgö? Kanske du 
varit i Göteborgs domkyrka men inte i Kville 
eller Svenneby kyrkor. Fjällbacka försam-
ling ingår i Kville pastorat som omfattar 
även just dessa kyrkor. Också här händer 
extra mycket kring jul och nyår. Välkomen 
att vidga vyerna och besöka också dessa 
kyrkor om du ännu inte gjort det.

Förra årets nyårsafton, lade jag ut från 
Hamburgö, efter nyårsbön i Hamburgsund 
kyrka. Tamparna hårda och kalla, några 
isflak flöt här och där i det stilla, lugna vatt-
net. Överlevnadsdräkten gjorde det varmt 
och gott trots kylan. Månen sken, enstaka 
fyrverkerier brändes av mot himlen. Det var 
ljust som på dagen, alla öar syntes tydligt. 
Oförglömligt. Men ändå, det gör inget om 
det dröjer några år till en liknande upple-
velse (just vad gäller isen...) n

En god och välsignad jul önskar jag dig.

*Anmäl dig gärna till Gemensam Jul eller 
berätta om du vill skänka något till julbordet, 
till diakon Ingegerd Wallin 0525- 354 00

Kalendariet i juletid
• 19/12 

11.00 Gudstjänst (Ludwig Schatter)
• Julafton: 

17.00 Julbön (Margaretha Berndtsson)
23.30 Midnattsmässa (Fjällbacka kyr-
kokör under ledning av Stein Markman 
– Per Hammarström)

• Nyårsafton: 
17.30 Fackeltåg
18.30  Nyårsbön (Ludwig Schatter)

• 2/1 
18.00 Fjällbacka kyrkokörs Julkonsert. 
Fri entré - kollekt.

Fo
to

: J
W

Emma Lindh
Om du känner igen Emma beror 
det säkert på hennes fram-
gångar som tävlingsdansare 
för fjällbackaklubben Dance-
Port, vilket ofta skrivits om i 
Fjällbacka-Bladet. 

Vi gratulerar åretslucia!

Foto: Willys Foto
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Johan Lönnroth är pensionerad politiker och nationalekonom. Han 
har gett ut en bok tidigare, Den tredje vänstern som kom 2009. 
Nu har han på förlaget Federa fiktion kommit med en bok som 
kallas ”politisk roman”. Det är lite synd, för det kan beröva boken 
läsare som skulle finna nöje i dess dramatiska släktfejd och arvs-
strid. Hallonöarna (i verkligheten ön Ölbärn utanför Kämpersvik) 
är en läsvärd bok, både för oss som kan den lokala geografin men 
kanske än mer för dem som kan det politiska landskapet. Enligt 
författaren hintas det friskt åt kända personer i svensk politik, men 
man måste vara politiskt insatt för att begripa det fullt ut. 

Däremot lyser det tydligt igenom att perspektivet i berättelsen 
inte direkt är borgerligt, det märker till och med en politiskt färg-

Bokanmälan

Anders Torevi

Hallonöarna 
Johan Lönnroth - Federa förlag

Annika Torevi

Bokanmälan

Moments of Fjällbacka 
Nick Vivian 

Nick Vivian har tillbringat tio somrar på Valö, i Sandhagen. Han 
har bidragit med bilder till både omslaget av Fjällbacka-Bladet 
och andra trycksaker i Fjällbacka. 

Ni har säkert sett Nicks bilder men själv syns han kanske inte 
så ofta i samhället som den öbo han är. Jag bad honom därför 
att presentera sig och sin fotobok för Fjällbacka-Bladets läsare:

 
Och varför gör en engelsman en bok om Fjällbacka? 
Mitt intresse för fotografering började när jag växte upp i Essex, 
England. Jag älskade naturlivet och kunde lägga timmar på att se 
en trollslända födas. Att fotografera var dock dyrt så det blev inte 
så många bilder, men när de digitala bilderna kom förändrades 
allt. Nu kunde jag börja exprimentera. Ta 1000 bilder, radera 999 
men få en riktigt bra.

Första gången jag var i Fjällbacka var 2001 och jag älskade det från 
första stund. Min frus släkt har varit här sedan 50-talet och det har 
gett stor inspriration för boken. Jag har rest mycket runt jorden men 

Fjällbacka är speci-
ellt. Naturen, ljuset, 
havet och öarna. 
Allt är så totalt olikt 
England. 

2008 slog finanskrisen hårt mot England och jag blev erbjuden ett 
avgångsvederlag från mitt jobb som IT-chef. Precis den möjligheten 
jag väntat på. Tolv år på samma jobb, alltid anträffbar utan möjlig-
het att vare sig se himlen eller öppna ett fönster, inte konstigt att 
man längtade bort. Sommaren 2009 var jag på Valö med familjen 
och hade med mig kameran, överallt och alltid. I slutet av som-
maren gick jag in till AnnaC och vi lade upp en plan för ”Moments 
of Fjällbacka” som nu alltså finns att köpa där. Boken på 58 sidor 
visar, enligt mig, det bästa av Fjällbacka. 

Min hemsida är www.fjallbackaphotos.com och där kan alla fjäll-
backavänner ladda upp sina bilder. Så kom igen… Ut och plåta så 
skapar vi en fantastisk webbplats med fjällbackabilder. n

blind läsare på de skilda 
beskrivningarna av van-
liga fattiga och de rika. En 
eloge till Johan Lönnroth 
för hans driv i berättelsen, 
dramatiken, oförutsägbarheten och personporträtten. 

En stor känga till förlaget för att de så uppenbart har tryckt en 
oredigerad textfil. Det är slarvig redigering, om någon alls. Det 
är bristfällig sättning, om någon alls. Det är taffliga försök till att 
återge gamla brev som bara blir extremt svårläst. Men kan man 
leva med dessa brister, som knappast kan skyllas författaren, då 
bör man läsa Hallonöarna. Det förtjänar den. n

Moments of Fjällbacka finns att köpa på AnnaC
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Omslagskonstnären: Berta Hansson
Berta föddes i Hammerdal Jämtland 1910 och avled 1994. Hon var folkskolärarinna 
i Jämtland men ständigt på resa i konstens ärenden, ofta i Afrika. Barn var alltid 
hennes främsta motivkrets men Berta har t.ex. även illustrerat en bok av biskop 
Krister Stendahl.

Berta Hansson nämns vid sidan av Siri Derkert och Vera Niklsson som en av Sveriges 
mest betydande expressionistiska konstnärer och är representerad på bl.a. National-
museum och Moderna museet.

I månadsskiftet januari-februari 2010 hade Kungliga Akademin för de fria konsterna, 
i samband med de hundra åren sedan hennes födelse, en utställning med flertalet 
föreläsningar på temat Berta Hansson.

Exakt när och varför hon var i Fjällbacka och målade Norra Hamngatan vet vi dock inte. n

AT

Den 10 augusti i år avled Bo Reichenberg 
efter en kort tids sjukdom. Han blev 87 år. 

Bo innehade medlemsnummer 1, då han var 
initiativtagare till bildandet av Föreningen 
För Fjällbacka. Påsken 1956 bjöd han in 
fyra herrar hemma till sig. Dessa var Harry 
Järund, Sylve Larsson, Willhelm Fredlund 
och Sten Kallin. 

Bo var oroad över utvecklingen i Fjäll-
backa, med minskade möjligheter att 
försörja sig och sommargäster, som köpte 
upp husen. Han såg en utveckling liknande 
den på Gullhomen och andra orter, som 
förvandlats till sommarorter, och som var folktomma på 
vintern. Om man kunde samla utfl yttade fj ällbackabor med 
industrikontakter, så borde man kunna vända utvecklingen 
i Fjällbacka. De beslöt att starta en förening. I ett första 
rekryteringsblad stod: 

”Ärade sommargäster i Fjällbacka!
Vår avsikt är att föreningen skall försöka ge hjälp åt 
befi ntliga och blivande företag inom industri, hantverk, 
handel och badortsrörelse genom initiativ och kontakter. 
En liten tidning, vars första nummer kommer någon gång 
på hösten, skall bidraga till att ge medlemmarna informa-
tioner om vad som händer och skall hända i Fjällbacka. 
Hur verksamheten i övrigt blir, beror på anslutningen och 
medlemmars initiativ och idérikedom...”

Bo föddes den 5 januari 1923 och är son till 
Gunhild och Tage Reichenberg, kamrer på 
Göteborgsbanken i Fjällbacka. Vid 11 års 
ålder fi ck han börja på Uddevalla läroverk, 
där han tog realen och senare studenten. 
Därefter började han på Handels i Göteborg. 

Så småningom blev han anställd på Volvo, 
och arbetade vid sin pensionering som 
kontorschef på Volvo-Dalslandsverken i 
Färgelanda. 1966 startade han tillsammans 
med Arne Fossum ett företag för återförsälj-
ning av husvagnar och Mirror-jollar. Mirror-
jollen var en tvåmans-jolle i plywood , som 

man kunde bygga själv till ett rimligt pris. Den blev mycket 
populär i Fjällbacka med omnejd. 

Efter pensioneringen fl yttade han och hustrun Kerstin 
till Fjällbacka. Bo engagerade sig i olika samhällsfrågor 
rörande Fjällbacka och var ett tag ordförande för Samhälls-
föreningen, och genom den blev han ledamot i kyrkorådet 
i den nybildade Fjällbacka församling. Han var också med i 
styrelsen för FFF för andra gången. På senare år blev hans 
syn sämre och han engagerade sig i Synskadades Förening. 
Han var en fl itig artikelskribent i denna tidning, och skrev 
ibland i kåseriform bl.a. om kompostering.

Med Bo Reichenbergs bortgång har den siste av initiativ-
tagarna lämnat oss. Vi minns honom med tacksamhet. n

Till minne av Bo Reichenberg – medlem nummer 1

Anders Järund
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John Johansson – 50 år som kassör i FFF

Första mötet med nystartade ”Samhällsföreningen” 1964. Gösta Franzén, Viggo Olausson, Sten 
Rönnblom, John Johansson och Olle Juliusson. 

Om man skulle komma på idén att fråga någon vem John Alf Inge-
mar Johansson är, så skulle säkert de flesta se ganska frågande 
ut. Skulle man däremot fråga vem Sko-John är, så skulle praktiskt 
taget alla nicka igenkännande.

Sko-John är ett begrepp här i samhället. I sin dagliga gärning 
har han betytt oerhört mycket för Fjällbacka, inte minst inom 
föreningslivet där han varit verksam som ekonomiansvarig i 
nästan allt vad föreningar och andra samhällsfunktioner heter.

När han och hustrun Maj-Britt 1958 övertog Fjällbacka Skoaf-
fär, och blev Sko-John med hela samhället, skapades ett nav i 
samhällshjulet, kring vilket det mesta snurrade och fortfarande 
mycket snurrar.

Man kan våga påstå att Sko-John blivit ett varumärke och inte 
bara ett namn, i vars uppbyggnad och förvaltning även Maj-Britt 
haft stor del.

I sin roll som kassör i FFF har John ett svårslaget rekord genom 
sin styrelsepost, vilken han innehaft i dryga 50 år.

Låt oss gå tillbaka i tiden och göra oss bekanta med Johns sam-
hällsengagemang, men lugn i stormen, vi tar det från början.

John föddes 3 oktober 1932 i Fjällbacka och växte upp i Mörhult 
där pappa Ernst var fiskare, så John fick tidigt intresse för fiske, 
vilket han behållit i alla år. Det finns inte mycket som kan få John 
att avstå från en tur med båten när makrillen går till eller när det 
är hummertider. 

Mamma Allie jobbade hos barnmorskan Anna Mårtensson och 
det sägs att hon styrde och ställde med det mesta på förloss-
ningshemmet, så det där med att styra och ställa med det mesta 
har han säkert fått från mamma. 1939 började han sin skolgång 
i Kyrkskolan där han gick till 1945. Man kan vara säker på att det 
förekom en hel del hyss bland bryggor och bodar i Mörhult, när 
John och kompisarna Gunnar Magnusson och Bengt Kahlman 
var i farten. Efter skolan började John som springpojk i Johan 
Olofssons järnhandel. Längtan att få komma ut i världen och se 
sig om tog överhanden och 1950 tog han hyra på Transatlantiks 

fartyg Coolangatta och under 5 månader jobbade 
han som stewardbiträde och fick bl.a. besöka många 
hamnar i Sydafrika.

När han kom hem var det dags att göra lumpen som 
sjukvårdare och när det var klart väntade Bjurströms 
Järnhandel i Uddevalla. Där steg han i graderna och 
blev bl. a. ansvarig för inköp. Under tiden gifte han 
sig med sin ungdomskärlek Maj-Britt, med vilken 
han 1958 övertog skoaffären i Fjällbacka. Så var 
cirkeln sluten och John och Maj-Britt blev och är 
Fjällbacka trogna. 

Överallt där det jobbades för samhället fanns John 
med. Kyrkorådet och kyrkofullmäktige, FIK, Badorts-
föreningen, Hockeyklubben, Köpmannaklubben, 
Lions club, Samhällsföreningen, Fjällbacka försam-
lingshem och inte minst som kassör i Föreningen 
för Fjällbacka där han började 1960, 4 år efter det att 
föreningen bildats. Sedan dess har John varit navet 
i föreningens arbete och hans telefon har alltid varit 

tillgänglig för frågor och synpunkter från medlemmarna, vilka i 
skrivande stund uppgår till dryga 1000 Fjällbackavänner. 

Fortfarande är John verk-
sam med full kraft och 
hans sociala nätverk är en 
bidragande orsak till att 
föreningen kunnat växa 
sig så här stark. Det är ett 
jättearbete han lägger ner, 
inte minst på att hålla reda 
på alla medlemmars adres-
ser så att Fjällbacka-Bladet 
hamnar i rätt brevlåda, var 
helst i världen det må vara. 
Föreningens ekonomi mår 
också bra tack vare Johns 
noggranna arbete. Vi får 
hoppas att han finns kvar 
i sin roll för föreningens 
bästa i många år ännu. Och 
hela tiden har John haft 
tid för sina fritidsintressen, 
fisket, trädgården och frimärkssamlingarna. Hur får han tiden 
att räcka till?

2010 blev John , tillsamman med sonen Anders Torevi, utsedd 
till Årets Fjällbackabo, en utmärkelse som rätteligen borde ha 
skett långt tidigare.

Det kom för några år sedan ett vykort från utlandet nerdimpande i 
brevlådan på Fyrmästaregatan 10 i Mörhult. På kortet stod adressen:  
Sko-John, Bohuslän, Sverige. 

Alla vi i Föreningen för Fjällbacka och inte minst i den stora vän-
kretsen vill tacka John, men också Maj-Britt, för alla år av arbete 
och vänskap och vi ser fram emot fortsatt arbete för Fjällbackas 
bästa. n

Text: Lasse Lundberg • Foto: Algot Torewi och Ida Torevi.
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Text & foto: Hans Schub

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 fjällbackahistoria så jag bad 
henne skriva lite om sig och sitt fotograferande…   

Anders Torevi

Text & foto: Anders Torevi

Tom Joule började redan som 16-åring att sälja ridhattar på täv-
lingar i England tillsammans med sin pappa. Efter hand utökade 
de sortimentet och sålde även oljerockar och tweedkavajer. Tom 
blev snart känd för sin fingertoppskänsla och leverantörerna 
ville gärna höra vilka varor som sålt bäst och vad kunderna 
efterfrågade. Efter att i några år ha guidat klädföretagen i trend-
djungeln bestämde han sig för att själv ta fram något som han 
kände saknades. Det blev ett par rosa gummistövlar... 

Stövlarna sålde slut direkt och han vågade sig på lite fler plagg. 
Tom startade sitt eget märke “Joules” och kollektionen växte. De 
traditionella engelska kläderna fick nya roliga färger, mönster 
och knappar och var helt unika på ridtävlingarna. Tom produ-
cerade sina kläder i Asien och lade en stor order hösten år 2000. 
Under en tävling i Italien fick han ett samtal från en kompis 
hemma i England. Mul- och klövsjukan hade brutit ut och alla 
tävlingar ställdes in, inga djur fick passera gränserna. Han hade 
satsat allt och hade nu ingenstans att sälja sina varor. Men skam 
den som ger sig. Tom åkte runt till butiker på landsbygden med 
sin kollektion. Efterfrågan blev enorm och han sålde snart till 
butiker över hela landet. Han öppnade även den första Joules-
butiken i sin hemort Market Harborough.

Idag har Joules drygt 40 egna butiker och över 500 återförsäl-
jare i England, däribland Harrod’s och John Lewis. Det var just 
på Harrod’s som Jenny fick syn på märket våren 2008 under ett 
besök i London. Hon blev omedelbart förälskad i kläderna – 
den unika designen, kvalitén och att det ändå var så prisvärt. 
Hon såg potentialen för märket i Skandinavien och kontaktade 
Joules. Några månader senare hade hon ett distributionsavtal 
för hela Norden och började leta butikslägen. Första butiken i 
Sverige öppnade i Göteborg september 2009 och den andra i 
Kungsbacka i februari 2010. 

Som butikschef för butikerna anställde hon Linn Sandback, som-
marboende i Fjällbacka som sommartid drev skönhetssalong i 
f.d. Olofssons magasin i Fjällbacka. Linn hade dock bokat lokalen 
även i år så vad skulle hon göra med den? Det fick bli en tredje 
Tom Joule-butik istället!

Tom Joule, som fortfarande äger och driver företaget, kom över 
för att titta på butikerna i Sverige och besökte Fjällbacka i juni. 
Han blev rejält charmad av Fjällbacka och hoppas få möjlighet 
att återkomma. Jenny berättar vidare:

– Många av stockholmarna som handlade i somras frågade när 
de ska få en butik i huvudstaden. Till våren 2011 öppnar butik 
nummer fyra, en ”flagship store” på Biblioteksgatan i Stockholm. 

– Vi har fått en enormt positiv respons och det är ingen tvekan 
om att Tom Joule är rätt i Sverige. n

Många är vi som blivit glada av de färgglada plaggen i Tom Joule-butiken i gamla Olofssons. 
Tom Joule är ett av de starkast växande livsstilsmärkena i England och nu har lanseringen i 
Sverige börjat. Den 11 juni kom Tom Joule personligen till Fjällbacka och hälsade på Jenny 
Järvmarker Sydenhamn som äger butiken...

Jenny och Tom i fjällbackabutiken

DESIGNERBESÖK I FJÄLLBACKA
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Saxat ur

Text och Foto: Ann-Katrin Eklund - Artikeln publicerad 15 juni 2010

Curators VD   
– Årets företagare i Tanum

Olle Svensson, vd för Fjällbackaföretaget Curator AB, är årets 
företagare i Tanum. Han basar för en bred verksamhet med 36 
anställda.

– Det här företaget är inte en mans verk men att uppmärksam-
mas så här är positivt för alla, sa en överraskad företagsledare 
som i går fick besök av från Företagarna och kommunen.

Egentligen hade han trott att han denna förmiddagstimma 
skulle diskutera byte av armaturer hos Fjällbackaföretaget Vasco, 
men det bokade mötet med vd-kollegan Lotta Kristiansen visade 
sig vara del i en liten komplott med syftet att garantera att han 
var på plats för hyllningen.

Företagarnas motivering till valet av årets företagare, i sam-
förstånd med kommunen, handlar om hur Olle Svensson: 
 ”med engagemang och ödmjukhet, långsiktighet och en profes-
sionalism utöver det vanliga sammanfogat tre skilda bolag till ett 
enda, homogent och framgångsrikt teknikföretag som numera 
har en marknad långt utanför hemmakommunen”.

– Det är sällan man ser någon bygga ihop ett företag så kon-
sekvent och ordentligt. Jag är imponerad av den processen, sa 
Olle Paulson, ordförande i Företagarna Tanum.

Olle Svensson efterträdde 1988 sin far Lennart Svensson som 
ansvarig för driften av Fjällbacka El, som då var en del av Rylan-
ders El. 2003 införlivades ett larmföretag och två år senare även 
ett låsföretag.

När företaget därtill började med mekaniska installationer 
kändes det nödvändigt att finna ett samlande företagsnamn, 
utan koppling till vare sig enskild ort eller verksamhet.

– Olika verksamheter har olika kulturer. Det bli lätt ”vi och dom” 
även om det är samma företag, men vi vill ju att en montör säljer 
hela företaget.

– Namnet Curator, latin för att ta hand om, passar bra eftersom 
vi vill erbjuda en helhet, ha en bredd, när vi tar hand om kun-
derna, säger Olle Svensson.

Namnet infördes genom en omfattande process, inte minst 
internt. Alla anställda skulle förstå vikten av ett samlande namn 
och samtidigt inleddes arbete med att se över verksamheten. 
Den rymmer elinstallationer, säkerhetsinstallationer, tele- och 
datateknik, industriteknik och energitjänster.

Olle Svensson ser stora utvecklingsmöjligheter inom energi-
området. Sedan årsskiftet har också Grebbestad Energiteknik 
inlemmats i rörelsen. n

Fjällbacka Elektriska startades 1936 
som en filial till Lysekilsföretaget 
Rylanders El. Filialen drevs själv-
ständigt, av platschef.

2000 tog Fjällbackaenhetens plats-
chef Olle Svensson över Rylanders 
El tillsammans med ytterligare två 
filialchefer.

2003 köpte Fjällbacka El in Tele 
& Larm i Ed och 2005 K S Lås i 
Strömstad.

2006 delades Rylanders El i tre 
delar, varav Fjällbacka El med 
inköpta två bolag blev en del.

2008 skedde namnbyte från Fjäll-
backa Elektriska till Curator AB.

Bolaget har 36 anställda i Fjäll-
backa (huvudkontor), Strömstad, 
Dals Ed och Göteborg.

Omsättningen är drygt 40 miljoner 
kronor.

Faktaruta

Olle Svensson uppvaktades av, från vänster: Olle Paulson - Företagarna, Lennart Larson - kommunen, Lotta  
Kristiansen - Vasco, och till höger om Olle Svensson, Kerstin Danielsson och Clas-Åke Sörkvist - Tanums kommun.

Toppen av Tanums Kommuns företagande ligger för tillfället i Fjällbacka. Ifjol var det Lotta på Vasco som hyllades, i år var det...

Med artikelförfattarnas goda minne publicerar vi en, eller flera, texter om Fjällbacka, 
smått och stort, ur tidningen sedan förra numrets pressläggning.
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Text & foto: Harald Rylander

Skärgårdens dag 2010

Vid tiotiden samlades många på centrumbryggan i Fjällbacka 
för att delta i årets skädgårdsdag, som i år förlagts till Florö. 
Ribbåtarna gick i schytteltrafi k. Många valde att färdas med 
egen båt och på bryggan på Florö hade Sko-John befordrats 
till hamnkapten. Med fast hand anvisade han de anländande 
båtarna en lämplig plats vid bryggorna. I magasinet hade ett 
temporärt kök inrättats och här förberedde Karolina och Ingela 
dagens kulinariska begivenhet – musselsoppa á la Lundberg.  

Peter Silferskiöld hälsade alla välkomna till Florö och berättade 
om öns och fastigheternas historia.  Bl.a. berättade han att hans 
far förvärvade ön 1937. Han hade hört att ön skulle säljas på auk-

tion, men hade själv inte tid att närvara. Därför tillfrågade han 
en bekant från Hamburgsund om denne kunde åka till Florö och 
lägga bud för köp.  Mannen kom lite sent till ön och vid bryg-
gan hörde han ett bud på 3000 kr. Snabbt ropade han 6000 kr 
till förrättaren som raskt klubbade budet.  Vid övertagandet var 
fastigheterna efter mor Abelas tid i kraftigt förfall och mycken 
tid och kraft har under årens lopp lagts ned för att uppnå det 
fi na skick som nu råder. 

Sedan vidtog en promenad på ön till Näckrosdammen. Vi pas-
serade den vackra ängen där vanligtvis fyra kor håller till. Mycket 
arbete har lagts ned för att rensa skog och berg från buskar och sly.
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Väl uppe på berget ser vi den vackra dammen 
med röda och vita näckrosor. Nils Peter berät-
tade att hans far först försökt inplantera guldfis-
kar i dammarna, men måsarna tog snabbt hand 
om dem. Sedan försökte han med karp och 
kräftor – men alla gick samma öde till mötes. Så 
blev det sedan de vackra näckrosorna. 

Frågestund och musselsoppa
Florö – hur har namnet kommit till? Man 
kommer osökt att förknippa namnet med 
flora – blommor. Nej, så är inte fallet. Florö 
kommer från norskan och betyder stark ström. 
Ofta råder det stark ström i sundet mellan Florö 
och Fläskö.  

Frågor dök naturligtvis upp rörande mor 
Abelas krog. Nils Peter berättade att det kon-
sumerades en hel del brännvin på krogen. 
Många stora fartyg ankrade vid Florö, dels pga. 
av att det var svårt att ta sig in till Fjällbacka 
och dels pga. brännvinet. Mor Abela var slug. 
Hon tappade av femtio liter brännvin från en 
tvåhundraliters kagge och hällde sedan i salt-
vatten. Gästerna blev törstigare av detta tilltag. 

Abela ligger begravd på kyrkogården i Kville. 
Nils Peter upptäckte för många år sedan att 
gravstaketet låg slängt bredvid graven. Han 
tog då kontakt med prosten Holmkvist som sa 
att nog skulle kyrkan kunna bekosta upprust-
ningen. Dock blev det avslag i kyrkofullmäk-
tige med motiveringen att Abelas verksamhet 
på Florö hade ställt till så mycket elände att 
man inte ville bidraga med kyrkans medel till 
upprustning av graven. Nils Peter fick själv laga 
och måla staketet.

Efter återvandringen från dammarna väntade 
den goda musselsoppan och kön växte snabbt. 
Någon hade uppskattat de besökandes antal 
till ca 350. Skulle soppan räcka?

Lasse och hans lekkamrater, Klasse, Hans, 
Janne och Tompa underhöll med sedvanlig 
glädje. Mycket uppskattat och det dansades 
t.o.m på gräsmattan. Då glädjen blev för stor 
uppmanade Klasse åhörarna att pressa över-
läppen mot underläppen – den egna, kanske.

Återtåget till Fjällbacka skedde under ordnade 
former med ribbarna och egna båtar. Kvällen 
avslutades i Fjällbacka kyrka med en konsert 
av Åsa Fång och Curt Erik Holmqvist.

Mästerliga toner av sång och ackompanje-
mang. Först några Taubesånger, bla  ”Så skim-
rande var aldrig havet.” Sången ”Nature boy” 
tillägnades Lars Schmidt varefter Åsa sjöng en 
rad Edith Piaff-låtar med fantastisk inlevelse 
och stringens. Åter en oförglömlig Skärgårdens 
dag i Fjällbacka. n
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Text: Sven Rydstrand • Illustration: Peter Engberg

JACOB
PÅ DYNGÖN

– En tidsbild från 1600-talets Bohuslän
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En sådan utredning ägde rum vid tinget på Rabbalshede gästgiva-
regård den 23 januari år 1699. Då framfördes för rätten en fiskare, 
Jacob Andersson, som bodde på Dyngön utanför Fjällbacka. Och 
det berättades att i en kista under golvet i Jacobs hus hade tullbe-
tjänterna, som bestod av löjtnanten på tulljakten, Jacob Plogman, 
strandridaren Isak Jönsson, strandfogden Anders Nillsson och 
kronans länsman i Kville härad, Jacob Swensson, nyligen funnit 
stora packar av förbjudna sidentyger såsom plys och bomarsy, 
allt värderat till 83 daler silvermynt.

Dessa tyger hade Jacob på Dyngön stulit på ett handelsfartyg, som 
var hemmahörande i Karlskrona och tillhörde handelsmannen 
Theodor Christophersson därstädes. I en svår storm natten emel-
lan den 18 och 19 december år 1698 hade fartyget gått på grund 
utanför en liten holme, som kallas Glyppön invid Dyngön, och det 
hade då slagits i spillror. Två döda besättningsmän hittades vid 
stranden dagen efter, och de blev begravda på Kville kyrkogård. 
Om det funnits flera människor ombord på skeppet, kunde inte 
utrönas, men där fanns inga överlevande. Runtom på öarna och 
stränderna låg sönderslagna kistor, skrin och korgar, men allt var 
tomt och förstört. Där fanns också massor med tobak och ospunna 
tobaksblad, som dock var av saltvattnet förstört. Dessutom hittade 
man stora packar av karduspapper och skrivpapper, även detta 
helt fördärvat, varför man inte brydde sig om det.

På tredje dag jul kom inspektören vid Stora Sjötullkammaren 
i Strömstad, Hindrick Wilkens, ut till vraket för att inspektera 
tillsammans med strandridaren och jaktlöjtnanten samt några 
båtsmän från tulljakten. Med dem följde också kronolänsmannen 
och nämndemannen Bengt Angrimsson i Lersten. Då beslöt man 
sig också för att besöka Jacob på Dyngön, ty det var han som 
hade anmält vraket för strandridaren. Jacob bodde på Dyngön 
tillsammans med sin hustru, Elin Gunnarsdotter, sin styvson Hans 
Andersson, och sin dräng Thure Johansson. Jacob hade sju år 
tidigare kommit till Dyngön och gift sig med Elin, som då var änka 
och hade en son efter sin avlidne man. Så här berättar protokollet 
om inspektionen i Jacobs hus:

Rannsakningsmännen, här närvarande, strandridaren, länsman-
nen och strandfogden bekände, att då de hade farit husen runt 
och tvenne gånger över det ställe, som kistorna var under tiljet 
nedergravda och en trappa till loftet stod däröver, då bekände 
strandridaren Isak Jönsson, att Jacob på Dyngön kallade honom 
och löjtnanten Plogman till sig och sade: Jag ser I rannsakar 
så starkt, där under tilljet står i en kista något lappri, vad det 

är för slag. Bekänner ock strandridaren med länsmannen och 
strandfogden, det ock löjtnanten med sin utgivna skrift, daterad 
Strömstad den 12 januari, och jaktbåtsmännens attest, daterad 
den 14 ds, att de näppeligen hade funnit på detta rum, om icke 
Jacob på Dyngön dem själv dit visat och uppenbarat. Detta rum 
var inte nyligen gravet, utan Jacobs hustru, Elin Gunnarsdotter, 
sade att uti det nästförlidna kriget, då de norske av och an foro 
i skärgården samt rövade och bottogo vad dem förekom, hade 
de på detta avsides rum förvarat några sina saker och att denne 
senare mannen, Jacob, som hon allenast haft i sju år, icke det 
gravit eller därav föga visste.

Inspektoren förklarar sig, att sedan han förnummit detta gods 
vara stulet och undandöljt och icke på något annat sätt i land 
praktiserat, helst detta plys är bland förbjudna varor, tager han sig 
intet vidare därav utan förmenar att böter skall av Jacob erläggas 
för dessa förbjudna varors och sidentygs i landet inbringande. 
Och fördenskull bad kronobefallningsmannen i följe av kongl.
maj:ts plakat angående röveri och stöld på strandade farkoster 
av den 6 december år 1697 bör denna tjuvsak utföra och agera.

Följden därav blev att kronobefallningsmannen Bengt Månsson 
begärde uppskov med sakens utförande för ytterligare utred-
ningar och undersökningar, och detta beviljade rätten. Men Jacob 
Andersson på Dyngön skulle emellertid transporteras till Bohus 
slott och där sitta häktad, intill dess att ett nytt förhör kunde hållas 
med honom vid ett extra ordinarie ting framdeles.

Nästa rannsakning med Jacob blev utsatt att hållas den 8 maj 
samma år i Rabbalshede. Men då hade han redan hunnit rymma till 
Norge tillsammans med sin dräng, och det blev i stället länsman-
nen i Kville som blev dömd till döden i Jacobs ställe. Protokollet 
härom är så intressant att det måste återges in extenso för att inte 
förlora något av sin fina tidsfärg:

Såsom hans excellens generalen och landshövdingen, högväl-
borne herr baron Johan Benedikt von Schönleben, har behagat 
från Bohus återsända den fångne Jacob Andersson på Dyngön 
med befallning till kronobefallningsmannen, välbetrodde Bengt 
Månsson, efter föregången kommunikation till vederbörande 
häradshövding att låta anställa ett extra ordinarie ting och 
arrestanten Jacob Andersson på Dyngön lagligen för brott sitt 
avdömas. Alltså har häradshövdingen och befallningsmannen 
med varandra däröver om terminen korresponderat. Men emel-
lertid har fången med rymmande och flykten åt Norge sig räddat. 

Att den svenska regeringen inte hade så värst höga tankar om de bohuslänska bönderna och fis-
karna efter införlivningen av landskapet, från Norge år 1658, är ställt utom allt tvivel. De fråntogs 
rätten till fraktfart och fiske samt förbjöds att driva handel med grannländerna. Detta var hårda 
slag mot en idog befolkning, som därtill fick lida mycket under nästan ständiga krig och skövlingar, 
allt under det att pålagorna och skatterna bara ökade. 

Därtill kom när det gått några år ryktena om att bohuslänningarna levde högt på att plundra och 
röva varor från strandade fartyg. Givetvis låg det någon sanning i sådana rykten, ty de strandade far-
tygen blev många under höstarnas stormar förr i tiden. Därför utfärdade också konungen ett plakat 
år 1697, som stadgade dödsstraff för dem som förövade röveri och stöld på strandade farkoster. 
Detta hade till följd att många sådana stölder kom att bli föremål för utredning vid häradstingen.
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Blev alltså rannsakat huru och på vad sätt han undkom. Först 
frågades länsmannen Jacob Swensson, som förde honom till och 
från Bohus, huru han då som sedan honom bevarat. Svarades, att 
han trodde honom väl, hade intet häkte varken med handklovar 
eller annat på honom under vägen, ej heller hemma i sitt hus 
utan allenast höll vakt på honom.

Häradsskrivaren Jonas Ericsson, som nu är på tinget i befall-
ningsmannens ställe, sedan befallningsmannen nu i fyra veckor 
varit och ännu är mycket sjuk, tillsporde länsmannen, om icke 
befallningsmannen så muntligt som skriftligt honom befallt 
hålla god och säker vakt om fången. Detta kunde länsmannen ej 
neka ju fått sådan befallning. Sedan frågade häradsskrivaren om 
icke länsmannen har kopia av kongl.maj:ts plakat om den som 
förövar röveri eller stöld på strandade farkoster, vilket så här på 
tinget som på predikstolarna är uppläset. Svarades ja. Frågades 
fördenskull om han icke sett därav, vad grov missgärning fången 
gjort. Svarades: Hans godtrohet gjorde allt detta och tänkte ej 
han skulle rymma.

Vidare efterfrågades om vakten: De voro från Bottna socken, en 
husman vid namn Oluf Swensson, som vaktade för tvenne halva 
gårdar Rörane och Wrångstad, den senare var Jöns Andersson i 
Wrångstad. Denne senare lejde för sig bägge länsmannens söner, 
som äro dragonerna Swen och Johan, och gav han dem 4 öre smt, 
2 öre åt vardera. Dessa föreskrivna bönder frågade om fången 
icke skulle hava järn på sig. Då svarade länsmannens söner: Han 
går ingenstans, han plägar icke hava järn på sig. Detta tillgodo 
länsmannens söner sant vara. Väktarna, som voro tillsagda av 
nämndemannen Erich Jonsson i Bottna, att de av nämndeman-
nen, som ock här var tillstädes, voro påminda att se väl till fången 
och att han har järn på sig, därföre de ock frågade efter järnen.

Den 24 februari, som var Mattes-Dansedagen om aftonen då 
länsmannen hade nyss lagt sig och de andra skulle ock gå till säng, 
fången hade ock klätt av sig rocken, rett till att ligga på bänken 
som vanligt, då gick han ut för dörren och bonden skulle se efter 
honom, då var han ur vägen. Då bonden ropade länsmannens 
söner, som var där andra vakten, var fången redan på flykten. 
Samma natt begav länsmannen sig ut efter Dyngön, då fången 
hade varit hemma och tagit sig en båt och tillika med drängen 
Thure i största hast begivit sig i båten, tagit med sig i båten en 
sängebolster, täcke och en liten bryggekittel med vad mera de i 
hastigheten funno. Sedan berättade den gamla sjukliga hustrun 
och sonen, att de inte hade sett Jacob.

Mera hade man inte brytt sig om att efterforska, utan tingsrätten 
avgav samma dag följande resolution 

Såsom tjuven Jacob Andersson på Dyngön såväl som dess dräng 
Thure Johansson, har för rätten tillstått denna stöld och deras 
missgärning att hava tagit och undanstuckit godset, som är 
värderat till 83 Daler, 5 öre silvermynt, bägge, tagit till flykten 
och rymt åt Norge. Alltså dömes så Jacob Andersson som Thure 
Johansson efter kongl maj:ts plakat och påbud angående över-
våld och röveri, som förövas på skeppsbrutna och strandade 
farkoster, daterat Stockholm d. 6 dec. 1697, efter straffordningen 
bägge böra mista deras liv, om de här i landet skulle insmyga 
över gränsen och gripna varda.

Och såsom dess återblivna gamla och sjukliga hustru, Elin 
Gunnarsdotter, nogsamt är veterligt uti tre års tid efter dess 
förra mans död helt eländigt och stadigt höllt vid sängen, och nu 

sedan i senaste giftet med Jacob förlidet år efter fulla haltannat 
års stadiga sjukdom nu i förliden sommar är bleven någorlunda 
frisk, men är ännu mycket svag, därtill med nu vittnas uti detta 
senare gifte med Jacob icke varit så stort rådande i huset, dess 
son Hans Andersson icke fullmyndig utan han stod under ett 
märkligt tvång av sin styvfader.

Alltså har rätten haft betänkeligt dem med världsligt straff 
eller Kyrkoplikt att föreskriva skäl att belägga, helst Jacob och 
drängen samma natt de kommo på flykten, togo med sig i båten 
all deras bästa förmåga av penningar och andra varor – utan 
underdånigst och ödmjukeligen under den höglovliga kongliga 
hovrättens resolution dem lämnar.

Men länsmannen Jacob Swensson, som oaktat den befallning 
och allvarsamma förmaning, som kronobefallningsmannen så 
muntligt som skriftligt gjort, det ock länsmannen själv ej kan 
neka, bekänner av godtrohet låtit honom gå och ligga i dess 
hus utan häkte, och fördenskull dess vårdslösa beställning om 
fångars förande må sig själv beskylla. Och efter allt utseende i 
denna måtto kan göras, misstänks med tjuvarna haft samråd, 
helst vakten velat de skolat med handklovar blivit belagde, det 
ock länsmannens egna söner med vakten bevittna såväl som 
nämndemannen Erich Jonsson i Bottna, som vakten från Bottna 
socken tillsagt, ty dömes Jacob Swensson att svara för lika sak som 
bonde skall svara och hava förverkat sitt liv efter det 31 kapitlet 
Tjuva Balken, Landslagen.

Vaktarna kännas fria, som allt med det förriga den höglovliga 
kongliga hovrättens högvisa omdöme underdånigst submitterats.

Efter att ha tagit del av detta utslag förordnade hovrätten en ny 
undersökning vid häradstinget i syfte att se om det fanns några 
förmildrande omständigheter för länsmannen. Men man kom 
till samma resultat då som första gången, varför domen inte 
kunde ändras. Det är därför troligt att länsmannen avrättades, 
ehuru några säkra uppgifter därom saknas. Jacob Andersson på 
Dyngön och hans dräng hördes däremot aldrig av. n

Texten är hämtad ur boken Bland Bohus-
länska bönder på Karl XII:s tid av hem-
bygdforskaren Sven Rydstrand från Bro-
dalen utanför Lysekil. Sven levde mellan 
1910 och 1990 och hann med ett dussintal 
böcker samt ett antal skrifter främst om 
trakten kring Stångenäset. Sven var en 
fåordig och sluten man som levde i en 
stuga utan el men han knöt genom sitt 
historiska intresse många kontakter och 
belönades bl.a. för sin forskargärning 

1974 av kungen med Vasaordern i silver. 
Efter hans död hittade man originalen till hans böcker, alla 

skrivna med bläckpenna, samt en stor mängd brev, bl.a. ett antal 
från Bo Setterlind. Hans stuga i Brodalen är numera ett levande 
museum, iordningställt av Stångenäs hembygdsförening.

Visst är det underbart med Internet. Nu kan man hitta böcker 
som denna för en ringa penning och på så sätt få sitt historiska 
intresse tillgodosett. Besök t.ex. www.antikvariat.net. n

AT
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Av: Karin Darpö

SAMTAL MED EN KONSTNÄR

GALLERI CREARE

Hur upplever du konstintresset i Fjällbacka?
– Sedan 7 år har jag ställt ut på olika orter i Bohuslän. 
Fjällbacka är ett litet tätt samhälle där man gör saker 
tillsammans. Det fi nns ett stort engagemang för 
orten som jag inte upplevt på andra ställen. När det 
gäller konst är människorna öppna för nya estetiska 
upplevelser men det behövs mer utrymme och tid. 
Jag hoppas att jag kan bidra till att konsten blir en 
vardaglig företeelse för människor. Jag vill bidra till 
att alla människor litar på sina känslor när de upp-
lever konst. Varje person har sin egen smak. Mina 
tavlor talar till hjärtat och jag vill stödja människan 
i att lita på sina känslor. Jag jobbar med det i egen 
kursverksamhet i Göteborg på Creare: Frigörande 
Skapande Centrum.

– Jag håller gärna kurser för barn. Barnen i Fjäll-
backa är fantastiskt begåvade som kan uppleva kon-
sten direkt. Jag har haft familjeträff ar här där barnen 
får måla och skapa. Föräldrarna kan lära sig av barnen genom att 
lyssna på deras direkta sätt att uppleva känslan.

Hur kom du in på din konstnärliga bana?
– Jag föddes med en längtan att måla. Men först utbildade jag 
mig till journalist och yrket förde mig till Sverige där jag började 
studera konst. Tog min ”Master of Fine Arts” och jobbade många 
år kommersiellt bl.a. inom reklambranschen men jag målade 
parallellt. 1996 startade jag min egen fi rma i Göteborg.

– Jag är väldigt lycklig när jag får dela med mig. Jag kan inte bara 
sitta i en ateljé och måla utan måste få möta människor. Grunden 
för mig är mitt måleri och sedan mötet med människor emellan. 
Jag målar intuitivt dvs. mina känslor genom symboliken. Män-
niskan är symbolen.

– Jag ser mig inte som lärare utan som en stöd-
jande kraft som hjälper människor att locka fram 
glädjen och tillgången till sin skapande kraft. Vi 
behöver bekräftelse för att våga. Jag lär människor 
andas genom hela sin kropp för att kunna släppa 
alla sina begränsningar genom målandet.

Varför målar du inte naturen?
– Därför att jag aldrig kan överträff a något som 
är perfekt. Varenda person som målar ska måla 
sin egen upplevelse av verkligheten och den är ju 
individuell och aldrig lik någon annans. Min konst 
äger mig på gott och ont.

Jag upplever att dina tavlor kräver uppmärk-
samhet, betraktarens koncentration och ett eget 
utrymme. Kan du hålla med om det? 
– Absolut, dom är intensiva.

Tror du vi kan stimulera det konstnärliga intresset i Fjällbacka?
– De tomma lokalerna på vintern behöver fyllas med något annat. 
Syftet måste ju vara att skapa en upplevelse för hela samhället, för 
den breda massan. När samhället skapar något ska man dela med 
sig av de skapade verken i en gemensam upplevelse i form av t.ex. 
en vernissage, föreställning eller fest.  Det kan vara en fi lmfestival 
med anknytning till Bohuslän och Fjällbacka, målartävling: en 
impressionistisk tolkning av Fjällbacka, möten författare emellan, 
Balladfestival och mycket annat. Det vore extra stimulerande att 
arrangera något för grupperna pensionärer och barn. Jag har en 
dotter som ägnar sig år ”Performance Art” i London och en sådan 
skola fi nns inte i Sverige. En skola med vinteraktivitet vore navet 
runt vilken vi kan skapa de andra aktiviteterna. n
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RÄDDAT!
Olyckskorparna har kraxat färdigt

Ryktet spred sig i somras, att Peab skulle köpa Stora Hotellet och göra om allt till bostäder. Ångesten för ytterligare en 
publik inrättnings död lade sig som en kall och seg gröt över många av oss i Fjällbacka. Badis och Gröna Lid/Storm är 
för evigt instoppade i arkiven under mappen ”F-n va kul vi hade det” och nu skulle Galären och Klassen in i samma låda. 
Men kanske inte ändå… Fakta var att Peab lagt ett bud som skulle slutbearbetas i augusti och än fanns det hopp…

Fyra fjällbackavänner startade något som för de allra flesta kan 
ses som en omöjlig uppgift, att på mycket kort tid samla in dryga 
20 miljoner kronor. Fastigheterna var till salu för 30 miljoner och 
ett lån på 9,3 skulle kunna tas över.

Claes Grunewald: Projektledare i samverkan med Ramböll 
Projektledning, Ordförande Fjällbacka Golfklubb. Delårsboende 
i Fjällbacka sedan 1972. 

Per Grunewald: Grundare och Partner i Pegroco Invest. Delårsbo-
ende sedan en bra bit in i förra seklet och ”Åretrunt Wanna bee”... 

Lennart Blomdahl: IT-entreprenör och partner i internet invest-
mentbolaget Grädde Invest AB. Fjällbackafrälst sedan 1970. 

Anders Nilsson: VD på Advokatfirman Lindahl. Delårsboende i 
Fjällbacka sedan 1963.

Arbetsgruppen började med att ta fram ett prospekt där processen 
för ett eventuellt köp och beskrivning framtidsidéer lades fram. 

I stort gick det ut på att förvärva och förvalta fastigheterna för 
att undvika lägenhetsalternativet samt att låta en utomstående 
operatör sköta driften och tillsammans med denne utveckla hotel-
lets funktion och kapacitet. Investeringen skall ses som en ”social 
investering” och inte en möjlighet till stark avkastning på investerat 
kapital. Ett engagemang där tanken på allt vi kan förlora om vi 
inte agerar, väger ännu tyngre än, vad vi kan vinna om vi gör det.

Lennart Blomdahl sammanfattade läget bra på en blogg, angå-
ende Bohusläningens artikel om försäljningen i våras:

– Hur kunde det gå så här långt?  Är det inte så att vi hoppas 
och tror att någon annan tar hand om problemen. I detta fall 
räcker inte det hoppet, nu är det upp till dig att dra ditt strå till 
stacken.

Ett allmänt upprop gick ut om ett första möte på Galären  
7 augusti och över 100 intresserade slöt upp. 

Text: Anders Torevi • Foto: Magnus Gotander

Delar av de nya ägarna vid fotografering för Dagens Industri 23 oktober 2010.
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1834 • Stora Hotellet byggdes i 
ett plan och utan källare. Första 
ägaren var mamsellen Charlotta 
Hanqvist. 

1853 • Familjen Hellberg tar över. 
Hotellet används som gästgiveri 
och handelsbod.

1884 • Nu ägs hotellet av sin 
första sjökapten, Carl Aron 
Hansson.

1904 • Hotellet köps av sin andra 
sjökapten Hjalmar Andrén. 
Andréns hustru står uppsatt i 
Fjällbacka husförhörslängd som 
hotellvärd. Stora Hotellet har nu 
alltså övergått från gästgiveri till 
hotell.

1912 • Hotellet köps nu av Axel 
Wenander och Carl Larsson 
som gör mycket stora föränd-
ringar på byggnaden genom 
att anlägga källare under hela 
byggnaden och bygga en över-
våning.

1920 (ca) • Richard Eklind köper 
hotellet och bygger 1938 till en 
stor vinkelbyggnad i 2 våningar. 
Samma arkitekt, Gerard Polson,  
som ritade bl.a. Badrestau-
rangen har använts, vilket märks 
på de runda fasaderna.

Dessutom anläggs en träd-
gård på nedsidans nuvarande 
uteservering. När man gräver 
här hittar man flera skelett som 
enligt sägen skulle härstamma 
från tyska legoknektar, som 
väntat på utskeppning från 
Fjällbacka i mitten på 1600-
talet. De ska då ha våldgästat 
och dömts till hängning och 
begravts på platsen, som då var 
en sandstrand. 

1939 • Hotellet övertas av den 
legendariske John Berglund. 

1966 • Karl och Britt Clements-
son tar över.

1985 • Lars-Erik Persson tar över. 

1995 • Olle Järund går in som 
partner.

1996-1997 • Totalrenovering av 
hela hotellet.

2010 • Stora Hotellets Intressen-
ter AB tar över fastigheterna.

Faktaruta:
Källa: www.storahotellet-fjallbacka.se

De flesta av oss Fjällbackabor i allmänhet, och 
mötesdeltagarna i synnerhet, har nog en personlig 
relation till hotellet; arbetat där, oförglömliga fester, 
spelat där, haft sitt bröllop, släktens begravningar, 
hittat sin fru/man osv. Kanske är det något av dessa 
skäl som gör att så många engagerat sig?

Med  det stora intresset i ryggen gick de vidare 
med tecknande av akiteandelar på vardera 250.000 
kronor. Via en blogg stöttes och blöttes idéer till 
genomförandet och tankar inför framtiden.  

Privatpersoner såväl som företag anmälde sitt 
intresse och målet såg ut att nås. Förhandlingarna 
med säljare och mäklare fortskred, intressenter 
tillkom och avhopp skedde. 

12 september meddelades att en avsiktsförklaring 
där köpare och säljare var överens om ett förvärv 
av hotellfastigheterna slutits. Nu började allvaret; 
bolaget Stora Hotellets Intressenter AB bildades (SHI). Pengarna, som än så länge varit löften, 
skulle nu samlas in. 

In i det sista råkade de ut för avhopp men lyckligtvis även nya insatser och till slut, 15 oktober, 
skrevs kontraktet på för att helt stängas en vecka senare. 

 
Lyckat avslut av steg 1
57 aktörer har tillsammans bidragit, allt efter förmåga, med 
andelar av varierande storlek. Helårs-, delårs- och sommar-
boende, privatpersoner och företagare står idag stolta och 
eniga som nya hotellägare. Även de förra ägarna är med i 
SHI med större andelar. 

I gruppen av delägare finns många verksamhetsområden 
och stor kompetens samlad. Första bolagsstämman har 
hållits när du läser detta men inte i skrivande stund. Så vad 
som skall ske den närmaste framtiden är just nu svårt att sia 
om, förutom att ny operatör skall sökas. Lars-Erik fortsätter 
dock driften tills denne är utsedd. 

Aktieägarnas kompetens kommer att nyttjas i form av 
arbetsgrupper för att utveckla hotellet. Bolaget planerar 
även för en nyemission för att låta ännu fler vara delaktiga 
i framskridandet. 

Till nästa sommarnummer hoppas vi kunna presentera 
framtidsvisionerna men nu njuter vi av vetskapen att det i 
alla fall fortsätter… n

Patrik Lindström, 
regionchef på 
Peab, bekräftade 
för Dagen Industri 
fjällbackabornas farhågor:

”Hotellet har ett bra läge 
och vi har fört en dialog med 
fastighetsägaren. Skulle 
affären ha gått igenom hade 
vi byggt bostäder. Ger vi oss 
in i ett projekt är det inte för 
att driva hotell. Vi kan bara 
gratulera till en bra affär, de 
verkar vara kreativa i Fjäll-
backa”.

Visst är den magnifik? Richard och Maris Eklinds punschveranda på ett vykort 
från 1933. Till höger delar av ett vykort från 1901, en mindre  byggnad med en 
våning, och ett från 1931 där det blivit två våningar och källare. 

Anders Nilsson, Lars-Erik Persson och 
Claes Grunewald.
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Myntkikare på Vetteberget
– en långsiktig satsning

Text: Lasse Lundberg • Foto: Anders Torevi

FFF:s satsning på utsiktsservice på Vetteberget är nu 
genomförd och en myntkinare år nu på plats. För 10 
kronor kan man, under 2,5 minuter, njuta av utsikten 
ut över Bohusläns vackraste skärgård och hela intäkten 
går oavkortat till Fjällbacka sjöräddningsstation.

Kikaren har sponsrats av Askengren fasighetsmäklare 
och föreningen för Fjällbacka har stått för projektet.

Nycklarna till myntinkastet överlämnades till repre-
sentanter för Sjöräddningen under en enkel ceremoni 
efter det att Fjällbacka guideklubb stått som värd för en 
Fjällbackavandring med start vid kyrkan 27 november 
i anslutning till julmarknaden.

Behjälpliga i arbetet har varit Jürgen Wickert och 
Torbjörn Westermark. Björn Larsson har bidragit med 
arbetet att få kikaren på plats.

Succén med trappan upp från Kungsklyftan till Vette-
bergets topp, en promenad på cirka 150 trappsteg, har 
nu fått ytterligare näring och från sina dryga 70 meters 
höjd kan man nu njuta av utsikten över skärgården och 
de snöklädda norska fj ällen på Sörlandet. n

Tänd en lampa och låt den brinna
– ett upprop till er som vintertid låter husen stå svarta

För oss som går vår kvällsrunda runt Vetteberget är det lite sorgligt att se alla mörka hus. 
Kan vi inte hjälpas åt att göra samhället lite mindre mörkt under vinterdvalan? Med den nya 
tekniken är det både enkelt och billigt. Här får ni lite tips på alternativ för att ha en lampa i 
fönstret eller lysa upp ett rum. 

En 11 W lågenergilampa (motsvarar 40W) kostar i drift ungefär 15 öre/natt att ha tänd, beräk-
nad på 14 timmars brinntid/natt och 1 krona/kWh. Kanske inte så mycket och lägg därtill att 
inbrottsrisken minskar även den om det lyser här och där i huset.

Här presenteras tre olika alternativ till lösning:
Nattlampa, LED-dioder med inbyggd ljussensor. Tänkt att ha i barnens rum, lyser 
inte så starkt men den drar i gengäld bara 0,4W (ca 0,5 öre/natt). 
Inköpspris: 70-100 kronor. Lampan sätts direkt i vägguttaget.

Energisparlampa med inbyggt skymningsrelä. Tänds och släcks helt styrt 
av dagsljuset, bara sätta i armaturen. Pris: 100-150 kronor och brinner upp till 15000 
timmar eller 1250 nätter med 12 timmar/natt i genomsnitt.

Uttag med timer och skymningsrelä. Kan styra fl era ljuskällor, koppla då ihop 
dem via grenuttag. Kan styras så att den tänder och släcker när dagsljuset når viss 
nivå men även t.ex. släckas mitt i natten om du vill spara ström och brinntid på lam-
porna. Kostar runt 150 kronor.

Så kom igen nu! Lys upp samhället även när ni inte är här. Vet du inte hur du skall göra? Kika 
in till Andreas på Curator så hjälper han dig. Aff ären är laddad... n

Text: Anders Torevi
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Text & foto: Anders Torevi

De flesta av oss har nog sett ett eller flera avsnitt av ”Morden 
i Midsomer”. I tolv säsonger har vi svenskar kunnat följa John 
Nettles som Inspector Barnaby, lösande mordgåtor i ett område 
av England som för oss tidigare var okänt. 79 avsnitt har spelats in 
(enl. Wikipedia) och idag går det resor dit, till och med från Sverige. 
Snacka om att Midsomer har hamnat på världskartan!

Nu kan det bli vår tur och arbetsnamnet är The Fjällbacka Murders. 
Produktionsbolaget Tre vänner vill göra tio 90-minutersavsnitt 
av nyskrivna originalmanus med Camillas karaktärer Erica, Patrik, 
Anna, Martin m.fl. När jag träffade representanter för Tre vänner 
och Camilla 14 oktober i Fjällbacka berättade Camilla att de bildat 
ett samägt bolag för projektet.

– Jag måste ju se till att de inte tar död på mina roller eller gör 
något annat galet. Jag vill ju fortsätta skriva Fjällbackadeckarna.

Tanken är att starta på nytt med nya ansikten, och att ett pro-
duktionsbolag skriver nya manus är inget ovanligt. I Midsomers 
fall gjordes de fem första avsnitten på Caroline Grahams böcker, 
resten är efterproduktioner. 

Tre vänner har bl.a. gjort – och gör – flera av filmerna med Hen-
ning Mankells kommissarie Wallander, ICA-reklamen med Ica-Stig  
(världens längsta pågående reklamserie) och inte minst 2010 års 
kassasuccé  Snabba Cash. Filmen som, förutom att den är Sveriges 
mest sedda film i år, även nått mycket stora internationella fram-
gångar och vars remakerrättigheter även sålts till Warner Bros. 

The Fjällbacka Murders presenterades på MipCom, TV-festivalen i 
Cannes och fick mycket positivt mottagande inte minst från Italien, 
Frankrike, Spanien och Tyskland där Camilla är stor. Hon var t.ex. 
2009 Europas sjätte mest lästa författare. 

Med detta mottagande i sinnena åkte man hem till Sverige för att 
påbörja grovarbetet. Sponsorer skall knytas till projektet, manus 
skall börja skrivas och miljöer skall undersökas. 

När vi pratar om de tidigare filmatiserade böckerna jämfört med 
The Fjällbacka Murders framgår det tydligt att Fjällbacka skall få 
en mycket större roll, precis som omgivningarna i Midsomer fått. 
Fjällbackas miljö, dess invånare och historia skall tillföra serien en 
visuell rikedom som i alla fall jag saknat tidigare. Något som känns 
lockande då Läckbergdeckarna inte är speciellt råa i framtoningen. 

Liksom i Camillas böcker kommer det även här att vara två hand-
lingar i tid som löper parallellt med varandra. En nutida och en 
med kopplingar tillbaka i historien, allt för att även ta vara på 
Fjällbackas spännande förflutna.

Avsnitten kommer att spelas in var för sig med hälften i sommar-
miljö och hälften höst, vinter och vår. Det innebär att vi kommer att 
ha teamen här under lång tid under alla årstider. När de kan starta 
är dock inte klart, besöket i oktober vara bara en första research 
och mycket kvarstår innan nästa filmteam intar samhället. Karin 
Gidfors är i alla fall mitt i första manuset så visst rullar det på. 

Tre vänner har även planerat att filma två av böckerna till bio-filmer. 
Två av Tyskungen, Sjöjungfrun och Fyrvaktaren. Återstår att se vilka 
som aktualiseras, jag sätter en liten peng på Tyskungen i alla fall... n 

… och arbetsnamnet är:

Även om Camilla Läckberg har tagit det lugnt med deck-
arskrivandet i samband med barnafödandet så händer 
det saker som kan bli något stort för Fjällbacka…

Producent Helen Ahlsson, line producer Christian 
Sundkvist och manusförfattare Karin Gidfors får sina 
första lektioner i ämnet  Fjällbacka av Lasse Lundberg. 
Camilla kan det redan...
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Där Håkebackens skola nu ligger, var det i början av 1900-talet en 
stor äng som delvis tillhörde mina föräldrars fastighet. Där gick 
Axel i Bräckes häst, Svarten, och betade. Gräset var högt och vi 
små. Så en dag då min lekkamrat och jag gick där och plockade 
blommor, fick vi plötsligt se hästens ben bredvid oss, och då blev 
det fart därifrån. 

Skolan byggdes och togs i bruk höstterminen 1904, och där gick 
jag två och ett halvt år. I samband med skolan byggdes också För-
eningsgatan. Innan dess gick vägen upp till Håkebackarna mellan 
Reichenbergs och Conrad Berggrens och ovanför vårt hus. (Kasernga-
tan, backen före Föreningsgatan från S. Hamngatan. Red. anm.) Gatan 
slutade med en grind strax bortom vårt hus. Där passade vi ungar på 
att öppna för de bönder som kom körande med sina djur till Anders-
sons slakteri i det stora magasinet vid Karlshöjd. Somliga av kärrorna 
var även lastade med säd som kördes för att malas i de två kvarnarna, 
som fanns på Kvarnberget. Ibland fick vi då någon femöring.

Rensa brunnen och skölja tvätt
Strax utan för grinden fanns en brunn med mycket och gott 
vatten. Ett rödmålat tak täckte den och genom en lucka fick 
man med en hink hämta upp vatten. Varken el-ljus eller 
vattenledningar fanns då i Fjällbacka.

Någon dag under sommaren samlades några män från 
grannhusen och rensade brunnen. Det var då spännande 
att se hur en man gick ned på en stege och hämtade upp 
ålar och stora grodor vilka förvarades i en balja med vatten 
för att släppas ned i brunnen igen då den blivit rengjord. 
Djuren skulle rena vattnet ansågs det. 

På våren kom kvinnorna till brunnen med sin tvätt för 
att skölja den. De medförde pankpallar och klappträn och 
dunkade på tvätten som om det varit deras värsta fiender. 
Därefter bars kläderna upp till ”stenmalen” under berget 
där den breddes ut för tork och blekning.

Ketty Andriette Christiansson föddes på Håkebacken 23 januari 1897. 
Modern Elisabeth var född i Svenneby 1867 och fader Johan, senare 
med efternamnet Joelsson efter sin far, var född i Fjällbacka 1870. 

Ketty bodde senare delen av sitt liv i Stockholm och hjälpte Nordiska 
Museet med berättelser dop, bröllop och begravningar i Bohuslän, 
men även denna text blev förevigad. Ketty gick bort 1987. 

Berättelsen är ett axplock ur innehållet  i Inger Rudbergs stora bok om 
människor och miljöer i Fjällbacka, ” De levde på Fjällbacka Strand, 
Öarna och Mörhult” vilken beräknas ligga på diskarna 2011.

Då Håkebackenskolan skall byggas om till bostäder återutger vi en text från Fjällbacka-Bladet 1976, 
nedtecknad av Ketty Christiansson omkring 1950 och sammanställd av Inger Rudberg.

Minnen från Håkebacken då seklet var ungt

Kettys son Rune på Håkebacken omkring 1930. Det ljusa huset var Kettys barndomshem. 
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Kälkåkning
Föreningsgatan blev en fin kälkbacke då det blev snö. Då samlades 
de större ungdomarna och åkte med lust och glädje. Och pang! Än 
åkte de in i Perssons röda hus eller i Anders Dorthés som låg lite vid 
sidan om. En dag skulle jag prova min nya lilla kälke, jag var nog 5-6 år.

I mitten av backen tappade jag min ena träsko, och nedanför fick 
jag till min stora förskräckelse se Anders Dorthé, som stod bakom 
mig med en käpp. Han var lång och kraftig men mamma stod överst 
i backen och skrek:

– La väre tösongen annars ska han få me mej å göre!
Inför detta hot gick gubben in till sig och mamma kunde komma 

och ta reda på träskon och hämta hem sin rädda tös.

Prinse-Kalle bjöd på ammoniak
Neråt i hörnet av vår tomt fanns en gatlykta, fotogen förstås. När 
skymningen började kom lykttändare Lind medförande sin stege 
och tände lyktan. Då var det även dags att tända lampan inne. Innan 
dess hade vi ”kurat skymning”.

En tid, jag minns ej vilket år, var vår kyrka var under reparation och 
högmässan hölls i Kyrkskolan. Där blev det trångt och varmt under de 
långa predikningarna och några hade kanske svårt att hålla sig vakna. 
Men då kom kyrkvaktaren Prinse-Karl och bjöd omkring en liten flaska, 
innehållande ammoniak att lukta på och då vaknade folket till.

Skolan brann 1907
Natten till den 23 januari 1907 (min 10-årsdag) väckte mamma 
mig. Hon sa:

– Skynda dej och få på dej lite kläder och spring upp å väck gran-
nen Hilda Berggren, för skolan brinner. 

Lågorna låg rätt på vårt hus. Jag sprang halvklädd dit upp. Hilda 
sprang ner till samhället och knackade på överallt. Hon sprang i 
strumplästen i kylan och halkan. Mamma sprang efter upp till Berg-
grens med min lillebror 1½ år och lämnade in honom och sedan 
runt elden och till lärarinnans bostad i andra ändan av skolhuset 
för att väcka henne. Men hon hade själv vaknat och var på väg åt 
Oxnäshållet med sin lilla hemhjälp Ingrid.

Langningskedja
Sedan bar mamma en del kläder och annat upp till Kungsklyftan. 
Det var mycket kallt och halkigt. Brandsprutan fanns i det hus som 
senare blev busshållplats. Så det tog en tid innan gubbarna samlats 
och släpat brandsprutan över de hala kullerstensgatorna. Väl framme 
bildade de en langningskedja från sjön längs Föreningsgatan. Men 
vattnet frös i sprutan så de måste hänga hinkarna på båtshakar och 
hålla dem i elden för att värma vattnet.

Presenningar lades över Kläths och Brams hus och begöts med 
vatten för att rädda dem. Vårt hus klarade sig men fick många spräckta 
fönsterrutor och färg sveddes av. Skolan var alldeles nedbrunnen på 
morgonen, men återuppbyggdes omedelbart och står kvar ännu.

Min lott blev att i över femtio år bo i en villa i en skogsdunge söder om 
Stockholm. Då solen gått ned bakom trädtopparna har jag ofta i mitt 
minne solnedgången över Fjällbackafjorden, det vackraste som finns. n

Lite personuppgifter:
Lärarinna vid Håkebackens skola var vid tiden Anna Pehrsson (f 1875) Hon tjänstgjorde i Fjällbacka 1894-1929.
Axel Olsson (1861-1976) forkarl, kallad ”Axel i Bräcke”, övertog hästen Svarten och namnet ”i Bräcke” efter fadern, Olof Christiansson. 
”Olle i Bräcke” (1831-1904), även kallad ”Glasmästar-Olle”, kom till Majorbacken i  Fjällbacka från gården Nedre Bräcke. 
”Prinse-Karl”, Carl Olsson-Printz (1837-1910) ”kyrkvaktare - kyrkestöt” i Fjällbacka.
Anders Dorthé (1826-1912) fiskare och vadbruse. 
Reichenbergs hus är det röda huset med torn på Kaserngatan, då ägt av Tage Reichenberg (1890-1968) bankkamrer.

Ketty och hennes blivande man Gert D Andersson (1895-1974) på 
förstutrappan. Förlovningsfotot från ca 1920 - de gifte sig 1921. 

Ketty kring tiden då texten nedtecknades - ca 1950.



Text: Rebecca Trehammar • Foto: Anders Torevi

Den 11 augusti anordnade Sjöräddningen ett evenemang i Fjällbacka 
kyrka där all kollekt oavkortat gick till Fjällbacka sjöräddningsstation. 
Triton, det vill säga Martin Nylén, Petter Polson och Carl-Emil Lindberg, 
blev tidigt tillfrågade om de ville medverka. Och till Sjöräddningens stora 
glädje tackade trion ja.

Petter kontaktade Annika Torevi med en förfrågan om hon kunde skriva 
ett berättarmanus utifrån deras musik. Det skulle alltså mer bli mer en 
föreställning, än en ren konsert. 

Sagt och gjort, en låtlista överlämnades med musik av Peter Le Marc, 
Mark Knopfler, John Lennon, Bellman, Fröding och många fler. 

De började med Martin Nyléns egna vackra ”Södra Syster” och avslutade 
med en fin tolkning av Carolas ”Evighet” – därav namnet på föreställ-
ningen. 

Annika skrev berättelsen om Albin, som i föreställningen är berättad av 
en äldre kvinna, spelad av Annika själv. Hon skildrar historien genom 
att läsa ett brev till sitt barnbarn. Albin var född i Fjällbacka, växte upp i 
Skottland och var, tack vare sin ständiga längtan efter havet och kärleken, 
mestadels på resande fot. 

Mellan varje låt fick publiken följa vändningarna i hans liv med en spe-
ciell röd tråd som följde igenom berättelsen. 

Mer än så vill jag inte avslöja då ensemblen lovat en andra föreställning 
sommaren 2011. 

Kyrkan var i stort sett fullsatt och de stående ovationerna ekade länge 
efter den närmare en och en halv timma långa tillställningen.

Det var säkert många med mig som gick hem i sommarkvällen och 
kände att vi upplevt något speciellt. n

Mellan Södra Syster och Evigheten
– en föreställning för Sjöräddningssällskapet

Ugglejakt i höstnatten

Tänk er att sitta alldeles ensam i skogen med en liten lägereld, det är 
kolsvart och helt tyst. Det fladdrar till lite i träden och elden rör på sig. 
Lite ensamt och kusligt känns det, men det bara för en kort stund, för 
minuterna efter kommer det 40-tal ungar och lika många föräldrar med 
facklor och ficklampor upp till skogen. 

Nu var det inte tyst längre. Det var den 5 november och ugglejägarna 
kom. Barnen fick i uppgift att leta efter den stora Berguvens kompisar, 
12 st ugglor som hade gömt sig i skogen. Det var ju inte helt lätt att kliva 
över grenar och stenar i mörkret, men barnen lyckades väldigt bra med 
att hitta ugglorna med reflexsiffror som var upphängda i träden. 

Föreningen för Fjällbacka arrangerade kvällen tillsammans med Dina 
försäkringar och Kakservice. Efter grillkorv och dricka var det dags att 
leta efter ”gammelugglans” bo, där det fanns fullt av godispåsar. Så 
småningom började batterierna att ta slut i ficklamporna, och det var 
dags att önska alla fortsatt trevlig fredagkväll. 

Tänk vad spännande det är att smyga ute i mörkret! Varför inte köpa en 
ficklampa till barnen i julklapp?! n 

Text: Annelie Torstensson • Foto: Björn Aldén
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Föreningen Väderöbod tar 
över ansvaret för driften 
av fyren från 15 september 
och fyren kommer att lysa 
under överskådlig framtid.

I samband med ett besök av med-
lemmar från Svenska Fyrsällskapet 
på lördagen 11 september bytte 
föreningen ut Sjöfartsverkets lås 
på fyren till ett eget hänglås och 
markerar med detta att fyren fort-
sättningsvis drivs i föreningens regi.

Flera av Sveriges fyrar är inte längre 
nödvändiga för handelssjöfarten. 
Därför avvecklas de från Sjöfarts-
verkets verksamhet. För fritidssjöfarten och för Sveriges alla fyrälskare 
är dock detta en utveckling som inte hälsas med glädje. Fyrarna utgör 
en symbol för sjöfart och är trygga och majestätiska märken som 
många vill ha kvar. Det nuvarande fyrtornet på Väderöbod byggdes 
som ersättning för den bemannade Heidenstamfyren som togs ur 
drift 1965. Då flyttade fyrpersonalen iland och de hus de bodde i 
började förfalla. 

Bland besökarna från Svenska Fyrsällskapet fanns flera barnbarn till 
tidigare fyrvaktare och fyrmästare på ön och en av fyrvaktarna gifte 
sig också med lärarinnan i den lotsbarnskola som tidvis verkade på 
Väderöbod. Barnbarnen var märkbart rörda när de klev in i farmors 
enrumslägenhet som förutom hennes bostad även fick fungera 
som skolsal.

Föreningen Väderöbod, en ideell förening, har sedan 1979 rustat upp 
husen och räddat dem från förfall. Nu tar de även över ansvaret för 
fyrtornet och driften av fyren. Genom Sjöfartsverkets försorg har 
fyren fått ett vitt runtomlysande sken och den tidigare glödlampan är 
utbytt mot en lysdiodfyr av modernaste snitt. Solenergi driver fyren 
liksom tidigare, men batteripaketet som behövs nu är mindre. Den 
tidigare glödlampan på 20W är ersatt med en krans av vita lysdioder 
som ger ungefär samma ljusstyrka men drar endast 6W. Karaktären är 
LFL W 8s  vilket innebär 2 sekunders lystid var 8:e sekund. Lysvidd 6 M.

Genom alla år som föreningen verkat har de haft ett gott stöd från 
ansvariga myndigheter som ägt och förvaltat byggnaderna. Fören-
ingens idoga arbete har gjort det möjligt att bevara denna unika 
miljö till ett rimligt pris. Att det är uppskattat av sjöfolk vittnar alla 
nöjda besökare om när de vid tjänlig väderlek besöker ön sedan 
landstigningsförbudet upphört 31 juli varje år. n

VÄDERÖBOD 
LYSER VIDARE

Text & foto: Magnus Blomstrand

Övre bilden: Föreningen Väderöbods ordförande Kjell Anders-
son byter lås på dörren till Väderöbods fyr. I bakgrunden syns 
bebyggelsen som rustas upp av föreningen sedan 31 år. 

Undre bilden: 1914 ristade Artur Urberg och Torsten Waldner in 
sina initialer i berget på Väderöbod. Nu 96 år senare besöker 
barnbarnen  Väderöbod och gläds åt att Föreningen Väderö-
bod har markerat ristningarna. Från vänster Bert och Ingemar 
Simonsson och Gudrun Segerhjelm.
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Nej, det måste vara fel, det var ju hundratals år sedan kungen 
av Helsingör skrek ut sin ångest över våra västligaste farvatten. 
Eller kunde det ändå vara den Shakespeareinspirerade rösten 
jag hörde bland jagande molntrasor och fräsande bränningar?

Funderade vidare, tid – vad är tid egentligen? Vi baserar ju stora 
delar av vår tillvaro på tidsbegreppet, men vi kan ändå inte i en 
enkel definition beskriva vad tid egentligen är. Avståndet mellan 
två händelser? En väldefinierad atomsekund? Kan vi resa bakåt i 

Spanade ut över Väderöfjorden och såg den gråmulna himlen möta sin vän havet i liknande färgtoner vid 
horisontlinjen. Skulle kunnat tro att hösten anlänt lite för tidigt men en check med tiduret visade faktiskt 
högsommarmånaden juli, som i slutet av månaden bjöd på ovanligt regniga och vindfyllda förutsättningar 
just i år. Var sak har normalt sett sin tid så det var lite förvillande för vän av ordning.

Denna sommardag var det rätt ensamt på den nordligaste av Skottarna utanför Långeskär och jag lyssnade 
koncentrerat ut över den oroliga Nordsjön. Hörde jag någon ropa från den danska sidan: 
– Ur led är tiden – ve att jag är den som måste vrida den rätt igen…

Ett kåseri med bilder av Philip Edner
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tiden eller måste vi alltid glida med framåt, i tidens självbestämda 
takt? Kan vi resa före tiden in i framtiden och återvända helskin-
nade till Bohuskusten?

Det är knepigt det där med att man måste leva livet framlänges 
fastän man egentligen bara förstår det baklänges. Kaprifolen 
hade kanske valt att aldrig blomma ut om den blivit tillfrågad 
med höstens erfarenhet?

Om nu verkligen Hamlets röst skulle höras över havets brus vid 
Skottarna, är han då en vittnesbörd om gamla tider eller kanske 
rent av ute och checkar av lite förutsättningar före sin tid? 

Viktor Rydberg formulerar sig i sitt midvinterepos: ”Släkte följde på 
släkte snart, blomstrade, åldrades, gick – men vart?” 

Betydligt enklare att reflektera över är årets version av Lösnäsan 
som för fyrtionde gången gjorde sin sköna och uppskattade show 
i Fjällbacka. Efter delikat traktering med i huvudsak havets, till 
årstiden anpassade läckerheter, nedsköljda med porlande vin och 
annat flytande, intog veteranerna scenen på Stora Hotellet med 
bravur och till folkets stora jubel. Snart var sexor och åttor slut och 
baren sålde ”gin och grape” i 12-format så att barmästaren fick 
träningsvärk i underarmarna.  Stämningen var på topp och den 
vackra skymningen spred sitt orangelila solnedgångssken över 
Valö och Fjällbackas fantastiska hamninlopp. Tiden, denna märkliga 
företeelse, gick fort. Tiden tycks, konstigt och oförklarligt nog, ofta 
gå fortare när man har roligt och så plötsligt var hela partyt över.

Einstein & Co har ej behandlat just sambandet mellan rolighet/
nöje/njutning och tidshastigheten och det kan kanske därför vara 
en utmaning att ta tag i för nutidens superhjärnor…

Efter Lösnäsan infann sig en känsla av nostalgiskt vemod på vägen 
hem i den vackra Fjällbackanatten. Varför kom inte ”Valborgs 
orkester” med sitt traditionella och uppskattade gästspel i pausen? 
Bandet har ju varit med så många gånger tillsammans med Lösnä-
san och höjer stämningen till astronomiska nivåer med sin vilda 
remix av instrument och klassiska låtar.

Något gnagde i medvetandet, egentligen ända sedan det 
ensamma besöket på Skottarna, – tiden, tänk om den kunde 
vridas tillbaka? Då skulle man ju kunna justera små misstag som 
tidigare har skett? Undrar hur före sin tid Hamlet egentligen var i 
sin berömda replik? 

Framtiden kan vi inte säkert säga något om, men om vi kan lära 
något från sommarens sköna ledighetsperiod, från tiden som 
nu redan räknas till historien, så är det att vara försiktiga med att 
röra om och förändra i Fjällbackas kärna som lyckats bli en tidlös 
fantastisk levande skapelse i tiden.

Trevlig jul med mycket skön tid och naturligtvis också gemensam 
färd mot nya ljusare härliga tider önskar…

Galilei ritade tiden som en rak intervallbaserad linje och Newton 
kunde därefter definiera absolut tid som något som flyter på 
framåt av sig själv med samma hastighet utan hänsyn till något 
yttre. Så långt är det för reflekteraren på Skottarna möjligt att 
hänga med hyfsat. Men när kvantfysikerna börjar prata om relativ 
tid och att tiden går långsammare när farten ökar och närmar sig 
ljushastigheten, då blir det rejält mycket svårare. Även om den 
s.k. ”vågfunktionen” känns osäkert bekant vid Väderöfjordens 
klippor och språng.

Det är lite underligt att vi på den västligaste Västkusten faktiskt, 
egentligen har 52 ”extra” minuter på oss fram till 12-slaget på nyårs-
afton, när de ostligaste Svearna tycker sig höra 12-slaget dundra i 
öronen samtidigt som våra bonusminuter, strikt tidsmässigt, redan 
är historia för dem…. Någon har ju trots allt bestämt att vi har 
gemensamt 12-slag i hela Sverige. Från ett tidsperspektiv tycks vi 
alla glatt och omedvetet, dagligen flyta omkring i tidsgränslandets 
ovissa arkipelag – ovetandes om vi faktiskt redan är historia eller 
om vi fortfarande har framtiden för oss.

De flesta håller nog med om att vi i ett större perspektiv, på sätt 
och vis, sitter i samma båt (förhoppningsvis en J-10:a), som i en eller 
annan form färdas mot framtiden och att vi kan återvinna en del 
kunskap från det som hänt tidigare, men ännu knappast mycket 
kunskap från den framtid som ännu inte har hänt. 



Annons ▼

Annonssida
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Victor Bogesjö, Uppsyningsman, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka

Sist ni läste Fjällbackabladet så var vi på Sjöräddningen mitt 
i förberedelserna inför sommaren 2010. Båtarna gjordes i 
ordning och besättningen i Havstenssund förbereddes på 
deras första sommar med räddningsbåten Ivan Holmberg. 
Nu har sommaren flugit förbi i ett rasande tempo och vi är 
redan inne i november. Så hur var sommaren? Här kommer 
en liten summering.

I skrivande stund har vi haft totalt 154 uppdrag, varav 24 av 
dessa är så kallade SAR-larm, det vill säga brådskande sjö-
räddning. Vi har assisterat landstinget med 10 stycken sjuk-
transporter, vilket är något mindre än förra året. Något annat 
positivt vi har märkt på vår station är att antalet allvarliga 
olyckor har minskat från föregående år. Varför är givetvis svårt 
att förklara, men förhoppningen är att sjöräddningssällskapet 
har lyckats nå ut och informera om sjösäkerhet i allt större 
mån, det är en stor del av vårt arbete.

Havstenssund har fått en hektisk start med Rescue Ivan Holm-
berg och hunnit med hela 8 stycken SAR-larm, varav flera 
under dåligt väder vid Tjurpannan där tiden är en avgörande 
faktor.  Hela 25 besättningsmän och kvinnor har gått jour och 
kommer fortsätta att göra så även nästa år. Det har med andra 
ord gått över förväntan, och jag tror att lösningen med place-
ring av en räddningsbåt i Havstenssund kommer att fortsätta.

Vad gäller besättningen i Fjällbacka så fortsätter vi att utbilda 
oss, öva och göra underhåll på båtarna, allt för att hålla oss 
uppdaterade och vara beredda om vi skulle behövas på sjön. 
Som sagt, sommaren är över och vintern är här. Tänk därför 
på att vara försiktiga om ni ger er ut på isen, uppdatera er på 
lämplig säkerhetsutrustning och läs på hur man agerar om 
olyckan är framme. 

 Med förhoppning om ett härligt 2011. n
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Text: Lasse Lundberg • Foto: Tor Gunnarsson

Egentligen började det med ett gäng grannar i Sälvik. 
Några bodde året runt och några var delårsboende. 
Egentligen var det sjöbodgrannarna som startade det 
hela. Alla hade det gemensamt att dom ville göra något 
kul tillsammans. Det blev Boule. 

Jag hade spelat lite tidigare och visste att berätta 
att Napoleons officerare brukade kasta obegagnade 
kanonkulor och tävla att komma så nära en utkastad 
mindre kula som möjligt. Som bana använde man den 
befintliga parken utanför förläggningen. Den enda 
regeln man inte fick tumma på var att Boule måste 
spelas innom 50 meter från närmsta bar. Detta för att 
förstärka den sociala gemenskapen inom armén.

Innanför sjöbodarna i Sälvik fanns en bilparkering, 
vilken hörde till samfälligheten, så den fick duga som 
Boulebana och baren, den fixade deltagarna själva.

Detta var för cirka tre år sedan och succén var given! 
Året runt kl. 17.oo är det samling för lite social samvaro 
och sedan spelas det Boule oavsett väder. En viking ger 
sig inte för väder och vind så namnet på gänget fick bli 
Sälvikingarna. Men oj vad det blir trångt på parkerings-
platsen ibland. Upp till ett tjugotal deltagare kan dyka 
upp för att ”kasta skrot”. Erik är äldst med sina dryga 80, 
och som gammal allsvensk fotbollsspelare är det blodigt 
allvar hela tiden. Olle sköter protokollet och Björn är 
banchef. Alla har en syssla att sköta och det skulle ta allt 
för lång tid att räkna upp alla funktioner som de olika 
Sälvikingarna ansvarar för. 

Varje år drar vikingarna i söderled. Biljettpriserna på 
Ryanair får bestämma datumen, men det sker alltid på 
hösten. Under några dagar i år spelades det Boule med 
Svenska Rivieraklubbens medlemmar i Sainte-Maxim 
på Franska rivieran. 

Det är en bra känsla att få spela Boule i Sainte-Maxime, 
där det Svenska boulespelets grand old man, Prins 
Bertil, ofta spelade med folket i byn. Han fick också 
boulebanan döpt efter sig och Sälvikingarna känner 
sig lite extra svenska när de vandrar ut med sina klot 
på Boulodrome Prins Bertil.

Annars är det bouleplanan i Sälvik som gäller. Ingen 
vill missa den där lilla stunden då det pratas lite om 
vad som kan vara aktuellt för tillfället. Då är alla goda 
kompisar, men när spelet sedan drar igång är det ingen 
som lägger fingrarna emellan.

Det stämmer inte riktigt att alla samlas klockan 17.00 
för att spela. På julafton är tiden flyttad till 15.00. Detta 
för att alla skall få tid till att öppna julklappar, om det 
skulle vara aktuellt. Rätt skall vara rätt... n

Boulesällskapet 
Sälvikingarna
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5 minuter med...

Privat foto

Han är ung. ambitiös och är uppsyningsman på Fjäll-
backa Sjöräddningsstation. De av oss som besöker 
stationen möter ofta Victor på gång med något som 
måste fixas och ordnas. Alltid med ett välkomnande 
ord och med lugn i blicken. 

Som uppsyningsman ansvarar han helt ideellt för 
att driften fungerar, att de fyra stationerade båtarna 
är i toppskick och att det finns jourpersonal dygnet 
runt 365 dagar om året, allt för besättningen och 
allmänhetens säkerhet. Du vet väl att journumret till 
Sjöräddningen är 0705-80 81 57, i nödläge gäller 112.

Namn: Victor Bogesjö

Ålder: 27

Familj: Mamma, Pappa & Lillebror

Bor: Göteborg

Gör: Jobbar på Swedish Club

Fritidsintressen: Havet, sjöräddningen och dålig 
humor.

Varifrån har du fått ditt intresse för Sjö-
räddningen?
Har alltid varit intresserad av sjön samt varit ute och 
fiskat med pappa och farfar sedan jag var liten. 

Hur värvar ni besättningsmän till  
stationen? 
De som är intresserade brukar kontakta oss. Ring eller 
maila för mer information om ni vill vara med.   
Kontaktuppgifter finns på  www.sjoraddning.se.

Hur många larm har stationen per år? 
Ca 200 uppdrag varav drygt 20 är sjöräddningslarm.

Rebecca Trehammar

Resmål? 
New York.

Maträtt/Dryck? 
Råbiff / Rött vin.

Läser helst? 
Henning Mankell.

Musik? 
Blandat, beroende på humör.

Tv? 
Humorserier och dokumentärer.

Fjällbacka Valö
Fjällbacka Valö – Skärgårdens närmaste Restaurang och Pensionat – som de själva 
beskriver sig har bytt ägare. Tidigt i somras lämnade Anna och Ove Leandersson över 
rörelsen till Hans och Karin Holmström. 

Förutom konferenser höst och vår kommer de att utveckla konceptet Skärgårdskrog/
Skärgårdscafé. De fina vandringslederna på Valö har restaurerats, den fantastiska bad-
stranden som vetter mot Sandhagen skall lyftas och bli den mini-playa den faktiskt är. 
Tillgängligheten skall öka och i den tanken ingick även en ”färja”. I Tammerfors hittade 
Hans en båt med stor hytt och stort lastdäck för att kunna ta både passagerare och gods 
till ön. Valöfärjan kommer att regelbundet gå mellan Ingrid Bergmans torg och Valö så 
att alla i Fjällbacka utan egen båt smidigt kan ta sig till playa, krog och vandringsleder. 
Öppet skall de hålla mellan första april och sista oktober,  

Hans och Karin har lång erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen. Sedan 1977 
har de arbetet inom branschen med bl.a. 17 år i Sälen. Karin har de senaste två och ett 
halvt åren arbetat på Väderöarnas Pensionat. 

Hans är en visionär och har djupa tankar om hur vi borde öppna upp skärgården för 
allmänheten på ett påtagligare sätt (visst är valöfärjan en del av det) och vi planerar till 
sommarnumret 2011 att ha en djuplodande artikel om dessa visioner. Håll ut… n

Text: Anders Torevi • Bilder: Wärdshuset

Fjällbacka Wärdshus heter de tre lägenheter/
studios som finns att hyra på övervåningen av 
f.d. Richters Konservfabrik. 

Lars Mossberg och Per Johansson bidar 
tiden tills reningsverket är flyttat och har fått 
tillfälligt tillstånd att hyra ut ytan. I första hand 
hyrs lägenhterna ut veckovis och om du är 
intresserad av detta magnifika seafront-läge, 
med uteplats vid kajkanten, hittar du mer 
information på www.fjellbacka.se n

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

Styrelsens motivering:
John Johansson, ”Sko-John” 
kallad, har i femtio år arbetat 
som kassör i FFF. Vi har räknat ut 
att han  i runda tal dessutom har 
adresserat 60 000 Fjällbackablad 
hemma vid sitt köksbord. Han 
har också varit aktiv inom kyrkan 
i 25 år.  Med andra ord genom 
åren ett fantastiskt engagemang 
för Fjällbacka!
Anders Torevi har kanske ärvt 
intresset för samhället av sin 
far och med sin starkt kreativa 
personlighet har han genom 
åren bidragit med många 
idéer och varit drivande bakom 
många av de evenemang som 
vi njuter av här i samhället. T.ex. 
kan nämnas hans arbete med 
hemsidan, konserter i kyrkan och 
det professionella arbetet med 
utformningen och innehållet 
i Fjällbacka-Bladet. I stort och 
smått är hans typiska kommen-
tar: ”Det fixar jag”. 
Två värdiga vinnare år 2010 
tycker vi i Samhällsföreningens 
styrelse genom Karin Darpö.

Tidigare pristagare:
2001 Christian Hellberg
2002 Lasse Lundberg
2003 Bryggdansföreningen
2004 Camilla Läckberg
2005 Karl-Allan Nordblom
2006 Harry Järund
2007 Berith Torevi
2008 Susanne Hadenius
2009 Örjan Torstensson 

Årets 
Fjällbackabo(r) 2010

John Johansson
& Anders Torevi

Barnens Dag med  
Krabbmetetävlingen

Text: Eva Björving • Foto: Göran Björving

FFF:s stora årliga arrangemang för barn 
var som vanligt inplanerat till den 3:e 
torsdagen i juli – i år den 15/7. Men 
när det började ösregna klockan 10 på 
förmiddagen, så funderade arrangörs-
staben en stund allvarligt på att ställa in.  
Men krabbmetetävlingen ställs bara inte 
in! Vi skaffade snabbt ett extra partytält 
och byggde under förmiddagen upp 
de två stora tälten nere på dansbryg-
gan. Döm om vår förvåning, när hela 
141 deltagare anmälde sig till tävlingen! 
Det var det tredje största deltagaran-
talet, sedan tävlingen började för 22 år 
sedan! Det blev en verkligt lyckad dag 
och regnandet hade nästan upphört 
då Örjan Torstensson körde igång de 
tävlande kl. 14. 

Kl. 15, när det trogna gänget medhjäl-
pare började räkna in krabbfångsterna, 

Klass A:  
Barn tom. 6 år eller med vuxenhjälp
1:a Anton Göthberg / 14 krabbor
2:a Hugo Carlsson / 11 
Delad 3:e plats: Theo Sjölund / 8  
Delad 3:e plats: Hanna Ternstrand / 8

Klass B:  
Barn 7 - 13 år
1:a Gustav Hallberg / 19
2:a Selma Karlsson / 17
3:a Oliver Taudin / 13

Klass C:  
Ungdom fr. 14 år, samt vuxna
1:a Maria Hallberg / 28
2:a Thomas Hartung / 23
3:e Elinor Hartung / 13

så sken t.o.m. solen.
När man som arrangör står och tittar ut 
över alla tävlande, som nöjda hämtar 
sina priser, så sänder man en tacksam-
hetens tanke till Fjällbackas alla givmilda 
sponsorer, som gör det möjligt att som 
vanligt dela ut priser till samtliga! 

Efter prisutdelningen visade ”Absolute 
Show Kids” upp sig på torget.

I ett hörn av det jättestora dubbeltäl-
tet satt det några ansiktsmålare, som 
förvandlade ett antal barnansikten till 
katter m.m. Vid centrumbryggan hade 
Sjöräddningen lagt till med tre av sina 
båtar. En strid ström av nyfikna besökare 
passade under hela eftermiddagen på 
att titta på de välutrustade båtarna. 
Hoppas att de fick många nya medlem-
mar! n
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Lördagen den 2 oktober var det Fjällbacka Match Race (FMR). 
Denna form av kappsegling med två identiska båtar har speciella 
regler som ger utrymme för närkamper och spänning. Banan ligger 
därför så nära publiken som möjligt. Segelsällskapet Norderviken 
startade, på initiativ från Thomas Kenwood, FMR år 2008. Pelle Pet-
terson  slog den gången Gurra Krantz med minsta möjliga marginal.

I år seglade man med två nya MF-båtar. En bra modell för den 
här typen av event då den är stadig och enkel att hantera. Det 
gör att mer ”seniora” seglare kan vara med och matcha de yngre. 
Båten har konstruerats av Sture Sundén, son till Tord Sundén som 
ritade Folkbåten. 

Deltagare
Per Axel Hveem från KNS i Norge, VM-seglare i Drake, hade med 
sig gasten Eva-Lotta Nylén från Fjällbacka. Lasse Lundberg,  
VM -seglare i Soling, ställde upp med fru Ingela och representerade 
SSN. Gurra Krantz som seglar för KSSS tog med sig Rodney Ardern. 
De känner varandra väl efter två jorden runtseglingar i Volvo Ocean 
Race med SEB och Swedish Match. Rodney, från New Zeeland, 
har även vunnit Americas Cup med Alingi 2007. GKSS ställde upp 
med Daniel Birgmark och pappa Anders Sörensson. Landslags-
seglaren Daniel Birgmark kom fyra i Finnjolle under OS i Peking 
2008. Lysekils Segelsällskap Gullmarn, ställde upp med Magnus 
Lundgren och Torbjörn Johansson. Magnus har seglat 470 i OS och 
är svensk mästare i H-båt. Sist men icke minst var Tomas Hurtig 
från Alingsås Segelsällskap som seglade med Thomas Kenwood. 
Tomas är Svensk och Nordisk Mästare i IF-båt.

Match Race
De sex lagen är först uppdelade i två grupper där alla seglar mot 
alla. Därefter seglas semifinaler och final. Varje match börjar med 
en varningssignal 5 min före start. Vid 4 min får man gå in i ”gaten”. 
Båtarna kommer då från var sin sida för SB respektive BB hals och 
försöker få bästa position för start. Det är ett fartfyllt och spän-

nande moment och båtarna ligger väldigt nära varandra. Här 
gäller det att kunna regler, störa och få övertag på den andra 
båten. Man kan signalera att motståndaren gjort fel genom att 
visa en flagg. Domaren som hela tiden följer matchen dömer 
antingen ett straff eller vinkar av protesten. Om en båt får ett 
straff måste den göra en 360 graders sväng före mål. 

Hur gick det?
I semifinal 1 seglade Lundgren/Johansson mot Krantz/Ardern. 
Det var en het uppgörelse där Lundgren/Johansson nästan 
missade segern. Efter en knapp ledning på sista benet tog de 
sitt tilldömda straff just före mål och till slut skilde det bara 2 
sekunder vid målgången!

I semifinal 2 seglade Birgmark/Sörensson mot Hurtig/Kenwood. 
Efter halva första kryssen drog Birgmark/Sörensson ifrån till en 
säker seger genom att utnyttja ett vindskift.

I matchen om tredje pris seglade Krantz/Ardern mot Hurtig/
Kenwood där Gurra och Rodney skaffade sig ett övertag i starten. 
Hurtig/Kenwood seglade ikapp efter bra vägval på första kryssen. 
I en slagduell drog Hurtig/Kenwood på sig ett straff och Krantz/
Ardern kunde sedan förvalta sin ledning hela vägen in i mål. 

I finalen blev det hett. Birgmark/Sörensson tog ledningen, men 
vid kryssmärket kom Lundgren/Johansson ikapp och seglade 
också förbi. Efter andra kryssrundningen började en luffnings-
match, där två straff, ett till vardera båten utdelades av domaren 
Torkel Lindahl. Birgmark/Sörensson kom ut som ledare i den 
fighten och då Lundgren/Johansson ådragit sig ett straff i starten, 
måste de göra en straffrunda på sista länsen mot mål. Birgmark/
Sörensson kunde ohotade bärga segern i Fjällbacka Match Race 
2010 och Daniel Birgmark tog hem Waldemar Kenwood vand-
ringspris. Fjällbacka Match Race kommer 2011 att avgöras 30 juli. 
Möt upp för en spännande stund. Efter prisutdelningen var det 
regattamiddag och underhållning i Pianobaren. God mat och 
härlig stämning – Seglare har mer kul! n

Text & foto: Anders Torevi

Till vänster årets pristagare Rodney Ardern, Anders Sörensson, Daniel Birgmark, Gurra Krantz, Torbjörn Johansson och Magnus Lundgren. Till höger Lundgren/Johansson 
och Krantz/Ardern i fullt race på Fjällbackafjorden. 



38FJÄLLBACKA-BLADET • December 2010 • Nr 109

Annonssida



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2010 • Nr 10939
Rebecca Trehammar

Ja, vad säger man..? Fjärde gången som segrare 
kan ju inte vara en slump. Visst är det tur och 
träff  att få någon enstaka fi sk när vännerna i 
båten inte får någon, men att stå som total-
segrare för fj ärde gången av nitton möjliga? 
Och Stefan Gustavsson har inte varit med 
mer än max 16 gånger, så att vinna var fj ärde... 
Makalöst!

Vädret kunde inte varit bättre. Svaga vindar 
och en molnfri himmel var något helt annat 
än stormen och skyfallet som drog in några 
dagar före tävlingen. Kanske var det sensom-
marvärmens förtjänst att det strömmade in folk 
som ville vara med och fi ska. Efter skitvädret i 
veckan såg det lite tunt ut i anmälningslistorna 
men i slutet tog det sig och stannade på 445 
deltagare, varav 15 juniorer. 

Blott ett tiotal sekunder efter startsignalen 
nappade det för fj olårets totalsegrare Robert 
Larsson. Han säkrade med det priset för första 
fi sk och direkt när han släppte ner kroken igen 
högg tvåan. Vi trodde nog då att han skulle vara 
med och slåss i toppen men efter de fantastiska 
minuterna var det tvärstopp. I samma båt som 
Robert satt Raimo Jörg och hans mamma Mar-
gareta vilka båda skulle göra Robert sällskap i 
prislistan. Raimo var länge med och fajtades 
om totalsegern men fi ck i slutet ge sig och hans 
6 makrillar blev en andraplats. Margareta fi ck 
två granna fi skar och vann damklassen. 

Som brukligt är, då det är valår, var de politiska 
partierna inbjudna till ”röstfiske”. Tävlingen 
föregicks av en frågestund där politikerna fi ck 
svara på fjällbackarelaterade frågor. Under 
själva fi sket var det sedan en tävling mellan 
Alliansen och De rödgröna. Alliansen vann med 
1-0 efter det att Clarence Holgersson (KD) från 
Hällevadsholm fi ck den enda.

Storleken på fi sken var i år generellt ganska 
stor. Största fi ck Yngve Blad - 810g. Nämnas bör 
även att yrkesfi skarna var många i år. Fiskare 
från bl.a. Havstenssund, Grebbestad och Mol-
lösund gästade oss.

Som vanligt fortsatte festen på kvällen och 
Fjällbacka rockade loss med fullt drag både 
på Pianobaren och Galären. En underbar 
sommaravslutning som vi tar med oss in i 
höstmörkret. Nu riktar vi in oss på 2011 och det 
stora 20-årsjubiléet som vi lovar kommer att bli 
något extra… n

Text och foto: Anders Torevi

1:a Stefan Gustavsson, Uddevalla 8st
:a Raimo Jörg, Fjällbacka 6st
:a Robert Jensen, Mölndal 4st
Junior:
1:a Kalle Sundbom, Göteborg
2:a Jakob Johansson, Uddevalla
Första: Robert Larsson, Fjällbacka
Minsta: Tobias Fagrell, Göteborg
Bästa dam: Margareta Jörg, Fjällbacka
Bästa utlänning: Ivar Andresen, Norge
Bästa yrkesfi skare: Bengt Ekström, Fjällbacka
Lagtävlingen: Lag Lättmeta
Bo Gustafsson, Stefan Gustafsson och Gunnar Olofsson

RESULTAT
2010

Ovan: Stefan Gustavssons åttonde fi sk på väg upp ur vattnet. 
Nedan: Robert Larsson fi ck första, Ivar Andresen blev bästa utlänning, 
Margareta Jörg bästa dam och Jakob Johansson tvåa i juniorklassen.
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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 Ports höstsäsong virvlade igång i augusti med en härlig 
tvådagars kick-off  för klubbens alla dansare, stora som små. I två 
dagar dansade, kämpade, åt, camperade, lekte, stretchade vi och 
hade urkul ihop – Precis som vanligt! 

Det är nu tredje höstkick-off en som Dance Port har arrangerat 
för sina medlemmar och vi blir bara fl er och fl er. Skolans idrotts-
hall samt lektionsalar i huvudbyggnaden var traditionsenligt  
träningscamp åt dansarna. 

Tre tränare höll parallella kurser i olika dansdiscipliner som bugg, 
lindy hop, boogie woogie, dubbelbugg samt rock. Klubben består 
av barn, ungdomar och juniorer men också en rejäl samling glada 
seniorer som också deltog vid denna danshelg.

Höstens kick-off  kunde genomföras med hjälp av bidrag ur Nancy 
& Åke Bergqvist fond.

Dansarna fick visa sina färdigheter några veckor senare då 
säsongens första stora tävling hölls i Herrljunga, där många av 

Höst kick-off  och Lag-SM i Karlstad

dansarna i Dance Port, tillsammans knep hela nio pallplaceringar 
och fi na medaljer.

Under hösten tävlades det naturligtvis fl itigt runt omkring i 
landet och fl era av ungdomarna är också ledande inom sina  
discipliner (dansgrenar) i Sverige.

I skrivande stund ligger också klubben i hårdträning inför stun-
dande LAG-SM som går av stapeln i Karlstad den 5 dec. Klubben 
gör sin debut i dessa sammanhang och vi skickar inte bara ett lag 
utan två – med elva dansare i varje! Många barn och ungdomar 
har tidigare tävlat i SM men nu är det LAGET som gäller och inte 
JAGET – Kul skall det bli, tycker alla!

På de senaste träningarna har även föräldrarna engagerat sej i alla 
förberedelser som hör till en sådan här stor tävling. Det tillverkas 
just i DancePort-verkstaden vimplar, maracas och pompoms 
och det övas på hejarklacksramsor! Flaggan som klubben fi ck 
av Tanums kommun på nationaldagen kommer givetvis också 
att vara med oss på färden till Värmland. n
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Text och foto: Tomas Järund

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

Golfsäsongen 2010 har nått sitt slut och Fjällbacka Golfklubb kan se tillbaka på ett 
annorlunda år, både positivt och negativt. Som vi alla vet så var vintern sträng och det 
påverkade även Fjällbackas golfbana. Den ihärdiga kylan gjorde att banan öppnades 
sent, vilket resulterade i ett färre antal gästande spelare. Ett intäktsbortfall som har 
varit svårt att reparera under resten av säsongen. 

Samtidigt befinner sig Sverige i en lågkonjunktur vad det gäller golfen med fler 
golfare som slutar att spela, samt färre och färre nybörjare. Trenden har resulterat 
i att många golfklubbar har ekonomiska problem, något som dock inte är fallet för 
Fjällbacka Golfklubb. Även om vi märker av den sviktande efterfrågan så har klub-
ben idag en god ekonomi tack vare den kringliggande marken som klubben äger. 
Under året har ett antal tomter varit till salu och idag är vi glada att kunna meddela 
att merparten av dessa är sålda.

Klubbens tävlingar
Fjällbacka Golfklubb har haft ett gediget tävlingsprogram under året med flaggskep-
pen Fjällbacka Open, Klubbmästerskapen och Hummergolfen. 

Fjällbacka Open genomfördes åter igen med Drydocks World som huvudsponsor 
och är en av de största tävlingarna som ingår i Svenska minitouren. Årets vinnare blev 
Victor Almström från Viksjö GK med en score på -6. 

Klubbmästerskapet spelades över två dagar i 13 olika klasser. Antalet deltagare uppgick 
i år till 110 st vilket är otroligt mycket jämfört med många andra golfklubbar som har 
svårt att få ihop ett klubbmästerskap. Ett tydligt bevis på klubbens gedigna tävlings-
tradition. Årets vinnare, fördelat på de olika klasserna, ser ni i resultatlistan till höger.

Hummergolfen avslutade i vanlig ordning tävlingssäsongen. Tävlingen erbjuder ett 
prisbord med 127 humrar. Tävlingsledningen, med Lasse Landelius vid grytan, kokar 
dessa kvällen innan och prishumrarna delas ut färdiga att äta. Ett prisbord som är vida 
känt och gör att det kommer tävlande ifrån hela Sverige. n

Lågkonjunktur och tävlingstradition

Resultat KM:
Herr senior:  ......Tomas Järund
Dam senior:  ......Alexandra Malmsjö
Pojkar junior:  ...Marcus Malmsjö
Flickor junior:  ...Alexandra Malmsjö
D35:  ...................Lotta Öjeskär
H35:  ...................Johan Järund
H45:  ...................Thomas Lignell
H55:  ...................Mats Källberg
D60:  ...................Brith Johansson
H65:  ...................Leif Ericsson
H75:  ...................Åke Hugosson
Foursome Damer:  
  Carin Ernby/Ann Alvers
Foursome Herrar:  
  Tomas Järund/Johan Järund

Segrare Hummergolfen:
A-klassen:  
  Johan Larsson/Thomas Andersson,  
  Kungsbacka GK
B-klassen:  
  Anna Blomdahl/Lennart Blomdahl,  
  Fjällbacka GK
Open-klassen:  
  Johan Larsson/Thomas Andersson,  
  Kungsbacka GK
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Text Hans-Einar Forsberg • Foto: Gunilla Lundberg och Sofi e Blidner-Erneholm

w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Pirater i Sälvik

SSN samarbetade under försommaren med Fjällbacka skola 
för att skolbarnen ska intressera sig för havet och kanske 
framförallt för att tända ett intresse för segling. Barnen var 
på SSN vid fem tillfällen och  varvade teori och praktik på 
ett lekfullt sätt. Våra uppdrag var knopar, skattletning och  
optimistprovning så klart. Sen fi ck barnen skriva en bok om 
sin tid som pirater. Avslutningen var på en lördag när även 
föräldrarna fi ck vara med. Då lade barnen in extraaktiviteten 
vattenkrig, det blev en höjdpunkt.  För att rama in tillställ-
ningen hade vi lånat in både fi skebåt och sjöräddning. Vi 
tackar Stig, Sjöräddarna och skolan såklart.

Vi vill som vanligt slå ett slag för den mycket  uppskattade 
seglarskolan som klubben arrangerar.  Vi har utbildat våra 
instruktörer och uppdaterat programmet så att vi numera 
är certifi erade av Svenska Seglarförbundet.  Det innebär en 
kvalitetssäkring med anpassade kursplaner m.m. Det fi nns 
kurser för barn, ungdomar och vuxna. I slutet av varje säsong 
brukar seglarskolan ordna en eskadersegling med övernatt-
ning i tält. Vid hemkosten efter årets utfärd till den exotiska 
Porsholmen var ungdomarna alldeles otroligt nöjda och en 
av de yngre pojkarna talade om för Mamma att det var det 
roligaste han någonsin gjort.

Under året har vi sett fl era klasser än vanligt under våra 
aktiviteter. Vi hyllar följande klubbmästare 2010:

Laser ...................................................................Andreas Ljungberg
Laser Radial ......................................................Hanna Bach
E-jolle .................................................................Elvira Forsberg
Zoom 8 ..............................................................Sofi e Blidner-Erneholm
Optimist ............................................................Jesper Lundblad

Varje år arrangerar vi poängseglingar på torsdagarna samt regat-
torna Högsommarregattan, Valö Runt och klassikern Väderöarna 

Runt. Vi försöker på alla sätt slå ett slag för kölbåtssegling som en 
avslappnad aktivitet och gömma undan tävlingsmomentet. Det 
skulle vara kul om fl er än en båt med Fjällbacka som hemmahamn 
ställer upp 2011. Vi publicerar tävlingskalendern i sommarnumret 
av Fjällbackabladet.  I år drabbades tyvärr både Valö- och Väder-
öarna Runt av strålande solsken och högtryck så det var svårt att 
ta sig runt. Resultat fi nns på www.norderviken.se.

Vi tackar alla medlemmar, aktiva och sponsorer för det gångna 
året och ser fram emot ett strålande 2011. n
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2010

Gamla fjällbackabilder

Vart tog bänknötarna vägen?
Söndagen var lika med vilodagen och kostymen och blanka skor hörde till. Gubbarna på bänken fanns i varje 
bohussamhälle men var är de idag? Bilderna är från 1960-talet och är ett underbart bevis på att människor på 
den tiden faktiskt tog sig tid att vila och umgås på söndagarna. Långt före shoppingstress och praktiska sysslor 
tog över helgdagen. Vem sade att det inte var bättre förr? I alla fall ibland...

Anders Torevi

Gunnar Sörensson, Harry Eklund, Håkan Aronsson, Einar Mellgård och Tage Berg.

John Juliusson, Folke Olsson, Gunnar Sörensson, Karl-Reinhold Krantz, Arvid Bräck och Herbert Andersson.


