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Härliga föreningsliv!

Föreningen för Fjällbacka har funnits sedan 1956. De fl esta av er läsare 
känner till historien och vet varför några eldsjälar valde att grunda 
en förening för att på så sätt försöka skapa bättre förutsättningar för 
samhället. Det gällde då som nu att jobba i nätverk och få fl er att 
inse att Fjällbacka är en pärla på jorden och här vill vi bo och verka!

En som varit med i styrelsen under nästan hela perioden är Sko-
John. I förra numret kunde vi läsa Lasse Lundbergs artikel om för-
eningens ständige kassör, då hade han arbetat i FFF:s styrelse under 
50 år. Nu har han lagt ytterligare ett år till sviten, men det var hans sista som kassör, han 
fi nns dock glädjande nog kvar i styrelsen.

Vad är det som driver en person som Sko-John att vilja lägga dryga 50 år av ideellt 
arbete i en liten förening i ett litet samhälle? (FFF är i och för sig inte en liten förening och 
man sätter det i perspektiv, vi har lika många medlemmar som det fi nns fast befolkning 
i Fjällbacka). Hur länge kan man räkna med att dagens styrelse kommer att brinna för 
föreningen och vårt samhälle?

Ja, som det ser ut just nu fi nns ingen risk att vi slår oss till ro. Kärleken till Fjällbacka, 
tron på föreningens styrka och att kunna förmedla allt genom vår tidning till tusentals 
människor spridda i fl era länder - det är detta som driver dagens och tidigare styrelser 
och som gjort att exempelvis Sko-John kämpat på i över 50 år!

Kanske undrar du som läsare/medlem hur FFF står i förhållande till Samhällsföreningen? 
Den bildades 1963, alltså några år efter FFF:s tillkomst. Det var nog så att FFF från början 
riktade sig mest mot utfl ugna fj ällbackabor. Samhällsföreningen blev istället samhällets 
röst mot kommunen, då Kville, senare Tanums kommun, som en slags remissinstans. De 
hanterar fortfarande alla frågor som rör Fjällbackas planering. Det fi nns också en Restau-
rang- och Köpmansklubb som arbetar med de frågor som de känner är angelägna. Läg g 
till dessa exempelvis Bryggdansföreningen och FIK med fl era föreningar så förstår vi att 
många människor sätter av många timmar för att skapa bästa förutsättningar för Fjällbacka.

Tillbaka till FFF, vår styrelse träff as 5-6 gånger per år. Tiden för våra möten verkar aldrig 
räcka till. Vi vill att FFF ska verka på bred front så antalet projekt och uppgifter ökar stän-
digt. På nästa sida i tidningen ser du en sammanställning av årets projekt och aktiviteter.

Fjällbacka-Bladet görs sedan drygt 10 år av Anders Torevi på uppdrag av styrelsen. Till-
sammans med hustrun Annika svarar han för allt hantverk såsom sättning, korrektur etc, 
men de skriver också många artiklar, fotar och kommer med idéer till innehåll. Tidningen 
formas av redaktionskommittén, med Anders som ansvarig utgivare.
Föreningen skänker också årligen pengar till andras aktiviteter (i storleksordningen) 
15-50 000 kronor.

Inget av det ovanstående skulle vara möjligt utan att föreningen har er som medlemmar!  
Rekommendera gärna din granne eller vän som inte idag är medlem i vår förening att 
lösa medlemskap. Blir vi fl er kan vi göra ännu större insatser för vårt älskade Fjällbacka. 
Och länge leve det rika föreningslivet i Fjällbacka! 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 kommunala 
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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ANNONSER
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MEDLEMSREGISTRERING
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 1 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan

Anmälan till: 
John Johansson,

Fyrmästaregatan 1
  Fjällbacka

 Tel: +()2 31  

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

I detta nummer:

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

Årsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum måndagen den 11 juli kl. 19.00 på Stora Hotellet. Vi bjuder 
på musikunderhållning av Lasse Lundberg med Lekkamrater samt tilltugg för att 
fi ra Föreningen För Fjällbackas 55-årsjubileum. 
Frågor till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den  juli.

Årsavgiften
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er:
I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2011-2012.
När du betalt avgiften har du också betalat för julnumret 2011.

Fjällbackakväll
Sommarens Fjällbackakväll kommer att hållas i Fjällbacka kyrka, fredagen den 22 
juli kl. 19.00. Då bjuder vi er på en musikalisk resa, ”Från Södra Syster till Evigheten” 
av och med Triton och Annika Torevi. Biljettförsäljning kommer att ske på Plockboden. 

Barnens dag
Den 21 juli är det åter dags för Barnens dag med Krabbmete. I fj ol slog vi nästan 
rekord på deltagare och krabbor. Kom och var med liten som stor till en skojig dag! 
Kanske du får fl est krabbor i år? Anmälan till Krabbetet sker på Centrumbryggan 
från kl. 13.00.

Skärgårdens dag
I skrivande stund är inte alla detaljer för Skärgårdens dag färdigställda. Se anslag i 
sommar.

FFF har under verksamhetsåret arbetat för och stöttat bl.a.:
• Vi har tillsammans med sponsorer bidragit till en granithäll till ingången till 

Fjällbacka kyrka. Vi hoppas att den kan komma på plats under sommaren.
• Vi skriver, fi nnansierar och distribuerar Fjällbackas kulturbroschyr på tre språk.
• Vi har under våren fortsatt med våra mycket uppskattade fi lmvisningar på res-

taurang Lilla Berith. Vi har visat fi lmen Havets svarta Guld, fi lmen om Lars Schmidt 
och Stickspåret, en fi lm om Bohusstickningen.

• Vi har bidragit till planteringen runt Ingrid Bergmansstatyn.
• Vi har fortsatt med uppsättningen av ”Husskyltar” i samhället.
• Vi har lett projektet med kikaren på Vetteberget. Sponsorjakt, inköp och montering.
• Vi har engagerat oss i skyltning och informationstavlor i samhället.
• Vi har tillsammans med sponsorer bjudit alla barn i Fjällbacka på Ugglejakt.
• Vi har anordnat Glöggkväll för alla i samhället med underhållning av Gladsjung-

kören.
• Vi har arrangerat Barnens dag med Krabbmete.
• Vi har arrangerat Skärgårdens Dag.
• Vi har arrangerat Fjällbackakväll.
• Vi har givit ut två nummer av Fjällbackabladet.
• Vi har även delat ut bidrag på 33 551 kronor.
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

Sedan årsmötet har styrelsen arbetat med många stora frågor, 
bl.a. industrimarken runt Tetra Pak och vi anordnade ett möte 
med Moa Leidzén, planarkitekt på Tanums kommun (TK). Första 
förslaget överklagades av många samhällsbor, vilket lett till att 
ett nytt förslag tagits fram. Nils-Ingvar Karlsson arbetar vidare 
med kommunen om ett industriområde söder om Lerstens 
Kvarn. I den nya planen ingår också sträckningen av 163:an från 
rondellen mot Tetra Pak och sedan vidare genom dalen ner mot 
Norra infarten till Samhället. Då slipper vi tung trafi k och bilar 
genom Mörhult, en fråga vi arbetat med i över 25 år.

Trafi kgruppens Åke Billberg har hos kommunen framfört önskan 
om att den hårt trafi kerade Allégatan asfalteras, enkelriktas 
och att det anläggs en trottoar. Gatan är smal och farlig för de 
gående. Någon trottoar fi nns det inte pengar till men enkel-
riktning kan TK tänka sig. TK har önskemål om enkelriktning, 
hela året, runt Vetteberget. Vi tycker inte det behövs under 
lågsäsong. Ur miljöhänsyn blir det alltför mycket körande för 
att ta sig fram i samhället.

Samhällsföreningen har också tillskrivit TK och kräver fl er tomter, 
hyresmöjligheter och industrimark. Vi kräver också ett skriftligt 
besked på att vi blir påkopplade på det nya Reningsverket 
då det är färdigställt ungefär 2015, vilket är mycket viktigt för 
utvecklingen av norra delen av Fjällbacka: Richters, Badis m.fl .

Angående fl er lägenheter så påbörjar TBAB byggnationen av 
Håkebackens skola med 30-35 lägenheter i höst. Infl yttningsklart 
i slutet av 2012.TBAB har i dagsläget 150 lägenheter i Fjällbacka, 
men det fi nns inga lediga tomter.

Vi påpekade också vikten av upprustning och skötsel av sam-
hället och fi ck som svar att det sköts av fastighetsavdelningen, 
varför nytt brev insändes dit.

Vi har bildat en tomtgrupp bestående av Peter Klarqvist och 
Mats Finn vilka uppvaktat TK. Vid mötet framkom att TK arbetar 
med cirka 14 planer i Fjällbacka.

F.d  Olofsson: Detaljplan vann laga kraft 2010-04-29. Fastig-
heten är till försäljning. Kyrkskolan: Laga kraft 2008-01-15 efter 
att detaljplanen varit överklagad till Länsstyrelsen, i dagsläget 
inga överklaganden. THAB äger fastigheten men blir det någon 
byggnation? Vetteberget etapp 3: Plansamråd har genomförts. 
Det är på gång, men tar sin tid. Brisen: Plansamråd har genom-
förts, avtal skrivet med Fjällbackabrisen AB. Slänten ner mot FIK: 
Planförslaget har varit i samråd. Anrås Hästgård: Plansamråd 
pågår. Fjällbackas verksamhetsområde: Detaljplan pågår. 
Källvik: Planprogram har genomförts 2002.

Vi har varit på möte angående stabiliseringsåtgärder på Södra 
Hamngatan från Café Bryggan till Brandparken. Strandlinjen är 
i starkt behov av stabilisering/försträkning. TK och Trafi kverket 
skall hösten 2011 presentera vilken stabiliseringsmetod det blir. 
Statsbidrag utgår med högsta prioritet och TK och Trafi kverket 
får fördela kostnaderna.

Vi har även haft ett möte med Hamburgsunds Köpmannaför-
ening angående den avgift på 60:- som alla som kommer med 
båt över dagen skall betala i TK. 

Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad är eniga om att det 
är dålig PR och att turisterna kan välja Sotenäs i stället, där de 
inte tar ut någon avgift. Vi tillskrev Tanums Hamn & Turist men 
fi ck till svar att avgiften skall gå till sopor, el m.m. Vi arbetar 
vidare med frågan.

Tillväxtrådet är ombildat då det nu övergått från uppstart till en 
arbetande organisation. Vår representant i Tillväxtrådet, som 
riktar sig främst till Näringslivet, blir Ingemar Granqvist. n

• Efter senaste valet är följande fj ällbackabor representerade 
i kommunen: Alf Jonasson (S) kom.fullm. och 2:e vice ordf. 
i tekniska nämnden, Berndt Hansson (Kd) kom.fullm. och 
ers. i kom.styr., Hans Bjelkinger(M) kom.fullm. och ordf. i tek-
niska nämnden, Hans Schub(M) kom.fullm. och Rambo AB, 
Allan Strandberg(M) miljö- och byggnadsnämnden, Ingrid 
Almqvist(S) miljö- och byggnadsnämnden.

• Efter den 1 maj i år slipper kommunen att betala hemtjänst för 
sommargäster. En faktura skickas i stället till hemkommunen. 
En åtgärd som önskats i 15 års tid.

• Folkmängden i Fjällbacka ökade med 6 personer till 1022. 
• Kommunens bokslut för 2010 slutade på plus 16,4 miljoner kr.
• Svensk Kommunrating ger Tanums kommun högsta betyg, 

stort a, för god ekonomi, planering och redovisning.
• Kommunforskning i Väst ger Tanums kommun första pris för 

bästa ekonomiska redovisningen i Väst.
• Tanums kommun har den högsta företagsamheten i Västra 

Götaland enligt Svenskt Näringsliv samt högsta antalet nyfö-
retagare i Bohuslän-Dal.

• pendlare till norge kan komma att få skatta i Norge.
• Väderöreservatet föreslås slippa vågkraft- och vindkraftan-

läggningar.
• Länsstyrelsen föreslår att Väderöbod och skärgården kring 

Hamnerö och Storö blir mer tillgänglig.
• Kommunen vill begränsa antalet dygn, man får ankra upp i 

Väderöskärgården till 2 dygn.
• Regeringen vill begränsa antalet hummertinor för fritidsfi skare 

från 14 till 6 tinor.
• Båtplatsavgifterna har chockhöjts, ibland med upp till 110 %.

Från grannorterna
Hamburgsund
• En ny linfärja installerades i november och döptes till Saga.
• Bryggan utanför nybyggda ”skäret”, stängdes för allmänheten.

Grebbestad
• tanumstrand bygger ut med 88 nya hotellrum till 165 rum, 

och bygger även 97 nya uthyrningsstugor. n
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Musik i sommarkyrkan 

sön / • kl  • Vårkonsert
Fjällbacka och Kville kyrkokör
ons / • kl  • klassiska och romantiska pärlor
Anna Melander tvärfl öjt, Viktor Stener piano
ons / • kl  • jazz på svenska
Hördegårds fyra
ons / • kl  • sommarkonsert
Öbarna och Fjällbacka kyrkokör • Obs!  Entré

ons / • kl  • klassisk musik och visor
Karin och Glenn Rosander sång, orgel och piano
Fre  / • kl  • Från södra syster till evigheten (ett FFF-arrangemang)
Triton och Annika Torevi återkommer med fj olårets succéföreställning
ons / • kl  • jazz, koral och folkmusik i skön blandning
Ida Gillner saxofon, Ingrid Hedin sång, Anna-Lena Nordberg piano och orgel
ons / • kl  • jazz och improvisationer
Sunniva Brynnel med jazzkvartett från England

Födda:
19 jun Alfons, son till Karl Henrik Gustafsson 
  och Anna Carling
22 sep Verdiana, dotter till Thomas 
  och Hortensia Jansson
1 okt Agnes, dotter till Sebastian 
  och Madeleine Myrström
13 dec Sofi e, dotter till Jonas Isaksson 
  och Annika Seger
16 mar Vera, dotter till Andreas Strandberg 
  och Madelene Welander

Legala notiser  maj  –  april 
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Döda:
3 maj Ulla-Stina Edlund 80 år
16 maj Daga Johansson 97 år
30 maj Birgit Lindqvist 90 år
31 maj Margit Olsson 87 år
15 jun Kerstin Darpö 87 år
10 aug Bo Reichenberg 87 år
28 aug Anne Marie af Ekenstam 99 år
28 aug Carl-Wictor Lindqvist 85 år

24 nov Ella Jakobsson 83 år
15 dec Gunvor Svensson 87 år
18 dec Alrik Aronsson 90 år
26 dec Karin Hultberg 86 år
11 jan Bengt Lilja 72 år
31 jan Bengta Larsson 85 år
4 mar Bengt Ove Bengtsson 91 år
8 apr Gerd Kristensson 78 år  

Stanna i vattnet!
Äntligen är sommaren här och vi smygstartar 
semesterlivet med de vanor och traditioner som 
hör den varma årstiden till. Mellan aktiviterterna 
hinner vi med lite strandliv och kanske hör du 
till dem som gärna sitter på stranden men som 
aldrig badar utan njuter bäst av att bara se ut 
över vågorna, gå ut på bryggorna och titta på 
båtarna. Eller så hör du till dem som är mer i 
vattnet än på land och ropar så där irriterande 
uppmuntrande till dem som aldrig vill doppa 
sig. Förra sommaren ropade jag på barnen att 
de måste komma upp och värma sig emellanåt. 
De ropade tillbaka; vi vill stanna i vattnet! 

En av våra tidigaste kyrkofäder, Tertullianus, har 
sagt: Vi som följer Fisken, vår Jesus Kristus, är små 
fi skar, vi föds i vatten och vår enda trygghet är att 
stanna i vattnet.

Att vara kristen är att stanna i vattnet. Med dopets vatten föds 
vi in i Guds familj.  Men vi kan förhålla oss till dopet och den stora 
fi sken Jesus Kristus på olika sätt. En del människor går alltid förbi 
kyrkan men går aldrig in. En del betraktar den på avstånd, andra 
går in och är gärna med på gudstjänster, dop och bröllop och 
kommer troget varje onsdag kväll på konserterna. 

Kristet liv är dopliv, något redan skänkt och 
ändå pågående. Som tur är behöver vi inte vara 

rent fysiskt i vatten hela tiden! Nej, jag kan vara en landkrabba 
eller en badare. Någon som går förbi eller kommer in. Gud älskar 
oss oavsett. Men jag har bestämt mig att jag i sommar ska göra 
något nytt: chocka barnen och stanna i vattnet! Välkomen att 
vara en efterföljare till Jesus Kristus. Inne i kyrkan eller utanför. 
Gör något nytt, stanna i vattnet! n

Kyrktrappan – av Madeleine Myrström Kamb, vår kyrkoherde 

Foto: Erik Fägerwall
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Text: Anders Torevi

Att bläddra i gamla nummer av 
Fjällbacka-Bladet får tiden att 
rusa iväg. Vi är dock få som har 
en komplett samling av de 110 
tidningarna, med detta nummer 
inräknat. Att söka efter specifika 
ord i papperstidningarna är själv-
klart omöjligt men om de hade 
digitaliserats skulle det kunna bli 
en möjlighet. 

Sedan december 2000 har vi 
lagt upp tidningarna på www.
fjallbackabladet.se. Tidningarna 
är i PDF-format  och program-
varan som används för att läsa 
detta format, AdobeReader, har 
en sökfunktion för fritextsökning 
inbyggd. Skriver du t.ex. in ordet 
”sälvik” så listas träffarna i tidnings-
texten. 

Problemet har varit att Fjäll-
backa-Bladet har en historia av 
88 nummer före december 2000 
och att skanna av tidningarna, där 
sida för sida blev en fast bild att 
läsa, skulle vara praktiskt möjligt. 
Men tänk om vi kunde få dem 
OCR-skannade? Det betyder att 
texten blir text och inte en bild. 
Kopieringsbar, redigeringsbar och 
framför allt sökbar. 

2009 startade Peter Brorson och Leif 
Norin företaget MediaCopy (www.
mediacopy.se), vars inriktning är 
att digitalisera bilder, trycksaker, 
film och ljudupptagningar från 
historiska arkiv, främst i västsve-
rige. Deltagarna i projektet är 
långtidsarbetslösa i det s.k. FAS3 segmentet. 

Bilder i hembygdsföreningarnas arkiv går en långsam för-
ruttnelse till mötes. Fukt, ljus och bakterier äter successivt upp 
samlingarna, men något kunde göras. Att digitalisera arkiven 
och få bilderna lagrade i stora databaser är dock inget för små 
ideella krafter. Bara Kville Hembygdsarkiv i Fjällbackaservices 

Fjällbacka-Bladet  
på webben

källare innehåller över 100.000 
bilder. MediaCopy är i full gång 
med bildmaterialet och i alla fall 
2011 ut räknar de att hålla på med 
fjällbackasamlingen. 

Tidigt uttryckte Leif förhoppningen 
om att digitalisera gamla Fjäll-
backa-Blad och våren 2010 gick 
MediaCopy igång med arbetet, rent 
praktiskt utfört av Karl-Olof Widell 
från Trollhättan. Så i vintras fick 
jag en DVD med tidningarna. Vissa 
nummer saknas men de kommer 
så småningom att läggas till lovar 
Leif. En mycket stor datamängd 
behövde en större webbplats vilket 
Nyttodata via ett mycket generöst 
avtal tillhandahåller. 

Om du går in på www.fjallbacka-
bladet.se och klickar på webbtid-
ningar ser du listan över tillgäng-
liga tidningar. Klicka på omslaget 
och respektive tidning laddas för 
att läsas. Alternativt kan du direkt 
spara PDF-filen på din dator och 
läsa den lokalt. Varför inte spara 
ner alla, läsa på och doktorera på 
Fjällbackas historia?

Söktjänsten Google har en extern 
sökfunktion att hyra. Det har vi 
gjort, vilket möjliggör att söka 
på en enskild webbplats och 
slippa få svar från hela världen. 
Funktionen hittar du i övre högra 
delen av sidan. Kom dock ihåg:  

• Google indexerar tidningarna 
någon då och någon då. Det kan ta ett tag, men till slut skall de 
ha alla nummer i sitt register. 
• Vissa äldre tidningar är tryckta i lite sämre kvalitet och ibland 
misstolkas tecknen. Ett ”r” följt av ett ”n” (rn) kan t.ex. tolkas 
som ett ”m”. Visst kan det ställa till med lite problem men det 
får vi leva med. n



8FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2011 • Nr 110

Bokanmälan

Anders Torevi

Bokanmälan

Karl-Allan Nordbloms fantastiska bok om Väderöarna har i vinter 
kommit ut i sin tredje omarbetade upplaga. Sedan mitten av 
1990-talet, då första upplagan skrevs har en hel del hänt, vilket 
återspeglas i boken. Till att börja med ser vi tydligt på omslaget 
att det är nya tider. Lotsutkiken är renoverad, lyser vackert röd 
och fl aggan vajar i sydvästen. 

De allra fl esta kapitlen i boken har fått nya eller kompletterande 
bilder. Therese, Karl-Allan och Oscar Nordblom står för många 
teckningar och målningar. Texterna har i många fall delvis för-
ändrats och ett helt nytt avsnitt har tillkommit: IKON-projektet: 
Väderöarna – uthamn med andaktsrum. Kapitlet är skrivet av 
Lars-Erik Hammar som ansvarade för nyligen avslutade utgräv-
ningar och forskning kring Väderöarnas historiska funktion i 
området Skagerrak – Kattegatt.

Uppdaterad Väderöarna
Nytt är också ett par 
avsnitt om John ”Joel” 
Johanssons äventyr 
som fyr vaktare på 
Väderöbod och en ny 
teori om hur namnet 
V ä d e r ö a r n a  o c h 
hamnen Rockan till-
kommit.

För dig som inte läst första eller andra upplagan handlar boken 
om lotsar, fyrfolk, fi skare, sjömän och deras familjer . Om djur 
och natur, förlisningar och vrakplundringar, gengångare och 
kapare. Men också om trivsel och idyll på en karg och utsatt 
plats. Släkten Nordblom består av minst tio generationer lotsar 
så nog vet Karl-Allan vad han skriver om alltid. 

Väderöarna ges även denna gång ut på Bohusläns museums 
förlag och säljs bl.a. på Järnboden. Ett måste för dig som är 
intresserad av Fjällbacka… n

Nytt är också ett par 
avsnitt om John ”Joel” Anders Torevi

2 x Läckberg men ingen deckare

I denna spalt brukar vi en gång om året recensera Camillas 
deckare. Så blir det dock inte nu. Istället för deckare har hon 
genomfört en gammal dröm om en barnbok och kommit ut 
med en andra kokboken tillsammans med Christian ”Sillen” 
Hellberg. 

Barnboken heter Super Charlie och handlar om en helt vanlig 
bebis som efter att ha pudrats med rymdstoft förvandlas till en 
superbebis, Super Charlie. Likt en superhjälte rycker han sedan 
in t.ex. när storebrorsan blir retad i skolan.

Att det är familjen Läckberg-Melin det handlar om är tveklöst. 
Camilla och Martins son heter ju Charlie, pappan är polis och 
teckningarna på mamma och mormor lämnar inget åt fantasin. 
Klockrena karikatyrer av Camilla och Gunnel. När pappan sitter 
i soff an och läser tidningen läser han… vilken tidning då? Själv-
klart är det Fjällbacka-Bladet!

Super Charlie är helt underbart illustrerad av Millis Sarri, är 
på 32 sidor, utgiven på Tukan förlag och släpptes 14 april 2011.

Fest, mat & kärlek som är kokbokens titel är en uppföljning till 
”Smaker från Fjällbacka” som släpptes i maj 2008. Första boken 
var en ren fj ällbackakokbok. Fest, mat & kärlek har istället mat 
med olika temaindelningar. Tjejmiddag hos Camilla, Brunch hos 
Christian som exempel, men även tydliga fj ällbackakopplingar 
med Fisk- och skaldjursfest i Fjällbacka. 

Fest, mat & kärlek är illustrerad med fotograf Jacob Fridholms 
bilder, är på 176 sidor, utgiven på Bonnier Fakta och släpptes i 
maj 2011.

Till september har Camilla meddelat att nästa deckare är på 
gång. Titeln är ”Änglamakerskan”. 
Och så kan vi meddela att ”L’Enfant Allemand”  - Tyskungen - gick 
rakt in som etta i Frankrike, att ”The Preacher” - Predikanten - fått 
myckt fi na recensioner i USA och att ”The Gallows bird” - Olycks-
fågeln - hyllas stort i England. n
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Vi vet ju att Fjällbacka med omnejd är en särskilt beviljad 
plats. Naturresurserna här är svårslagna i sin karga rikedom 
och har tålt det mesta också av ganska oöm hantering.

Men Fjällbacka har också humankapital utöver det vanliga 
och förtjänta av lovsånger. En som nu i så där ett halvt sekel 
har berikat samhället med sin entusiasm, idérikedom och sitt 
oegennyttiga arbete är Lasse Lundberg. Han har varit en virvel-
vind av kreativa uppslag och äventyrliga förslag och väl också 
några gånger stått på näsan med svårgenomförbara planer. 
Tänk bort honom från projekt i samhället, artistarrangemang, 
fester och kunskapsförmedling i största allmänhet och viss 
stiltje skulle breda ut sig! Också han hör till naturresurserna. 

När Lasse Lundberg nu samlat ihop sina erfarenheter och 
kunskaper om havs- och kuststräckan från Lysekil och Koster 
i boken Röda granitens rike (Warne förlag) och tagit Harald 
Rylander med i båten som fotograf och samtalspartner, 
visar han upp en tidigare 
inte fullt ut exponerad 
sida av sin person. Här 
möter vi den välinitierade 
allätaren av det som land-
skapet har av historia, 
båtkultur och äventyr från 
freden i Roskilde (1658, ni 
vet) och fram till förrförra 
sommarens avslutade 
kapitel på Dannholmen 
(Lars Schmidt sista vis-
telse där). 

Det har blivit en charmig 
bok för både soffbord 
och referensbokhyllorna 
där hemma (gärna med 
korrekturfelen rättade i 
nästa upplaga). I uppläg-
get påminner den litet om 
Kaj Hartelius och Yngve Rydholms Tistlarna – Strömstad, denna 
klassiker för ”sjörövare” av alla åldrar i alla båtar. Men Lundbergs 
och Rylanders bok är mindre inriktad på leder och grynnor 
och mer en översiktskarta över kustens pärlor och historia från 
Stånge huvud till Svangen om näringar, bistra bristtider såväl 
som om epoker av expansion och överfl öd av sill och hummer. 
En kärleksförklaring till en sträcka där Ranrikes granit dominerar 
i bruten och fast form och där sommaren härskar i Rylanders 
foton. Några gånger saknar jag dock storm i seglen och vitt 
vågskum i bilderna. 

Från Joreviken till New York
Ambitionen bakom detta arbete har inte varit att slå fast 
andra sanningar och fakta än att här fi nns mycket att njuta 
av och just därför mycket att värna om av det slag som inte 
låter sig kommersas bort i tingeltangelkultur. Upplägget har 
gett författaren och fotografen stor frihet; andra skulle ha valt 
andra berättelser och andra uthamnar och skalbankar. Men 
Lasse Lundberg är ansvarig först och främst för sina egna 
upplevelser och kunskaper och de är stora. Som den muntlige 
berättare han är räds han inte överdrifter, spekulationer, hör-
sägner och anekdoter och han kan dessutom när det behövs 
skriva på nordbohuslänska så det hörs. Det här är inte en bok 
vare sig för katederundervisning eller museer men en som 
gör gott att minnas och tänka vidare med och vars bilder 
låter sig kompletteras med de andra som vi alla bär med oss. 

Här får Stellan Johanssons 
spekulativa festlighet om 
att  namnet New York 
ursprungligen har inspi-
rerats från Jorevik mellan 
Hamburgsund och Fjäll-
backa (en plats där för-
resten bokens förläggare 
har sitt sommarviste) eller 
härledningen av Florö till 
”strömmande vatten” och 
där leden mellan Florö 
och Fläskö, ”Kongsen” 
var känd som trång och 
strömrik. Om pyttarna på 
Bohus-Malmön från äldre 
tider har satt genetiska 
spår får jag inga bestämda 
besked och det nöjer jag 
mig med. Det blir bättre 
så som någon sa, när en 

besserwisser ville invända mot en sakuppgift. 

Här tecknas ett landskap i ord och bild och historia och nutid i 
stora svep och med episk rundmålning. Det är i den bohuslänska 
berättartraditionen som den här boken hör hemma. På en av 
bokens fi naste bilder ser vi ålekråkorna speja. På ornitologiska 
heter de storskarvar. På ett bilduppslag strax intill ser vi Saltskärs 
kärring, Gustaf von Heidenstams skelettartade varningsmärke 
utanför Hornö. De båda motiven blir symboliskt talande tecken 
i Lundbergs och Rylanders vackra revy. n

RÖDA
GRANITENSRIKE

FRÅN LYSEKIL TILL KOSTER

LASSE LUNDBERG (text) • HARALD RYLANDER (foto)

Bokrecension
Röda granitens rike
Lasse Lundberg & Harald Rylander
Warne förlag

Tomas Forser
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I nya lokaler

I det stora bokverket ”Kville Härad” står det, att Konsul Mathias 
Backelin var Kville Sparbanks förste ordförande. Till att börja 
med fi ck bankkunderna sköta sina bankärenden på konsulns 
kontor i Fjällbacka och alla bankdokument lär ha förvarats i en 
stor kista. Efter fem år fl yttade man bankkontoret till Olga Falcks 
hus, där det fanns kvar i arton år. 1905 hade verksamheten vuxit 
så mycket, att man bestämde sig för att bygga ett eget hus för 
banken i Fjällbacka. Den 14 september 1906 hade man invigning 
av det stora fi na bankhuset på Allégatan 19. Det fanns länge en 

bostad för bankdirektören på andra våningen. Under bankens 
storhetstid fanns det även fi lialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Kville och Rabbalshede.

Det är många fj ällbackabor, som under årens lopp har arbetat 
på Sparbanken. Det fi nns dock en fj ällbackabo, som vi framför 
allt förknippar med banken och som nog har varit den, som har 
jobbat där längst, och det är en ortens son, Nils Kristensson.  En 
annan känd man var bankdirektör Ruus.

Text: Eva Björving • Foto: Anders Torevi & Hembygdsarkivet

Lokalerna i det gamla bankhuset från 1906 har nu ersatts av moderna och funktionella i ”Gröna Lid-huset”

Carina Jolin, mångårig trotjänare på banken, fl yttar arbetsplatsen från de gamla till de nya lokalerna  
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Anna-Lena Andrésen, chef för Sparbanken Tanum, berättar om 
banken och om bakgrunden till fl ytten:

Tanums Sparbank har funnits i drygt 131 år och mycket vatten 
har fl utit under broarna under de åren. Banken har överlevt två 
världskrig, en depression och diverse bostads- och fi nanskriser. 
Men sparbanksidén, att låta bankens vinst gå tillbaka till bygden 
och de människor som verkar i den, står intakt. Om banken 
skall frodas, måste det fi nnas ett samhälle som lever, växer och 
utvecklas. Sparbanken kan sägas leva i symbios med samhället 
och delar kundernas vardag. Är orten livskraftig går det oftast 
mycket bra för banken, vilket innebär att det fi nns ett egenin-
tresse i att värna om den ort man verkar i.         

  
Orsaken till att den gamla banklokalen i Fjällbacka var för stor 
är att det tidigare var f.d. Kville Sparbanks huvudkontor. Vid 
fusionen 1984 fl yttades all administrativ verksamhet till huvud-
kontoret i Tanumshede och lokalerna blev för stora. 

Sedan 1984 har lokalerna minskat, men den kvarvarande 
lokalen uppfyllde inte dagens krav på en ändamålsenlig och 
lättillgänglig banklokal. Själva kundlokalen var för stor och man 
behövde istället mer kontorsutrymme. Banken har under senare 
år satsat i Fjällbacka och har förutom kassaservice, även två 
privatrådgivare och en företagsrådgivare placerade i Fjällbacka.

Enligt en marknadsundersökning, som banken genomförde i 
Fjällbacka för några år sedan, framkom ett starkt önskemål om 
att bankkontoret borde fi nnas på ett mer lättillgängligt ställe. 

Lite årtal:
• 1879 grundades Tanum Sockens Sparbank
• 1883 grundades Kville Sparbank 
• 1974 fusioneras Tanums-  och Bullarens Sparbank
• 1984 fusioneras Kville- och Tanum-Bullarens Sparbank. 

Den nya bankens namn blev Sparbanken Tanum.

Eftersom man på banken tycker att kundnöjdhet, service och 
närheten till kunderna är viktig, tog man ett beslut om att fl ytta 
kontoret. Det här är en satsning som banken gör och man är 
övertygad om, att den nya lokalen kommer att bli en uppskat-
tad mötes- och arbetsplats för kunder och personal. Nu, efter 
över 100 år i det stora gamla huset, var det alltså dags att fl ytta 
från Allégatan 19 till det nyligen ombyggda Gröna Lid på Allé-
gatan 3 och torsdagen den 27 januari var det festlig invigning.  
Placeringen bidrar även till, att området kring Harry Järunds 
Plats blir lite mer av ett centrum.  Vi önskar banken lycka till i 
de nya lokalerna. n

Bokanmälan
Slaget om Nordsjøen
Geir Hasle • VEGA-förlag

Inger Rudberg

Den 31 maj-1 juni 1916 utkämpades det stora Nordsjöslaget, även 
kallat Skagerrakslaget eller Jutlandsslaget, mellan Tysklands 
och Storbritanniens samlade fl ottstyrkor. Kring midsommar det 
året kom de hemska följderna av kriget nära inpå oss, då stora 
mängder av döda sjömän kom drivande i havet både utefter 
Sveriges västkust och södra Norges kuster, d.v.s. runt Skager-
rak. Norrmannen Geir Hasle har gjort ingående forskningar 
kring detta sjöslag, samlade i boken Slaget om Nordsjøen  
mai –  juni . 

På nästan varje uppslag av bokens 246 sidor fi nner man samtida 
svart-vita foton av krigets hemska ögonblick, krigsfartyg och 
kanoner i närbild, offi  cerare och meniga. Detta gör boken lätt 
att ta till sig, nästan som en bilderbok. En bra karta visar krigs-
skådeplatsen väster om Jylland.

Fotot från invigningen av krigskyrkogården på Stensholmen 
med fl orbehängda segelbåtar och en deltagande skara ortsbor 
kommer oss nära. På en bild från en liknande högtid på Smö-
gens brygga ser man hur folket ville visa sin medkänsla med de 
okända döda männen.

Författaren är noga 
med att se kriget neu-
tralt och citerar press-
klipp från båda sidor. 
Namn på personer 
och fartyg kursiveras 
liksom citat från tyska 
och engelska källor, 
översatta till norska, vilket svenskar och i syn-
nerhet bohusläningar lätt kan läsa. Jag fäster mig vid att också 
de  rent mänskliga dragen och vittnesbörden har betonats av 
författaren i detta omänskliga drama. Man fi nner en skildring 
av den ende överlevande från den tyska jagaren Wiesbaden, 
eldaren Hugo Zenne, som också var den siste som såg förfat-
taren Gorch Fock i livet.

En översiktlig skildring av slaget, skriven av militärhistorikern 
Bertil Stjernfelt, fi nns i Fjällbacka-Bladet nr 98, juni 2005. I nr 56, 
juni 1984 har undertecknad samlat något om Gorch Focks liv 
och familj, som kommit mig nära genom min fars brevväxling 
med författarens maka. Läs gamla Fjällbacka-Bladet på:
www.fj allbackabladet.se/webbtidningar. n
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Fjällbackakräftorna 
erövrar Europa

Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi, Ingemar Granqvist och Kalle kahlman

erövrar Europa

Redaktionen för Fjällbacka-Bladet brukar undvika upprepningar. Det är inte tillåtet att skriva samma 
artikel en gång till. Ändå är det nästan det vi gör nu. I nummer 102 från juni 2007 kunde ni läsa om ett 
kräftprojekt som startats i Fjällbacka och som levererade havskräftor till fi nkrogar i Frankrike. Nu kan ni 
läsa om vad som hände sedan.

Om ni glömt vad som gäller för levande havskräfta så är den en 
känslig råvara, kinkig med både temperatur och salthalt. Kallt 
skall vattnet vara och salthalten måste hålla 3 % - varken mer 
eller mindre. Enkelhytt krävs under transporten för att den inte 
skall ha ihjäl sina artfränder. Får kräftan dessa förutsättningar 
kan den leva upp till 14 dagar efter fångst. Fångstsäsongen löper 
från februari-juni och september-december. 

I januari 2008 tog kräftprojektet som fi nansierades av EU och 
Västra Götalandsregionen slut. Efterfrågan fortsatte dock att öka 
och ändamålsenliga lokaler var ett stort och akut problem. De 
involverade fi skarna hankade sig fram med hjälp av kylconta-
inrar - det var inte hållbart på sikt. Idag är det handelsbolaget 
Kvalitetskräftan, ägt av Ingemar Granqvist, Ove Leandersson 
och Kalle Kahlman som driver verksamheten vidare. Alla tre 
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Italienrsan 2010
har varit med från begynnelsen då en studieresa till Skottland 
2004 inspirerade dem till att testa ett nytt sätt att förvara och 
transportera levande havskräftor.

Fortfarande är det bristen på havsnära lokaler som oroar. Nu 
håller verksamheten till i gamla konservfabriken, men man 
har lämnat in en intresseanmälan till kommunen om att man 
så småningom, när reningsverket äntligen flyttar, vill dispo-
nera bergrummet. Det kan bli en spännande och uppskattad 
turistattraktion som inte liknar något annat längs kusten. 
Matturismen ökar och den bygger på bland annat på intresset 
bland gemene man att se var råvaran kommer ifrån och hur 
den behandlas.  
 
Kvalitetskräftans leveranser kan spåras via emballaget ända till-
baka till fångstplatsen. Emballaget har tidigare bestått av lådor 
med ett särskilt facksystem som skickats i retur till Fjällbacka, 
men nu är det en engångsvariant på gång för att säkra både 
hygienen och tillgången – man vill ju inte stå utan lådor om det 
plötsligt skulle bli oväntat bra fiske. 

I dagsläget exporteras kräftorna till Frankrike, Italien och Spanien 
genom en grossist som köper upp alla kräftor som Kvalitets-
kräftan hinner med att fiska. Även andra fjällbackafiskare och 
fiskare i våra grannsamhällen levererar periodvis till danska 
Stella Seafood vars ägare Jan Kasten ser till att kräftorna reser 
vidare ut på kontinenten. Jan syns på stora bilden som tagen i 
Kvalitetskräftans lokal på Richters. 
Bilderna till höger är tagna under en studieresa till Venedig.

Oktober 2010 vinner Sveriges kocklandslag silver i VM i Luxem-
burg med bland annat fina kräftor från Fjällbacka i råvarukorgen, 
självklart levererade av Kvalitetskräftan.

6 april 2011 sitter jag i bilen och lyssnar förstrött på Nordegren i 
P1. Plötsligt hör jag ordet ”havskräftor” och spetsar öronen. Det 
är Björn Frantzén och Daniel Lindeberg från lyxkrogen frantzén/
lindeberg i Stockholm som pratar om senaste mat-trenden: macho 
gastronomy. - Hepp! Jag som läst att efter surdegen skulle korv-
stoppning bli nästa stora måste för alla stressade storstadsmän-
niskor. Istället sitter dessa två herrar, som faktiskt borde veta vad 
som är ”hett” – i bokstavlig bemärkelse  – och påstår att det är inne 
att äta mat så nytillagad att man är tvungen att döda råvaran vid 
bordet, om det är något levande som inte går att äta just levande, 
om ni hänger med. Nu blir jag verkligt konfys. Hur tror de att vi 
brukar äta skaldjur..? Frysta, tinade och långkokta? Fast vi är ju 
inte inne: vi äter väl helst ute, vi västkustbor. 

På krogens hemsida står det ”tisdagen den 16:e mars belö-
nades restaurang frantzén/lindeberg med sin andra stjärna i 
Guide Michelin Main Cities of Europe 2010”. Föga överraskande; 
havskräftorna de serverar fiskas nämligen i Väderöfjorden. 
Men jag tycker nog att de gör det onödigt svårt för sig. Slå ihjäl 
kräftstackarna inför gästerna istället för att bara koka dem och 
njuta… Stackars stockholmare.

Jag har självklart kontaktat stjärnkrogen för att höra om vi kunde 
få en liten bild på kräftorna till Bladet (jodå, kockarna kunde väl 
också få vara med på ett hörn), men fick bara ett ointresserat 
mailsvar tillbaka från Björn Frantzén. Jag hoppas hans gäster 
möter större välvilja än Fjällbacka-Bladets hobbyskribent som är 
van vid Göteborgs krögare vars tjänstvillighet att glädja omvärl-
den helt utan ersättning syns på annan plats i denna tidning! n På bilderna från Venedigresan ser vi Ingemar och Ove 

intresserade av sina kräftor, levande på annan ort. 
Ove verkar även förtjust i svärdfisken med Kalle i blå jacka 
suckar tungt på en bro över kanalen. 
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Av: Hans Aronsson

Nya tankar om vägens  sträckning
Efter beslutet i länsstyrelsen i december 1943 att bygga vägen 
Hamburgsund – Fjällbacka vidtog så småningom arbetet med 
att staka ut vägens dragning över berg och dalar, bäckar och 
åar, åker och ängsmark så nära Joredfj ordens stränder som var 
praktiskt utförbart. De två vägmästarna som utförde jobbet 
hette Bohlin och Andersson och en av dem bodde under tiden 
arbetet pågick i mitt föräldrahem Säve, som det kallas i dagligt 
tal. Jag var en liten parvel på drygt 10 år, hyfsat försigkommen 
och gladdes mycket över denna nya bekantskap, som kom med 
äventyr från den stora vida världen. 

Före utsättningsarbetet hade det dock man och man emellan 
diskuterats bland de berörda om det inte skulle vara lämpligare 
att låta denna nya väg från Hamburgsund till Fjällbacka ansluta 
till Fjällbacka - Dinglevägen vid gården Flyg.

Förfor man så skulle man undvika två parallella vägar in i 
samhället och dessutom skulle lantbrukarna från såväl Träsvall- 
Säve- och Joredgårdarna få en betydligt kortare väg vid sina 
kvarnresor. Dessa tankegångar växte sig allt starkare under 
våren och sommaren 1944, året efter det beslutet om vägbyg-
get tagits i länsstyrelsen, för att under hösten mogna till beslut 

Ibland undrar jag över hur Fjällbacka sett ut idag om kustvägens sträckning mellan Hamburgsund och Fjällbacka dragits en-
ligt de ursprungliga planerna. Vägen skulle, enligt länsstyrelsens beslut den 31 december 1943, från gården Hällan passerat 
rakt igenom Skeppstads stugområde. Kommit fram till Fjällbacka vid Vettebergets östra sida och fortsatt vidare in i samhället 
utmed nuvarande Allégatan. Hur kan det då komma sig att den istället går förbi gården Flyg och Lerstens kvarn? 
Det är den historien jag nu, 65 år senare vill berätta. Om envisa bönder och en lika envis kvarnägare. Till stora delar handlar 
det om min pappa Karl-Ernst och hans strävan att få närmare väg till kvarnen. 

Pappa ville till kvarn

Blåstreckad syns det första förslaget på hamburgsundsvägens infart till Fjällbacka, över Skeppstad och Lunnemyren. Grönmarkerat syns gamla vägen från 
Träsvall till Fjällbacka.
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om att något måste göras för att åstadkomma en förändring, 
som skulle innebära att vägen skulle dras fram till gården Flyg 
vid Dinglevägen. 

Överklagan av beslut
De drivande krafterna i dessa resonemang var min pappa Karl-
Ernst Aronsson och hans gode vän kvarnägaren Vilhelm Larsson, 
Lersten, biträdda med goda råd av vår närmaste granne Andreas 
Johansson. Man började sin aktivitet med att be länsstyrelsen 
föranstalta om en kostnadsberäkning av en alternativ vägdrag-
ning. Detta vägrade dock länsstyrelsen att medverka till. 

Historiskt hade de två Sävegårdarna med sitt vackra läge längst 
in i Jorefjorden varit ganska isolerade från annan bebyggelse 
och med lång väg till närliggande tätorter. Visserligen idkade 
farfar torghandel i Fjällbacka omkring sekelskiftet 1800/1900-
tal, men vägen till Fjällbacka torg var dryg, eftersom man hade 
närmaste anslutning till landsvägen Dingle – Fjällbacka via Trä-
svall vid Torp. Fortfarande vid tiden för det aktuella vägbygget, 
mitten till slutet av 1940-talet, var det utmed den vägen man 
med fordon tog sig till Fjällbacka. Till Hamburgsund fick man 
fara vägen över Kville för att där svänga söderut. På den här tiden 
fanns det bara några gångstigar från gårdarna till Fjällbacka och 
Hamburgsund. Enkla träspänger över vattendragen, men inga 
körbroar över de fyra bäckar, som mynnar i Jorefjorden av vilka 
två faktiskt kallas för älvar! Från söder; Joreälven, Träsvallälven 
och så de två något mindre Edstenbäcken och Ålebäcken. 

Det var nog inte så konstigt att man då sneglade på möjlig-
heten att komma såväl till kvarn som till samhället och man 
lyckades ju, som vi alla känner till...

På Säve, där min bror Lennart och hans fru Karin lever och verkar, 
har man bevarat alla handlingar om detta vägbygge. En sällsam 
historia med en mängd poänger, roliga såväl som tragiska för 
att inte säga tragikomiska. Jag skall inte trötta er med detaljer 
utan inskränker mig till huvudpunkterna:

Eftersom beslutet om vägbygget var taget i länsstyrelsen var 
enda möjligheten en överklagan direkt till konungen Hans 
Maj:t Gustaf V, men pappa och hans två medintressenter var så 
listiga att man bad konungen om att undanröja länsstyrelsen 
beslut om att inte medverka till en ny kostnadsberäkning av den 
alternativa dragningen till anslutning vid Flyg på Dinglevägen.

Beslut om ny utredning i konselj
Beslutet föregås av ett trettiotal sidor yrkande och argument 
från båda sidor. Allt skrivet på helark av foliostorlek, som nu 
förvaras i landsarkivet. En avskrift finns dock hos min bror och 
det är ur dessa handlingar jag vaskat fram historien.

Det börjar med den avslagna ansökan till länsstyrelsen om 
en kostnadsberäkning av den alternativa sträckningen till Flyg 
daterad den 29 januari 1945 och slutar den 23 december 1947 
med samma länsstyrelses fullständiga kapitulation efter Kungl 
Maj:ts beslut taget i konselj på Stockholms slott den 14 juni 1946. 
Där står det följande på den tidens kanslisvenska:

”Kungl. Maj:ts
Resolution, given Stockholms slott den 14 juni 1946, å nedan omför-
mäldas besvär.
Genom resolution den 26 juni 1945 lämnade länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, såvitt nu är i fråga, utan åtgärd en av K.E. Aronsson 
m. fl. , gjord framställning om undersökning och kostnadsberäkning 
av en alternativ sträckning å delen närmast Fjällbacka av en tidigare 
beslutad väganläggning Fjällbacka - Stora Jored (- Hamburgsund ).

Häröver har Aronsson m. fl. anfört besvär hos Kungl. Maj:t.
Skrifter i målet hava därefter inkommit från dels klagandena, 
dels Hamburgsunds kommunalförening, dels ock A. Kristiansson, 
Fjällbacka.
Utlåtanden i målet hava avgivits av länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län den 1 november 1945 efter vederbörandes hörande, av 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 3 april 1946 samt av statens 
arbetsmarknadskommission den 23 maj 1946.”

”Enär vägförbindelse mellan Hamburgsund och Fjällbacka å 
delen närmast Fjällbacka synes böra anordnas i huvudsaklig 
överensstämmelse med den av klagande angivna sträckningen, 
finner Kungl.Maj:t gott att med undanröjande av länsstyrelsens 
resolution i vad densamma överklagats visa målet i denna del 
åter till länsstyrelsen för ny handläggning jämlikt lagen den 30 
juni 1943 om allmänna vägar. Detta länder vederbörande till 
efterrättelse.”

Underskrivet med kung Gustaf V:s egenhändiga namnteckning 
samt dåvarande kommunikationsministern Torsten Nilsson.

Länsstyrelsen tvingades alltså att göra den begärda kostnads-
beräkningen av den alternativa vägdragningen till Flyg.

Vägen färdigställs
Detta tar dock sin tid och det är i den här delen av utredningen 
som de flesta märkliga argument dyker upp från olika sakägare. 
För att nämna ett par exempel så klagade Hamburgsundsborna 
på att de skulle få avsevärt längre väg till Fjällbacka (200 meter) 
och någon lantbrukare utefter den nya sträckningen över att 
vägen skulle dras över hans dyrbara jordbruksmark fullt medve-
ten om att pappa och hans granne fått släppa till mångdubbelt 
med jordbruksmark vilken sträckning man än valde.

Nåväl, efter det att länsstyrelsens slutliga beslut om att vägen 
skulle dras till Flyg kunna man börja med arbetet att färdig-
ställa denna väg Hamburgsund – Fjällbacka med anslutning 
till Dinglevägen vid gården Flyg. En sträckning som visade sig 
vara 173 200 kronor billigare än den ursprungliga dragningen 
direkt till Fjällbacka. 

I början utfördes arbetet i stort sett för hand. När man borrade i 
berget söder om Säve vid den s k Harstocken stod två man och 
slog på borren med släggor och en man vred borren runt. Man 
sprängde små laddningar i botten av borrhålet och åstadkom 
på så sätt en utvidgning av berget en ”gryta” för att sedan 
kunna ladda med större mängd dynamit. Efter det laddningen 
exploderat forslades all sprängsten bort för hand. 

Så gick det till när de tidigare så isolerade Sävegårdarna fick sin 
väg till kvarn och sina tätorter Fjällbacka och Hamburgsund. 
Vägen stod klar i sin helhet 1951 och har sedan dess varit den 
viktiga länk som bl a möjliggjort etablerandet av Jorehed/Jore 
Udde och Skeppstad samt utveckling av Amdal. Boendeom-
råden som idag intar en framträdande roll i Tanum kommuns 
utbud av havsnära boendemiljöer.

Pappa Karl-Ernst, som så framgångsrikt kämpat för vägens drag-
ning till kvarnen, dog alltför ung vid jultid 1950 och fick aldrig 
uppleva glädjen att komma till sin kvarn via den nya vägen. 
Vid begravningen i januari 1951 var vägen så pass klar att man 
nog kunnat åka på men man föredrog att åka den gamla vägen 
över Träsvall. Ett klok val eftersom Karl-Ernsts resa denna dag 
inte var ämnad att komma till kvarn utan till den sista vilan på 
Kville kyrkogård. n
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Företagsnytt – av Hans Schub 

Sedan Marinvest AB köpte Richters-fastigheten för några år 
sedan har den fått flera ansiktslyft och bättrats på. Det finns nu 
flera hyresgäster i lokalerna. 

Senast in är Ulrika Hansson och Mikael Madsén, krögarpar 
bosatta i Grebbestad. De kommer att driva ”Richters Konserv-
fabrik - Restaurang, Bar, Café och Logi”. När vi gör besök några 
veckor före premiäröppningen saknas ännu möbler i restau-
rangen men en stor bardisk tronar upp sig och allt ser mycket 
fräscht och fint ut. Bakom kulisserna hittar vi ett fullskaligt kök 
med nya maskiner. 

Den stora takterassen över den södra delen av fastigheten 
med bästa havsutsikt kommer säkert att bli populär i sommar. 
Emma Olsson som är driftansvarig visar mig också de rum som 
finns på andra våningsplanet. Rummen är inte nya men de har 
byggts om och fått ny inredning. Här kommer man att kunna 
korttidshyra 3 rum belägna mot havet. Ytterligare 4 rum finns 
som vätter mot fastighetens insida och slutligen finns det en 
liten lägenhet på norra gaveln. Den har ett minikök och egen 
toa/dusch.

Lars Kristiansson Bil blir Nilsson Bil
Efter nästan 40 år som bilförsäljare drar sig Lars Kristiansson 
tillbaka. Verkstaden drivs vidare av sonen Jocke men i bilhallen 
hittar vi nu mest Volkswagen. Det är Nilsson Bil med huvud-
anläggning i Skee som etablerar sig i Fjällbacka. Ansvarig här 
är Hans Wikström, en positiv göteborgare som efter flera år i 
branschen beslutade sig för att bosätta sig i Hamburgsund. I en 
något uppfräschad lokal med fikahörna och vilsamma soffor, tar 
han emot nya, och gamla, VW-kunder. Intresset är stort, Hans 
är mycket nöjd med de första veckor som Nilsson Bil funnits i 
Fjällbacka. Målet är att verkstaden så småningom ska kunna 
serva VW, såväl de person- som transportfordon som säljs här.

Långsjö camping har sålts
Veddökilen AB har tagit över Långsjö Camping. Förutvarande 
ägarna Elisabeth och Stefan Jonsson kommer att fortsätta svara 
för driften åtminstone under årets säsong.

Veddö Hamn ägs nu av ett dotterbolag till nybildade Veddö-
kilen AB med hamnens tidigare ägare Stefan J Johansson Fast-
ighets AB samt Sahlin Förvaltnings AB och Andersson Reim AB.

Fjällbacka Ekonomi i nya lokaler
Efter att ha huserat i fd Håkebackens skola finns nu företaget 
i fd Kulören, vägg i vägg med Väderöarnas Värdshus. Dina för-
säkringar flyttade ut och Kerstin Thorén och Roger Aronsson 
flyttade in!

Stora Hotellet har fått ny färg
Under några veckor i maj har hotellet återfått sin gamla kulör 
från 1920-1930-talet. Den dokumentation som finns att tillgå är 
svart-vita foton, en oljemålning samt den underliggande färg 
som kunnat skrapas fram av fastighetskonservator Gunnar Eldh, 
Lysekil. Fint och fräscht blir det i alla fall!

Även uteserveringen skall till sommaren fått ett rejält lyft med 
trädäck istället för de tråkiga betongplattorna, rejäl ute-bar och 
trevligare möbler. AfterSail på eftermiddagen med underhåll-
ning flera dagar i veckan.

Presentboden överlåten
Efter 34 år lämnar Lisbeth Ekström över Presentboden till dot-
terdottern Anne Solli. Presentboden startades 1957 av Annes 
mormorsmor Inga Hansson. n 

På gatuplanet blir det café. Här finns också en stor härlig 
terass. Emma berättar att de i caféet, förutom sedvanligt utbud, 
kommer att satsa mycket på frukost och take-away. De kommer 
att ha alkoholrättigheter på båda våningsplanen.

Fjällbacka-Bladet önskar Ulrika, Mikael och Emma samt perso-
nal välkomna till Fjällbacka och vi gläds över ännu en satsning 
i vårt samhälle!

Fjällbacka Pay- and playbana Golfkusten
Bo-Gunnar Lundén och Margareta Winell har sålt Tanums 
Golfklubb med banan Golfkusten till THB AB. Nya ägarna har 
arrenderat ut Golfkusten till paret Matz och Maria Eriksson som 
driver vidare på samma koncept som Bo-Gunnar och Margareta.

Emma Olsson provdukar borden ett par veckor innan invigningen. Foto: AT

Foto: AT
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Text & Foto: Johanna Schub

Ännu har livet på Gröna Lid inte slocknat, i takt med ombyggnaden av 
lokalerna har huset återigen fått nytt liv. Några som bidragit till detta är 
Lisbeth och Irene som tillsammans har startat lilla, fräscha Café Grön.

Jag träff ar dem på premiären efter deras allra första lunchrusch. De är trötta, men otroligt glada.
– Vi är förvånade över all respons vi har fått, men överlyckliga över att den har varit så positiv! 

säger en leende Irene Bengtsen, en av de två ägarna till Café Grön. Hennes kompanjon är 
fj ällbackabon Lisbeth Lundin Polson och hon stämmer in.

– Vi är så oerhört tacksamma för att gästerna haft en sådan förståelse för att det har tagit 
lite tid med kassor och liknande.

Att det tar lite tid med nya kassasystem och espressomaskiner för Lisbeth kan man kanske 
förstå eftersom hon aldrig tidigare arbetat i ett café eller ännu mindre drivit ett själv. Hon 
har under många år istället varit anställd på Tetra Pak Inventing.

- Men jag kände att jag ville göra något annat, något nytt. Så detta är mycket spännande!

Så ni båda kände att ni ville öppna ett café?
– Det var egentligen mer av en tillfällighet, säger Irene, vi lärde känna varandra genom våra 

sambos och på den vägen är det.
Hon har däremot arbetat i branschen länge, hon började redan 1966 och har sedan dess 

både drivit eget och på senare år också arbetat på bland annat Stenungsbaden. Ihrene har 
också tidigare bott i Stenungsund, men är nu fj ällbackabo.

– När jag drev eget under 70- talet så jobbade jag upp emot arton timmar om dygnet och 
tänkte aldrig mer. Men det är så kul och mödan värd!

Visionen med Café Grön är att det skall vara, som namnet antyder, ett café som kan erbjuda 
allt från sallader och mackor till smørrebrød och smörgåstårtor. Såklart fi nns också den klas-
siska räksmörgåsen på menyn, såväl som laxspett samt ägg- och sillmackan. Under denna 
första dag som caféet har haft öppet är det utan tvekan räksallad och räkmackan som har 
varit den populäraste.

– Men det är räkor folk vill ha och kommer till Fjällbacka för, säger Lisbeth.
De försöker också ha så mycket hembakat i sortimentet som möjligt.
– Jag har stått och bakat hela våren och fryst in, skrattar Irene. Samtidigt så tror de att det 

är detta som gästerna kommer att uppskatta.
De vill ha ett fräscht sortiment och ambitionen är att de ska öppet året runt så att man även 

kan svänga förbi Fjällbacka på en söndag i november och få sig en fi ka. Vaniljhjärta, kladdkaka, 
blåbärsmuffi  ns och kanelbullar är exempel på vad de har att erbjuda denna invigningsdag.

Efter en stund i vårt samtal så frågar Irene mig om jag dricker kaff e och skulle vilja ha lite, 
men jag tackar nej.

– Så synd, de har ju så gott kaff e här på Gröna Lid… Café Grön menar jag såklart. n

Nytt liv åt Gröna Lid

Överst: Lisbeth sliter bakom disken
Underst: Ihrene kånkar räkmackor.

FAKTARUTA
Adress: Allégatan 3
Hemsida: www.cafegron.se
Telefon: 0525 313 35

Antal platser: 35 inne, 4 ute

Öppet året runt med 
fullständiga rättigheter.
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Text & foto: Anders Torevi 

Salt kyss eller  
slemmig kallsup?

Det är inte så väldigt länge sedan musslor och ost-
ron uttalades ”sjôl” av bohusläningarna. Skal alltså, 
och med tydligt nedlåtande tonfall. Något fiskarna 
agnade backan med vid torskfisket. 

Fast när Christian Dorthé under tidigt 1900-tal lade 
in skarpsill till Fjällbacka-ansjovis kunde man på bur-
karna läsa: ”Sandel-kryddad utvald svensk skarpsill i 
ostronsås”.

Ostronet som delikatess har dock gamla anor. På 1800-talet 
fiskades de till och med så hårt att de höll på att utrotas. 

Förr fiskades det med s.k. skave. En stålkonstruktion med 
nätkasse efter sig som besinningslöst grävde sönder botten. 
De yngre och ömtåligare ostronen for mycket illa. Numera är 
det lyckligtvis endast tillåtet att plocka för hand.  

I de bohusländska vattnen hittar vi två av världens 50-tal arter. 
Ostrea edulis, eller europeiskt ostron, och Crassostrea gigas, 
även kallat japanskt ostron (ibland japanskt jätteostron). Utse-
endet skiljer sig så att det europeiska är rundare/plattare och 
det japanska är avlångare/tjockare. 

Det japanska har funnits i våra vatten i obetydlig skala 
sedan 1970-talet men år 2007 blev det stora rubriker när det 
”invaderade” Bohuskusten. Helt upp till decimeterdjup kunde 
man hitta dessa stora ostron. Oron var i början stor för att det 
skulle föra med sig parasiter och slå ut det europeiska ostronet 
och kanske till och med musslorna på de grunda bankarna. Så 
har det dock inte blivit, inte ännu i alla fall. 

I de allra grundaste vattnen har de japanska ostronen under 
de senaste åren tagit mycket stryk av is-vintrarna. Men lite dju-
pare, under vinterns iskant, finns de kvar. Klara att konsumera. 

Det europeiska ostronet anses av kännarna som världens 
finaste ostron och fransmännen är som tokiga i de bohusländ-
ska. Vårt kallare vatten (jämfört med Frankrikes) gör att den 
parasit, som slagit ut näst intill hela beståndet av det europeiska 
i Sydeuropa, inte klarar sig här. 

Vattenbruk med ostronodling är på frammarsch, inte hos minst 
Ostrea på Sydkoster som siktar på att odla fram 300 ton europe-
iska ostron per år. Deras första skördeår blir 2013. 

Även jordbruksverket satsar på vattenbruk och en högskole-
utbildning till vattenbruksmästare finns numera i Lysekil.

Ostronfakta:
• Redan på sten- och bronsåldern åts det mycket ostron i Sve-

rige. Det visar skalresterna vid utgrävningar av boplatser.
• Dokument visar att det på 1600-talet fångades ostron i 

Bohuslän för leverans till de svenska och danska hoven.
• I mitten av 1800-talet fångades bortåt 50 ton per år. 
• Idag plockas det över 100 ton i Sverige men det importeras 

även 350 ton. För fem år sedan var den siffran 54 ton.
• Ostronet är en tvåkönad molusk. Hane de tre första åren 

sedan växlar de mellan hona och hane hela livet (upp till 
30 år). 

• De senaste årens varmare vattentemperaturer har medfört 
ett antal bra reproduktionsår.

• Det europeiska ostronet trivs bäst på sandbankar vid 3-8 
meters djup. Det japanska trivs på grundare vatten. 

• Ostronet leker vid 15o C vattentemperatur och det förlorar 
både konsistens och smak under lekperioden. Säsongen är 
därför september till maj. Minimimåttet är 6 cm i diameter. 

• Fiske efter ostron är förbehållet innehavaren av den 
enskilda fiskerätten inom 200 m från fastlandet eller från en 
ö av minst 100 meters längd. Kronoholmar är dock undan-
tagna, där gäller allemansrätten men bara för enskillt bruk. 

• Ostron som afrodisiakum? Tyvärr så är det nog en feltolk-
ning av den grekiska sägnen, där Afrodite föddes i havet 
och steg iland på Cypern ur ett ostronskal. Fast stämning 
och lite lyx kan nog hjälpa till… 

• Namnet ostron är för övrigt också från grekiskan. Ostrace 
kan fritt översättas till röstsedel. De gamla grekerna 
använde ostronskal som röstsedlar vid valen. 
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Jag träff ar Lasse Lundberg, Fjällbackas regerande ostronguide och 
pratar lite om det japanska ostronet. 

– Anledningen till att det är vanligt i grunda strömmande vatten 
är att temperaturen helst skall vara uppe i 18o C för att det skall leka. 
På samma gång måste det ha strömmande vatten då det fi ltrerar en 
liter i timmen. Strömmande och djupt vatten skulle betyda kallare 
vatten vilket hindrar leken. 

– De japanska blir ibland mycket stora. Dessa använder jag till 
gratinering medan de mindre skall ätas naturella. Ett ostron skall 
inte vara större än att det kan ätas i en munsbit, måste man tugga 
för att dela det blir det inte samma sak.

– Skall ni ut och plocka behöver ni en undervattenskikare, en grip-
tång och en hink. Vadarbyxor är heller inte så dumt om det är kallt i 
vattnet. Om ni inte äter upp ostronen direkt så förvara dem absolut 
inte i vattnet inne vid bryggan (plocka heller inte ostron helt inne 
via bebyggt område, vattnet kan vara ”dåligt” för dem där). Om du 
förvarar dem i kylskåp, med skålade sidan neråt, täckta med en fuktig 
handduk och lite tryck över, så håller de sig runt en vecka. 

– Standardtillbehören tycker jag är citron eller lime och en 
vinegrette. Vissa använder peppar eller tabasco, amerikanerna t.o.m. 
ketchup. Men nej, det är inget för mig!

Till de mindre som äts naturella gillar jag en enkel lökvinegrette: 
Finhacka rödlök, slå på lite vitvinsvinäger (precis så det täcker löken), 
sockra lite efter smak och låt det ligga ett par timmar. 

– En annan variant av de mindre är att du efter öppnandet skär loss 
köttet, lägger lite svart kaviar i botten av skålhalvan, tillbaks med 
köttet och på med ett par droppar citron. Enkelt och gott!

– Till ostron dricks ett torrt mousserande vin eller porter. När jag 
har ostronprovningar dricker fl ertalet kvinnor vinet medan fl ertalet 
män föredrar portern. Bara en smaksak.

Efter pratstunden med Lasse ringer jag upp stjärnkocken Leif Man-
nerström. Han om någon måste ju veta hur man bäst anrättar ett 
ostron.

– Jag är ofta i området kring Fjällbacka och lagar ostron och har 
ett suveränt gott recept på edulisostronet (europeiska). Öppna ost-
ronet, skär loss köttet och torka av det. Doppa det i frityrsmet och 
fritera det knaprigt. I skalet lägger du först en redig klick med dansk 
remouladsås (den med curry), lägg på friterad persilja och till sist det 
knapriga ostronet. Helt oslagbart, avslutar Leif. Vi tackar för receptet!  

Självklart måste en annan stjärnkock, fj ällbackasonen Christian 
”Sillen” Hellberg, bidra med ett recept. Jag ringer även honom och 
som den ivrare av att ge maten en touch av asien han är, blir det en 
ostronrätt i den skolan.

– Öppna ostronen och skär loss köttet. Fördela sesamfrö, strimlad 
inlagd ingefära och fi nhackad koriander på ostronen. Hetta upp 
matolja (2 delar) och sesamolja (1 del) till 175 grader. Slå oljan över 
ostronen precis innan servering. Kanongott! Vi tackar även ”Sillen”! n

Överst är det två Japanska till vänster och två Europeiska till 
höger. Sedan bryter sig Lasse in i en motvillig ”japansk jätte” och 
på tredje bilden ser ni resultatet: en hel måltid! Underst det så 
högt aktade Edulis-ostronet med rödlöksvinegrette, färdigt att 
slukas... Mmmm...
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1945
Nazitysk 
bevakningsbåt 
deserterar till 
Fjällbacka

Text: Jan Berggren • Foto: Östen Hedenfjäll (Hembygdsarkivet).
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NO27
1945

Det är söndagen den 18 mars 1945. Andra världskriget 
närmar sig sitt slut men Norge är fortfarande under  
ockupation av Hitlers Tyskland.

Morgonen är tidig och marinpolisen Sune Lysell, boende rakt 
ovanför Planarne, börjar dagen som vanligt med att ta sig en 
titt över Fjällbackafjorden. Han tror knappt sina ögon! Vid bryg-
gan rakt nedanför bostaden ligger ett främmande krigsfartyg 
förtöjt, beväpnat med kanon och kulspruta och från aktern 
fladdrar den tyska marinflaggan! Vad göra? Sune, skräcksla-
gen men ändå beslutsam, hämtar sin tjänstepistol (typ Walter 
6,5mm), laddar med fullt magasin och springer ned mot den 
främmande farkosten.

Båtens besättning står samlad på fördäck. Sune ropar på långt 
håll ”Hände Hoch”, en fras han lärt sig att använda vid dylika 
situationer. Som en man lägger alla i besättningen sina hand-
eldvapen på bryggan och sträcker händerna i luften. 

Det visar sig att det ombord finns sex unga tyska sjömän i 
åldern 20-25 år, två norska kvinnor och ett barn. 

Hemvärn och landsfiskal alarmeras och alla ombord blir 
omhändertagna och borttransporterade för utfrågning, kanske 
väntar internering i väntan på krigsslutet.

Båten, ett mindre bevakningsfartyg (Hafenschutzboot) med 
beteckningen NO 27, förflyttas till insidan Badholmen och sätts 
under ständig bevakning.

Bevakningsbåten hade haft uppdraget att patrullera Oslofjor-
den, inte alltför långt från svenskt vatten. Den unga besätt-
ningen hade blivit alltmer krigstrött, kanske förstärkt av att ett 
par man hade inlett fasta relationer med norska kvinnor.

Besättningen och de norska jäntorna beslutar att försöka ta sig 
över till Sverige. Gärna mot Fjällbacka, som en av besättnings-
medlemmarna hade besökt sjöledes före kriget.

På Oslofjorden styr NO 27 först rakt västerut innan man går 
sydost mot Sverige. Detta för att undvika närheten av Strömstad, 
farvatten som var kraftigt bevakade av tyska flottan.

Vi skall komma ihåg att vid denna tid var alla svenska fyrar 
mestadels släckta, all navigation i mörker måste då göras med 
hjälp av sjökort, kompass, logg och klocka.

NO 27 undgår upptäckt, allt går väl och de flyende möter 
svenska kusten vid Djupskär väster om Musön.

Båten får grundkänning vid Brottångarna men fortsätter 
oskadd sydostvart och passerar väst Dannholmen. 

Det börjar nu dagas och i höjd med Grötskär kan man skönja 
kyrktornet i Fjällbacka, som blir riktmärke för den fortsatta 
färden. Vid passage av Sandhagen, norr om Valön vid inloppet 
till Fjällbackafjorden, lätt grundkänning på styrbordssidan. 
Därefter raka spåret mot bryggan vid Planarne. 

Marinledningen beslutar att NO 27 skall snarast bogseras från 
Fjällbacka till flottbasen Nya Varvet i Göteborg.

Sunes kollega, min pappa John Berggren, får order att sköta 
bevakningen under nattskiftet i väntan på bogseringen.

Långt senare berättade han för mig att NO 27 var utrustad 
med alla moderniteter, bl.a. alldeles nya marinkikare och de 
välbekanta tyska skinnrockarna.

Lite provokativt insinuerade jag att: kanske försvann en kikare 
under dessa långa och ensamma nätter. Johns reaktion var 
omedelbar och tämligen häftig. ”Hur kan du tro att jag skulle 
begå ett sådant tjänstefel!” Alltså, allt ombord lämnades orört.

Den 20 mars anlöper flottans ångbogserbåt OCEAN Fjällbacka 
från Strömstad bogserande en annan tysk bevakningsbåt med 
beteckningen NO 31. 

Denna bevakningsbåt hade deserterat från Norge till Ström-
stad den 15 mars efter ett våldsamt förspel. Besättningen gjorde 
myteri, sköt ihjäl den nazitrogne kaptenen, lämpade honom 
överbord och satte kurs mot närmaste svenskt vatten. Över-
styrman, som antogs vara ledaren för myteriet, dömdes senare 
i sin frånvaro till döden av tysk militärdomstol.

Tragedin vid Soten
Senare på dagen den 20 mars lämnar OCEAN Fjällbacka med 
destination Göteborg bogserande såväl NO 31 som 27.

Vid avfärden från Fjällbacka blåser det ca 10 m/sek. Tanken är att 
gå inomskärs så långt möjligt. I höjd med Saltskärs båk, sydväst 
Hamburgön, har vinden på kort tid ökat till ca 20 m/sek. Bogse-
ringen blir alltmer farofylld, inte minst beroende på Sotefjordens 
många förrädiska grynnor som ökar på sjögången och begränsar 
OCEANS manöverutrymme. Vid passage av Uggenabben nordväst 
om Ramsvikslandet brister bogsertrossen till NO 27 som är sista 
båt i ekipaget. Ombord finns en svensk värnpliktig som rorsman. 
I tron att kunna simma till närmaste kobbe hoppar han överbord. 
Vattnet är kallt, sjöhävningen svår och sjömannen drunknar.

Nu brister även bogserlinan till NO 31, som har två svenska 
värnpliktiga ombord. OCEAN lyckas få över en ny bogsertross 
som tyvärr snor sig runt NO 31:s styrhytt som leder till att båten 
kantrar varvid även dessa två sjömän omkommer.

NO 31, som nu är rättvänd men halvsjunken, bogseras in till 
Hunnebostrand. 

Lokala fiskebåtar ger sig ut till olyckplatsen men söker förgäves 
efter överlevande och av bevakningsbåt NO 27 syns inte ett spår. 

Katastrofen på Sotefjorden väcker stor förstämning, givetvis 
i första hand bland de omkomnas anhöriga men också bland 
kustbefolkningen och inom flottan.

Dagen efter tragedin den 21 mars låter avgående chefen för 
marinen, amiral Tamm, hålla en tyst minut för de förolyckade. 
Det sker ombord på pansarskeppet Manligheten, som ligger vid 
Nya Varvet i Göteborg, tänkt slutdestination för den ödesdigra 
bogseringen. n
Källor: Alf Aronsson, John Berggren, Arne Holmberg, Bengt Richardsson, 
Göteborgs Handels & Sjöfartstidning mars 1945 samt tyska marinarkiv.
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Text och foto: Hans Schub, licensierad rysk svävarkapten

Bakgrund:
Väderöarnas Värdhus hade efter en isvinter och vid hotet av ytter-
ligare en beslutat att investera i en svävare. Trafiken till Väderö-
arna pågår hela året och is innebär naturligtvis stora problem. 
Dessutom skulle en svävare baserad i Fjällbacka kunna vara en 
stor resurs för de fastboende i skärgården och tillgängligheten 
vintertid till fritidshusen på öarna skulle öka markant. Olyckor 
och sjukdomstillstånd då havet är fruset är ytterligare ett område 
där en svävare snabbt och enkelt kan komma till användning. En 
svävare sattes upp på inköpslistan!

En begagnad svävare av märket Aerohod, byggd i Ryssland, 
fångade intresset. Den såldes dock framför näsan på oss och så var 
begagnatmarknaden för svävare borta. Fanns det nya Aerohod 
att köpa i Ryssland?

Förberedelse:
Vill man köpa saker från en rysk fabrik måste man kunna prata 
och skriva på ryska. Den kompetensen fanns inte i företaget. Den 
fanns dock i Lilla Edet, närmare bestämt hos en rysk affärskvinna 
vid namn Alina. Hon har bott i Sverige i 20 år och driver ett 
fönsterföretag, Värdshuset hade tidigare köpt några av hennes 
fönster. Alina nappade på idén och en vecka senare hade hon 

En rysk svävare  
– ett äventyr i österled

lyckats få företaget Aerohod att ställa en nybyggd svävare till vårt 
förfogande. Dock – vi behövde besöka deras fabrik för att träna 
körteknik, lära oss konstruktion och att göra service. Svävaren 
levererades med rysk lastbil till Hamburgsund den 21 februari 
och en vecka senare bar det iväg till Ryssland.

Dag 1
Det något udda resesällskapet bestod av Alina, Mikael (ägare till 
Värdshuset på Väderöarna) och undertecknad.

Flyg från Arlanda till Moskva och vidare med inrikesflyg till 
Nizhny Novgorod, den stad där svävarfabriken låg. Nizhny är 
Rysslands fjärde största stad med 2 miljoner innevånare.

Skakig landning, piloten måste ha flugit i Afghanistan, vi klev 
ut i minus 20 grader, tiden var runt midnatt. Det slog mig att 
staden, eller de delar vi färdades genom, nästan totalt saknade 
gatubelysning, vi for förbi stora bostadskomplex där det varken 
lyste ur fönstren eller gick att se omgivningarna.

Dag 2
Hotellfrukosten bestod av korv med makaroner eller gröt. Jag 
valde gröt.
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En rysk svävare  
– ett äventyr i österled

En liten, sliten blå Lada väntar på oss utanför hotellet. En kort bilresa 
leder in i ett industriområde, vägarna har aldrig blivit plogade i området så 
Ladan hoppar fram mellan kullar av is. I det lilla kontoret möter Victor som 
vi tror är chefen, vi har sett hans namn på kontraktet hemma. Efter en kort 
hälsningsprocedur som innebar att vi överlämnade några presenter gick vi 
ut i fabriken. Här mötte vi 1960-talet.

Säkert 50 personer arbetar ute i två stora lokaler, många är kvinnor. Med-
elåldern verkar vara ganska hög. Fabrikens väggar är av tegel, fogningen är 
trasig på många partier, fönstren är dock både många och stora så de släpper 
in tillräckligt mycket dagsljus. Ljudnivån är hög, från alla håll hörs bullriga 
maskiner. Ingen i fabriken bär hörselskydd.

Vår guide blir Slava, en av förmännen. Han tar oss runt och förklarar utförligt 
hur svävaren byggs. Material och teknik som används för karossen påminner 
om mindre flygplan, till exempel så svetsas ingenting utan man använder 
sig helt av nitning. Senare förstår vi att man tidigare tillverkat någon typ av 
lågtflygande sjöflygplan.

Klockan halv tolv avstannar allt arbete och alla arbetare tar fram sina lunch-
packningar och sätter sig ner i grupper vid sina arbetsplatser och äter. Det 
finns alltså ingen personalmatsal. Vi tillbringar hela denna dag i fabriken.

Dag 3
Åter på fabriken nästa dag berättar Victor att vi ska gå igenom mer om 
svävarens teknik, provköra och till sist lära oss hur vi själva ska slutmontera 
den. På utsidan av fabriken står två färdigbyggda svävare som vi dyker på 
huvudet i. Genomgång av förarplatsens instrument och reglage, rotorerna, 
remmar, drivaxlar mm mm.

Efter lunchrasten är det dags för resans höjdpunkt: provkörning! En svävare 
görs klar och körs ut ur fabriksområdet, vi ska öva på Volga, Rysslands största 
flod. Här vid Nizhny är den ungefär 1 km bred och täckt av ett tjockt lager 
frusen snö. Ljudet från svävaren når oss innan vi ser den. Föraren gör en 
gir, svävaren svänger runt ett halvt varv och farten bromsas upp då kraften 
från turbinen nu är riktad mot färdriktningen. Vi bjuds stiga in och så bär 
det iväg! Först kör fabriksföraren men efter några minuter är det vår tur. Att 
köra en svävare är lite som att fara runt med en stor tung kundvagn mellan 
butikshyllorna i en trång butik. Rakt fram är inga problem men så fort man 
ska svänga hamnar man lätt på tvären och kurvan blir långt mycket större 
och längre än man förväntat. Värmen är utmärkt och rutorna, med dubbla 
glas, immar inte igen. Alina provkör också.

Tillbaka på fabriken visar Slava och hans medarbetare oss hur man 
monterar de pontoner som chassit vilar på. Det är en sinnrik, enkel kon-
struktion. På en konventionell svävare byggs lufttrycket under chassit upp 
genom att en kjol av kraftig plastduk tätar mot marken. På vår svävare 
vilar chassit på tre konstant uppblåsta pontoner. Dessa utgör kjolen men 
slits inte ut på samma sätt som vanliga kjolar gör. En annan fördel är att 
vid lågt motorvarv då lufttrycket blir svagt sjunker inte svävaren mot 
marken utan den vilar stadigt på pontonerna. Detta gör att egenskaperna 
vid körning på öppet vatten blir bra, även i vågor. Öppet vatten är annars 
små svävares svaga punkt.

Vi får slutligen våra licenser, vi är nu ryska svävarkaptener. Alla som var i 
närheten av svävaren fick licens, även Alina som också fick agenturen för 
Aerohod för Sverige och Norge.

Resan tillbaka till Sverige sker enligt samma resrutt men i Moskva hinner 
vi besöka Röda Torget och Kreml. Jag köper en ”äkta ryssmössa”, den ska 
föraren av svävaren alltid bära. Mössan är försedd med hammaren och skäran 
i emblemet, kanske inte helt politiskt korrekt för undertecknad som strax 
före resan valts till ordförande i tanumsmoderaterna...

PS. Vi monterade ihop svävaren efter hemkomst och hann provköra några 
gånger innan isen försvann. Per Hammarström på Kalvö utförde en namn-
givningsceremoni, svävaren heter nu ”Aerolina”, ni förstår säkert varför.

Gå gärna in på Youtube, sök på ”ryska svävaren i Fjällbacka” och se några 
videofilmer vi la upp vid våra testkörningar innanför Korsö. n 

Bilderna visar: Victor med sin nya Väderö-mös-
sa. Tillverkningen i fabriken. Provturen på Volga 
och Alina vid ratten.
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Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi, Linnéa Spindel och Skargard AB.

Louise Nyström gick på Tetra Pak Inventing, där hon arbetat 
sedan 2001, och funderade på framtiden. Ekonomistudier på 
Handelshögskolan i Göteborg, kombinerat med fortsatt arbete 
under lov och helger, blev det. 

Så slog fi nnanskrisen till, Tetra Pak tappade marknad och 
samtidigt med sin examen fick Louise erbjudande om ett 
avgångsvederlag på en årslön om hon frivilligt slutade. Sagt och 
gjort: förutom jobbsökande så började hon att tillsammans med 
sin sambo Hans Åkerlund och en god vän, Anders Samuelsson 
som är kemist och verksam inom hudvård, spåna på ett koncept 
inom området. Snygg design, bra råvaror och en bra funktion 

Fjällbacka är ett starkt varumärke redan idag och i framtiden kommer det säkert att förstärkas. Camillas böcker och Tre Vän-
ners fi lminspelningar bidrar till att bygga upp varumärket ytterligare. Så även Fjällbackatvålen, en produkt från Skargard AB 
som funnits på marknaden sedan juli 2009. 

Fjällbackatvålen

skulle prioriteras. De fi ck ett tips om att saltvattenstvålar varit 
lika fula och trista i alla år och varför inte… Bohusländska eko-
logiska råvaror samt  fi n och rejäl design måste bli en oslagbar 
saltvattenstvål. 

Det är april 2009 och bolaget bildas med lager och kontor i 
Göteborg men säte i Tanum. Louises mamma hade hört att 
när havtorn skördas på Ljungbytorp så fi ck man fantastiskt 
mjuka och fi na händer. Den feta havtornsoljan undersöktes och 
blev tillsats i Fjällbackatvålen. För att tvålen skall fl yta när den 
används i havet sökte de korkar och fi ck tag i ett stort parti runda 
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Anders Samuelsson och Louise Nyström.

korkar som var avsedda som kärnor till bandybollar men som 
nu låg för fäfot. Ett hampsnöre genom korken och fäste i tvålen 
fi ck det bli. Jonny Spindel fi ck uppdraget som hemslöjdare. 

Tvålen kunde nu börja tillverkas på Victoria Scandinavian 
Soap i Helsingborg och i juli 2009 fanns de första tvålarna på 
försäljningsdiskarna. Variant två med tång som igrediens kom 
också i tillverkning. 

Allt sker som sig bör i ett litet företag i uppstartsfasen. Korkarna 
brännmärks t.ex. med stativet till en gammal pelarborrmaskin 
i Louises lägenhet. Tusen brännmärkta loggor på en kväll kan 
det bli. Visst kan det ibland bli lite väl mycket för de inblandade. 
Skandia beställde 3000 tvålar i våras att dela ut som gåvor. 
Familjen Spindel fi ck kalla in alla tillgängliga medlemmar för 
att hinna  producera hampastropparna. 

Två år har nu gått och tvålar utan snöre och kork har fått sällskap 
i sortimentet med en kollektion bärtvålar. Naturligtvis Havtorn 
men även Cassis med svarta vinbär, och Verbena med citron-
verbena. I de två sista tillsätts fet tistelolja. 

Marknaden inom området är stor och de naturliga återförsäl-
jarna inom båttillbehörshandeln har utökats med inrednings- 
och designbutiker. Formexmässan i Stockholm har varit en 
lyckad satsning och de bohuslänska återförsäljarna har utökats 
med skånska, stockholmska och åländska. Skargard AB har 
även en återförsäljare i Norge. 2010 har 120 försäljningsställen 
Skargards produkter och under året sålde de 16.000 tvålar varav 
10.000 var Fjällbackatvålen.

Delägarna har ännu inte Skargard som sina ordinarie arbeten. 
Louise arbetar som ekonom med marknadsföring av IT-tjänster 
och Anders arbetar en dag i veckan i bolaget. Att skynda lite 
lagom långsamt är en uttalad strategi men kanske kommer 
kollektionen att utökas med fl ytande produkter t.ex. schampo. 
Vasco fi nns därför med i diskussionerna och kanske stärks fj äll-
backakopplingen ännu mer i framtiden. n

Överst: Louise logo brännmärker före detta bandybollskärnor. 
Mitten: Jonny Spindel slår knopar för handtagen till tvålarna.
Nederst: Tvålar med cassis-, havtorn- och citronverbenadoft. 
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Öringsakademien 
 röjer vägen

Text: Anders Torevi • Foto: Jonas Nilsson

Återigen är de lokala idealisterna fantastiskt effektiva – rätt personer i rätt miljö med rätt motivation. Öringsakademien är ett 
lysande exempel på denna effektivitet. 
Tre goda vänner sitter i höstkvällen den 30 september 2009 och känner tomheten smyga sig på. Årets öringsäsong är över och 
trots att alla tre hade varit flitiga fiskare hade de bara fått en(1) havsöring, lång nog för att få behållas. Tillsammans…

Vad hade hänt? Med övertygelsen om sin egna skicklighet som 
sportfiskare ”bestämde” de att öringens miljö var förändrad. 
Kanske var det lekvägarna som med åren stoppats upp. Något 
måste göras för framtidens fiske efter havsöring och Öringsa-
kademien bildas. En intresseförening med målsättningen att 
skydda och förbättra öringsfisket i Tanums kommun. Jag träffar 
Peter Klarqvist för en pratstund…

Fjällbacka har ett välkänt öringsbestånd. Anråsälven i norr 
samt Jored- och Träsvallälven i söder är viktiga vattenvägar 
för öringens fortplantning. 

1991 gjorde Länsstyrelsen en omfattande inventering av 
Anråsälven som påvisade hinder för vandringen till lekplat-
serna: Kvarnen vid Tegneby, reningsverket i Tanumshede och 
sopstationen på Tyft. Sedan rapporten har en hel del gjorts. 

Många bäckar små ger ett bra lekvatten!
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Öringsakademien 
 röjer vägen

Kommunen har byggt en laxtrappa vid kvarnen, reningsverket 
har byggts om och sopstationen har minskat på läckaget av 
lakvatten. 

Visst var detta bra men många lekplatser och uppväxtområ-
den har med åren grott igen. Föreningens första projekt blev 
Ängebäcken, en förgrening av Anråsälven utmed östsidan 
Tanumsvägen mellan Skistad och Stora Anrås.  

Anledningen till problemen är dels bäverns hyddor, dels slam 
från åkrarna men också till stor del att träden utmed bäckarna 
röjts för att ge odlingsbar jord helt fram till vattnet. Träd utmed 
vattendragen skuggar och tillsammans med stenar på botten 
silar de vattnet från slam. 

Ängebäcken har en mycket fin men mycket kort leksträcka 
där för många fiskar ”slåss” om ett för litet område. För att und-
vika att öringarnas stjärtrörelser, då de piskar fram en lekgrop 
i botten, förstör för andra individer måste leksträckan utökas. 
ÖA kontaktade MILVA (Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård 
AB) i Uddevalla för hjälp med tillvägagångssättet och de aktiva 
medlemmarna röjde och placerade ut stenar i bäcken för att 
skapa de virvelströmmar öringen gillar. Ängebäcken var sedan 
tidigare väl dokumenterad vilket var en stor fördel i detta ”läro-
projekt” som Peter kallar det.

Fjällbackas älvar prioriteras
Första steget i projektet är avslutat och nu vidtar steg två: en 
biotopisk undersökning av vad som lever i området. Larver, 
maskar, yngel m.m. Efter det kommer ett mer omfattande 
åtgärdsprogram att tas fram, åtgärder som i fjärde steget skall 
genomföras. 

Allt kostar pengar och bidrag finns att söka från Länsstyrelsen, 
från EU och lokala stiftelser. Lokala sponsorer sökes också och 
varje tusenlapp som skänks gör stor nytta. De markägare som 
ÖA pratat med i samband med arbetet har varit mycket positiva 
till restaureringen.

I framtiden kommer arbetet att rikta in sig på Anrås- och Jored-
älven med dess tillflöden. Bäckar, åar och älvar både söder- och 
norr om Fjällbackaälvarna har större öring i vattnet. Vad beror 
det på? Ytterligare ett exempel på en fråga att försöka lösa. 
Vetgirigheten har bl.a. tagit sig formen att Jonas Nilsson, ÖAs 
ordförande börjat läsa ”Vattenvård” på universitetsnivå. 

– Sportfisketurismen är stor och ett bra komplement till Fjäll-
backas säsonger. Det en av de fritidsgrupper som lägger mest 
pengar på sin sysselsättning, så nog är den värd att satsa på 
fortsätter Peter. 

– Allt sker dock i den takt vi hinner med. Vi knäcker oss inte 
i vår iver och vi missar inte fiskets andra sidor. Själva fisket, 
flugbindningskvällar och annan trivselinriktad verksamhet…n

Öringsakademien idag:
• Medlemsantal; ett tjugotal varav hälften aktiva. 
• Medlemsavgift 150.-/år - Bli medlem du också!
• Söker lokala sponsorer till Ängebäckenprojektet.
• Kan besökas på: www.oringsakademien.se

Bli sponsor du också – Ge ditt stöd till 
Öringsakademiens fiskevårdsprojekt!  

Överst arbetar Peter Klarqvist med rensningen av Ängebäcken.  
I mitten en av forsarna  som åter fått ett fint flöde.  
Underst Tanums kommuns nya laxtrappa vid Tegneby kvarn.
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Visst är det underart med människor som alltid har med sig kameran. 
Ingela Nilsson i Hamburgsund är en av dessa. Efter ett besök hos Hans 
& Karin på Valö Skärgårdskrog, första dagarna i maj, blev Ingela och 
maken Ulf varse måsskri och tittade upp. Vad de fick se var inte mindre 
än en havsörn, jagad av en måsflock i sundet mellan Kalvö och Rågö. 

Det var 100 år sedan havsörnen häckade bland öarna och att den var 
här så sent in på våren inger Jan Uddén, biolog på Bohusläns Museum, 
hopp. Jan konstaterar att det vita stjärtpartiet på örnen tyder på att 
den är minst fyra år och att de blir könsmogna vid fem. 

Nu återstår att se om örnen kan finna en partner och om det kan bli 
någon häckning i skärgården igen. Kanske blir fåglarna allt för störda 
av människor som vistas bland öarna men man kan hoppas att de kan  
vänja sig och bli allt mer oskygga. Vackra är de i alla fall… n

Produktionsbolaget Tre Vänner och Film i Väst närmar sig nu 
starten på inspelningarna av Fjällbackamorden. 15 augusti 
startar de upp med den första av sammanlagt tio 90-minuters 
avsnitt för TV. Kanske ser vi kameramän här även i sommar för 
att ta lite miljöbilder, men i augusti drar de igång för fullt. De tio 
”TV-filmerna” kommer att få nyskrivna manus men med Camil-
las karaktärer, i alla fall vissa. Erika, Patrik, Mellberg, Paula och 
Annika på stationen m.m. kommer att få plats. Givetvis även 
Erika och Patriks släkt, men vissa personer i böckerna får kliva 
åt sidan för att få en överskådligare handling. Utöver dessa tio 
90-minutare kommer det under den kontrakterade perioden att 
filmas två biofilmer baserade på Camillas böcker. Tyskungen är 
klar, den andra ännu ej fastställd.

Den första inspelningssäsongen startar alltså nu i sommar och 
den avslutas oktober 2012 då hälften skall vara avklarat, fem 
90-minutare och en biofilm. Därefter tar en lika lång säsong 
vid så i runt två och ett halvt år kommer vi att ha ett team på 
dryga 40-personer på plats. Helen Ahlsson, producent på Tre 
Vänner har dock ett drömscenario om 10-20 år av inspelningar 
här. Givetvis tänker hon på Morden i Midsommer. 

I Fjällacka kommer de bara filmas exteriörscener. Alla inom-
husscener kommer att filmas i nybyggda studios i gamla 
IAC-fabriken i Tanumshede. Film i Väst är trångbodda både i 
Trollhättan och i Göteborg så vem vet? Kanske kan den gamla 
tanumsfabriken få nytt liv likt omvandlingen som Nohab-
fabrikerna genomgått i Trollhättan... 

– Projektet har en oerhört stor potential med den höga ambi-
tion som finns och den jättelånga produktionsperiod som före-
ligger, säger Katarina Krave, finanschef hos Film i Väst.

Femte maj släpptes huvudrollsinehavarna för allmänheten. 
Claudia Galli blir framtidens Erika och Richard Ulfsäter får ta 
sig an Patrik. 

Claudia har vi sett i bl.a. Tusenbröder och senast i serien Starke 
Man. Richard har vi bl.a. sett i bl.a. Patrik 1,5 och i serien Playa De Sol.

Regissör för de första två avsnitten blir Marcus Olsson som bl.a. 
regisserat Morden i Sandhamn vi kunde se i SVT 2010. 

Vill du veta mer om projektet? Läs även Fjällbacka-Bladet nr 109 
på www.fjallbackabladet.se. Spännande tider väntar… n

Text  Anders Torevi • Foto: Johan Bergmark

Text  Anders Torevi • Foto: Ingela Nilsson

Fjällbackamorden

Ståtlig gäst i skärgården
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Fjällbacka
SkiStar 2011

Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

Fjällbackaborna är bra på att ordna trevliga tillställningar. Vi lever under mottot 
att om inte ”storebror” gör något trevligt för dig, får du göra det själv. Under sista 
halvåret har vi avverkat nyårsfirandet i kyrkan och på torget. Långfredagens 
laxfisketävling drog mycket folk och så hade vi senvinterns höjdare Fjällbacka 
SkiStar i Örjan Torstenssons regi... 

Lördag 12 mars hade Kung Bore sett till att ta bort all farlig snö från Galärbacken 
och ett underbart fint grusblandat asfaltsunderlag gav årets tävling rättvisa 
förhållanden. 17 deltagare, en mix av kvinnor och män, ställde upp för att med 
laggar på fötterna djärvt kasta sig utför stupet. Eller i alla fall förtvivlat försöka 
springa nerför backen. 

Att detta är något stort är uppenbart då över 300 åskådare kantade pisten. Stora 
Hotellets ”Café San Remo” höll som sig bör öppet och serverade både glüwein, 
irish coffe och jägermeister. Allt var alltså precis som en världscuptävling i slalom 
skall vara. Och det känns ju inte mindre naturligt, om man ser till namnet. Det 
är mer utförsåkning i Fjällbacka än i Sälen. Hmmm…

Konfrencier Örjan peppade både publik och åkare till stort och hjärtligt enga-
gemang och efter grundomgångar och delfinaler stod så småningom fjolårets 
segrare Jonas Hagelin från Fjällbacka och Hasse Zetterman från Munkedal på 
finalens startlinje. Finalen var stenhård men ”Zäta” drog det längsta strået och 
fick sitt namn ingraverat i det ståtliga vandringspriset (där f.ö. undertecknad 
även finns med – red.anm.) 

Kvällen avslutades på ett fullsatt Stora Hotellet med fest fram till småtimmarna. 
Väl mött nästa år, som deltagare eller åskådare! n

Många deltagare och många åskådare. Överst, 
med armen sträckt i segergest, årets segrare 
Hasse Zetterman och tvåan Jonas Hagelin.
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Det är lördagen den 12 februari, en strålande vinterdag. 
På Föreningsgatan, söder om Håkebackens gamla skola, 
möter jag Folke Olsson på spark. 92 år nästa gång och 
fortfarande aktiv makrill- och hummerfiskare.

Vi stannar till och småspråkas. Sparken blänker nylackad i 
solskenet och på brädan bakom sitsen ser jag bokstäverna 
F.O.K. inristade som vore de gjorda av en träskulptör. 
Folke bekräftar att K:et står för Korsö, varifrån han flyttade 
till Fjällbacka 1970. Sparken köpte han under senvintern 
1937 för 7,50 hos Olofssons järnhandel. Senare samma år 
köpte Folke även en spark till sin syster Majlis som julklapp. 
Denna gång hade priset sjunkit till 6,75.

Majlis använde sin spark för att vintertid ta sig till skolan 
i Fjällbacka och tyckte det var befriande att inte vara bero-
ende av skolbåten med sina fasta tider. Folke har använt 
sin spark dels för inköpsresor till Fjällbacka, dels för isfiske. 
Han berättar att ofta gav sig han och Gunnar Sörensson 
sig ut för att pilka torsk, vid isrika vintrar så långt ut som 
till Rossholmen, vid kanten av Väderöfjorden. Tyvärr, säger 
Folke, fick vi ofta sämre fångst än andra. Varför vet han 
inte säkert, men kanske pilkade de inte tillräckligt nära 
havsbotten där torsken gärna huserar.

Folke sparkar vidare och jag fortsätter hemåt. n

Folk(e) i farten Jan Berggren

FFF arrangerade under vårvintern en visning av 
filmen ”Stickspåret” om Bohus-stickning. Kvällen 
blev väldigt uppskattad och över en lunch någon 
vecka senare föddes idén att ordna ett stick-café 
på Restaurang Lilla Berith.  Idén mottogs positivt av 
Berith och torsdagen den 31 mars kl. 15 var det dags 
för premiärträffen. 15 entusiaster mötte upp och hade 
en mycket trevlig eftermiddag. Några stickade och 
andra virkade eller sydde lapptäcke. För dem som 
så önskade, fanns det drycker eller lättare förtäring 
att beställa.  

Mats Forsbäck  stod för pianounderhållning, vilket 
uppskattades mycket. Träffarna kommer att fortsätta 
varannan torsdag under resten av våren. Faller det 
väl ut, så kan det bli en fortsättning till hösten.  Det 
finns även utrymme för manliga sysslor, som att 
splitsa rep, ljuga eller ta en öl i gemytlig samvaro. 
Någon åldersgräns finns inte, så barnlediga mammor 
och pappor kan ta chansen till lite eftermiddagsmys. 

Fjällbacka är nog inte så dött på vintern, som det 
kanske kan se ut. n

Stick-In Café Eva Björving

Långfredagslaxen Anders Torevi

Påskhelgen 2011 kommer att gå till historien som en 
av de finaste. Det underbara vädret bidrog säkert till 
att långfredagens traditionella fisketävling (äldre än 
VM i makrillmete som firar 20 år i år) slog nytt delta-
garrekord med 60 anmälda. 

Arrangören Skoj med Klarqvist flyttade för några 
år sedan laxfisketävlingen till Sälviksbadet och det 
har slagit mycket väl ut. Kanske inte så mycket mer 
fisk men solig och trevlig miljö. Pick-nick-filtarna var 
med, grillarna likaså. En härlig familjestund som i 
solen framkallade allt ifrån fräknar och D-vitaminer 
till äkta sommarkänsla. 

Tyvärr så stod inga av de öringar måttet för att få 
tas med hem men mätas kunde de innan de åter-
fick friheten. Segrade gjorde Gisela Harming, från 
Fjällbacka före Anna Willysson från Grebbestad. 
Kvinnornas år i år! n Fo
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Ibland får vi humrar i tinorna som har mer eller mindre 
blåton i det svarta. Bilden ovan har vi fått från Laine Kivi-
salu, sommarboende på Jored. 

Hummerns svarta eller blå färg är ett kamouflage-pig-
ment som dör vid kokning, men varför är den då ibland 
blå? En blå hummer är en mutant d.v.s. en individ eller 
organism som uppstått eller blivit följden av en mutation, 
det vill säga en förändring i DNA som resulterat i förändrade 
egenskaper hos organismen jämfört med den vanliga vari-
anten av den (enl. Wikipedia). 

Att den blå hummern på bilden bara har en klo är dock 
ingen mutation. Troligtvis en resultat av ett slagsmål och 
kanske är det i havet som på land, att vissa individer utsätts 
för våld på grund av sin hudfärg… n

Vid en cermoni i Bullaregården 11 februari 
2011 delade Tanums kommun traditions-
enligt ut priser till medborgare som på 
olika sätt utmärkt sig inom kultur, turism, 
föreningsliv m.m.

Tanum hyllar

Tanums Kulturstipendium tilldelades
Odin Willig och Emma Lindh, dansare från Dance-
Port Fjällbacka,  för att ges möjligheter att fortsätta 
utvecklas som tävlingsdansare på elitnivå. Med 
stipendiet vill Tanums kommun stödja de unga 
stipendiaterna, vilka med sina internationella fram-
gångar i grenarna bugg, boogie woogie och lindy 
hop inspirerar andra att börja dansa. 

Tanums kommun Ledarpris tilldelades 
Gunnar Norderby, Kvillebyns SK. För sin mångåriga, 
aktiva insats som ledare i både bordtennis och 
fotboll. Gunnar Norderby har verkat i Kvillebyns SK, 
Fjällbacka IK samt Hamburgsunds IF.  n

Foto: CL

Foto: Tanums kommun

N
O

TISER
Anders Torevi

Föreningen För Fjällbacka gjorde för ett par år sedan en 
nystart av det projekt som Inger Rudberg startade för 
många år sedan. Vi uppdaterade texterna och tryckte de 
nya skyltarna på vinylplast monterad på en stadig lami-
natskiva, så att skylten bättre står emot väder och vind. 
Husskyltarna görs i samråd med respektive husägare.

Några har även fått svart-vita fotografier inlagda, vilket 
är en spännande möjlighet om huset har ändrat utseende.  
Skyltarna kan göras i A4 eller A3-format.

Bor du i ett hus med en intressant historia och vill att vi 
skall göra en skylt, så skicka ett e-mejl till eva@bjorving.se 
och berätta så mycket du kan om huset, och lite om dig 
själv, så kontaktar vi dig.

Vi tar egentligen inte betalt för skyltarna, men vi tar 
gärna emot ett frivilligt stöd från resp. husägare till vårt 
projekt. Föreningens kostnad för en A4-skylt är ca 100 SEK 
och dubbelt så mycket för den större storleken.  n

”Hus med historia” Eva Björving

Blå hummer Anders Torevi
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5 minuter med...

Foto: AT

Att vi har fått ett åretrunt-öppet café i sam-
hället är det väl ingen som har missat. Många 
med mig har under våren tittat nyfi ket och 
undrat hur det skulle bli.

Och vad fi nt det är när man kliver in. Stiligt, 
mysigt och välkomnande. Synen av kyldis-
ken med läckerheter som sallader, smörre-
bröd m.m. är mycket inbjudande.

Det är modigt att göra en sådan här satsning 
och en av de två som gjort det får ni nu en 
närmare presentation av, hon heter Irene. 

Namn: Irene Bengtsen

Ålder: 60

Familj: Sambo med Lars Mazetti. 3 egna vuxna 
söner och 4 bonusbarn som är Lars sedan tidigare.

Bor: Allégatan Fjällbacka

Gör: Driver Café Grön tillsammans med Lisbeth 
Lundin Polsson.

Fritidsintressen: Just nu har jag ingen fritid, 
annars är det båt och husbilsutª ykter.

Var lagar du för mat hemma?  Ärtsoppa, 
Kålpudding, Stekt Fläsk. Husmanskost med andra ord.

Vad ger dig inspiration till din 
matlagning?
Matlagningsprogram av typen ”Vad blir det för mat”, 
med Per Moberg. Alltså enkel matlagning.

Rebecca Trehammar

Resmål? 
Innan jag bodde här var det Fjällbacka. 
Nu är jag nöjd med att komma ut 
med båten eller att ta en sväng med 
husbilen.

Mat/Dryck? 
Grillat / Öl.

Läser? 
Mattidningar.

Musik? 
60-talsmusik i olika former.

Tv? 
Underhållnng.

FJÄLLBACKA-BLADET
söker fl er skribenter

Vi söker dig som har något intressant att delge våra läsare. Släkt-
historia, en anekdot eller ett kåseri. Vackra bilder som du binder 
samman med en text. En lång text eller en kort text. Ja, vad som 
helst som har anknytning till Fjällbacka. 
Nedan ser du tre exempel på hur artiklar kan te sig i tryck. Behövs 
det en illustration eller textbearbetning så löser vi det.
Hör av dig till Anders Torevi 070-5631039 eller anders@torevi.se
Fjällbacka-Bladet är vår tidskrift, din och min. Låt oss göra en bra 
tidskrift tillsammans!

Linn Sandmark fotograferade 
och skrev om de vackra röda 
näckrosorna på Hästvom.

Knut-Ivar Schjelderup skrev 
om det piratnäste Fjällbacka 
kunde blivit på tidigt 1700-tal.

Karin Johansson skrev om sin 
uppväxt på 50-talets Kalvö 
och om släktens minnen.
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Victor Bogesjö, Uppsyningsman, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka

Förra året öppnades en möjlighet för oss att sprida vår verk-
samhet genom att en ny räddningsenhet, Rescue SXK Väst-
kustkretsen, donerades till RS Fjällbacka. Västkustkretsen var 
av modellen 8-metersbåt, samma som tidigare trotjänaren 
Rescue Ivan Holmberg, vilket resulterade i att vi kunde placera 
Holmberg utanför Fjällbacka för att kunna nå fler haverister 
snabbare. Ortsbefolkningen i Havstenssund tillfrågades om de 
hade intresse av att starta en sjöräddningsorganisation i sam-
hället, läget är ju väldigt gynnsamt, mitt mellan RS Strömstad 
och RS Fjällbacka. Uppslutningen blev överväldigande och 
hela 25 personer visade sitt intresse. Omedelbart började en 
process att lära upp det redan sjövana manskapet i sjörädd-
ning och hantering av våra ändamålseniga fartyg, en process 
som fortgick hela året med hjälp av den frivilliga besättningen 
i Fjällbacka. När sommaren var över så konstaterades det att 
Holmberg hade varit delaktig i hela nio sjöräddningsuppdrag 
och assisterat många medlemmar i mindre akuta situationer, 
en lovande statistik för kommande säsonger. 

Den största anledningen till att sprida våra enheter runt om 
kusten är självklart att snabbare komma fram till de nödställda. 
Ibland kan skillnaden mellan liv och död vara minuter. Detta 
vet vi, och den vetskapen var i fokus hos varje besättningsman 
då vi gemensamt tog beslutet att placera om Ivan Holmberg.

Den 25:e januari var Ivan Holmberg med besättning inblandade 
i att rädda två personer ur en isvak, en situation som utan en 
hjälteinsats av en öbo i våtdräkt, en berömvärd insats av besätt-
ning och fiskare samt inte minst en lokalt placerad räddningsbåt, 

troligen hade slutat tragiskt. Det som glädjer mig mest är att det 
är så många som kämpat för att öppna upp möjligheten till att 
göra skillnad, till att vända de kritiska minuterna till vår fördel 
och i slutändan att rädda liv. Ett stort tack vill jag rikta till de fri-
villiga i Havstenssund och i Fjällbacka som har gjort det möjligt.

Is och snö i all ära, men nu stundar sommaren och en ny hög-
säsong står för dörren. Besättningarna har använt våren till att 
övat och göra underhåll samt uppdateringar på båtarna, allt 
för att vara beredda på det sommaren ger oss. Värt att nämna 
kan vara att Sparbanken Tanum har fått en invändig upprust-
ning genom målning och nya bildskärmar till sjökort och radar. 
Dessutom har en ny backkamera installeras som ger en bättre 
översikt på akterdäck och området runt båten. Västkustkretsen 
har fått ett nytt elsystem och nya sjukvårdsväskor har köpts in 
till alla båtarna.

Det är alltid kul när något man strävat efter faktiskt lyckas eller till och med överträffar förväntningarna.  
Om något som flera strävat efter på samma sätt förverkligas är känslan av tillfredsställande enorm.

Det är mycket som händer på båtarna för att hålla dem ope-
rativa och användbara, men det kostar givetvis också. Som ni 
säkert känner till så finansieras sjöräddningssällskapet enbart 
av gåvor och donationer, därför vill jag göra er uppmärksamma 
på den årliga sjöräddningsbasaren som går av stapeln den 16 
juli på badholmen i Fjällbacka. Som alltid så är vi tacksamma för 
de bidrag vi kan få, och då även prylar till auktion och loppis. 
Vill ni skänka något till basaren så går det bra att kontakta oss, 
antingen genom att gå ner till stationen och prata med oss eller 
att ringa jourtelefonen på 0705-808157. 

Slutligen vill jag också passa på att tipsa om utsikten på Vette-
berget där det nu finns en kikare för att spana över Fjällbacka 
skärgård. Det kostar 10 kronor för några minuters tittande och 
alla intäkter går oavkortat till Sjöräddningssällskapet.

Simma lugnt och använd alltid flytväst på sjön, den räddar liv!  nNya Havstensundsbesättningen under övning.

Att bära en bår över en holme kräver styrka, uthållighet och övning. 
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Text: Lena Willig • Foto: Dance Port

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

Dance Port strandstädar
För andra året i rad städar Dance Port Fjällbackas alla stränder. Badberget, 
Sälvik och Badholmen fick sej en ordentlig uppfräschning inför nalkande 
sommarsäsong och hela klubben ställde mangrant upp för att göra 
”hemmahamnen” lite finare. Plast, glas, metall, tång och annat organiskt 
sorterades och det var MÅNGA säckar som fylldes under kvällen. Även 
stränderna i Hamburgsund fick bli försommarfina och där städades Pluret, 
Vänd igen och Boviken.

Många förbipasserande ortsbor och turister kommenterade våran 
fina insats och gjorde tummen upp till glada barn och ungdomar och 
tackade för deras goda gärning. Kvällen avslutades med en välförtjänt 
korvgrillning.

Strandstädningen är ett samarbete med STÄDA SVERIGE som är Idrot-
tens miljöorganisation och landets enda operativa miljöorganisation där 
uppdragsgivare är kommuner och näringsliv. 

Under 2010 samlades det in hela 42 ton skräp i Sverige där 82 idrottsfören-
ingar städade 174 stränder i Sveriges största marina städprojekt! Med pro-
jektet räddas både stora och små organismer som t.ex. stormfågeln som 
äter allt på vattenytan som drivit ut till havs som små plastbitar och dyl.

Dance Port underhåller
Under hela våren har ungdomarna i Dance Port planerat, regisserat och 
transpirerat . Resultatet blev en dansshow och årets tema var Grease 
där musik och kläder gick i 50-talsanda. Gissa om det blev succé!

Det bjöds på en timmes show med härlig musik och proffsig dans och 
det var inte mycket plats kvar i idrottshallen i Fjällbacka när showen drog 
igång. Kaffeservering och lotteri var också populära inslag under kvällen.

Klubben har även gästspelat hos Crusaders, motorklubben från Bullaren 
som höll i en välbesökt bilutställning vid Tanumsstrand nu i vår. Rockabilly-
tema på kläder och musik gjorde detta till ett mycket uppskattat inslag 
under utställningen. 

En välbesökt dansbandskväll med levande musik och servering hölls 
även i Kville bygdegård i mars månad för klubbens äldre medlemmar med 
gäster. Klubben planerar ännu en dansbandskväll under hösten. Håll utkik!

Dance Port turnerar
Under året har dansare från klubben som vanligt tävlat runt omkring i 
Sverige, och inte nog med det, nu har vi även gjort våran internationella 
debut där två par från klubben har startat i World cup i boogie woogie. 
Platser som Nittenau i Tyskland, Lyon i Frankrike och Rimini i Italien har 
besökts med fina resultat. Även vid Nordiska Mästerskapen har vi visat 
vilka vi är genom att hamna i final och slutade på en 5:e plats i både lindy 
hop och boogie woogie. Nu väntar alla på att få tävla SM som går av 
stapeln i Norrköping i år. n

En aktiv vår
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Text: Claes Grunewald • Foto: Fjällbacka GK

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

Fjällbacka Golfklubb går ytterligare en spännande säsong till 
mötes. Detta år med ny klubbchef och verkställande direktör, 
nämligen klubbens omtyckta tränare sedan många år, Ture 
Eriksson. Ture tar nu över efter Tomas Järund.  

Fjällbacka Golfklubb tillhör en av de få klubbar, som trots en 
nedåtgående trend vad gäller nya medlemmar, fortfarande 
har en ordnad ekonomi. Klubben har de senaste åren satsat 
mycket på banan, som nu tillhör en de allra bästa inom distriktet 
Bohuslän- Dal. De kommande åren kommer Ture och klubben 
att ägna särskild uppmärksamhet åt sina nuvarande medlemmar 
och rekryteringen av nya medlemmar. 

Ett led i marknadsföringen av klubben är tävlingen Fjällbacka 
Open som, med några få års avbrott, arrangerats sedan 1969. 
Numera är det en deltävling i den Svenska minitouren som är 
en underliggande tour till Sveriges huvudtour.

De senaste åren har tävlingens status höjts betydligt. En bra 
bana och engagerade sponsorer har varit avgörande för detta. I 
år har Stora Hotellet gått in som ny huvudsponsor och tävlingen 
heter nu Stora Hotellet Fjällbacka Open. Tävlingen lockar elitspe-
lare från hela landet och även Norge och Danmark. Omdömena 
om banan och tävlingen är genomgående mycket goda och vi 
är säkra på att deltagarna fungerar som goda ambassadörer för 
Fjällbacka Golfklubb.

I år började tävlingshelgen fredagen den 6 maj med en pro-am 
tävling för proffs, sponsorer och funktionärer. Kvällen avsluta-
des med ett väldigt trevligt mingelparty på Stora Hotellet med 
prisutdelning och underhållning av Örjan Torstensson. Huvud-
tävlingen spelades under fina väderförhållande på en bana i 
bästa trim. Vinnare blev Mikael Castillo från Ågesta Golfklubb 
som med 137 slag eller 5 under par var tre slag bättre än tvåan i 
tävlingen. Bästa hemmaspelare blev Tomas Järund  på en delad  
26:e plats med 146 slag. n

Fjällbacka Open 2011
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Text: Hans-Einar Forsberg • Foto: Anna Båtelsson

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

SSNS SEGLARSKOLA i Sälvik har ett stort utbud av 
kurser för alla smaker. En nybörjarkurs för optimistbarn 
kan vara en strålande hjälp när barnbarnen ska vara hos 
mormor och morfar en sommarvecka. Våra fi na kölbåtar 
C55:or funkar underbart bra för ungdomar och vuxna, 
vi erbjuder både nybörjarkurser och kurser för dig som 
seglat lite tidigare. Skolan är mycket välordnad och är 
certifi erad enligt seglarförbundets kvalitetssystem.
Kurser 2011, anmälan och information på:
www.norderviken.se eller -2

 OPTIMIST C55
V26 ..........Fortsättning ............Nybörjare
V27 ..........Kappsegling ............Nybörjare
V28 ..........Nybörjare .................Fortsättning
V29 ..........Nybörjare .................Nybörjare
V30 ..........Nybörjare .................Fortsättning
V31 ..........Forts. / Nyb. .............Fortsättning
V32 ..........Forts, / Nyb. .............Forts. / Nyb.

Kappseglingssommaren kommer att innehålla både traditioner 
och en del nytt. Sedan många år är vi vana vid att SSN arrangerar 
Högsommarregattan, Väderöarna Runt, Valö Runt och Fjällbacka-
lyset, ibland kompletterat med något kval eller annan lite större 
regatta. Fjällbacka-lyset har under de senaste åren nästan enbart 
lockat klubbens egna seglare och då tyvärr i minskande grad. 
Tillsammans med det faktum att LYS (SRS) för jollar bygger på 
ganska få tävlingar och därmed är relativt osäkert gör att styrelsen 
har fattat ett beslut att låta denna tävling vila ett tag.

SSN arrangerade Fjällbacka Match Race för första gången år 
2008 och tävlingen blev en succé både för seglare och publik. Täv-
lingen avgjordes alldeles utanför centrumbryggorna och många 
stannade till och tittade. Året därpå fl yttades arrangemanget 
bort till Planarne. Kappseglingen var lika bra som året innan, 
men publikmässigt betydligt sämre. Inför förra året beslutade 
styrelsen att låta FMR vila, men ett privat initiativ gjorde att det 
blev av sent på höstkanten.

Säsongen 2011 kommer SSN att arrangera följande regattor:
9/7  Högsommarregattan
16/7  Väderöarna Runt
30/7  Fjällbacka Match Race
6/8  Valö Runt

Poängseglingar kommer att ordnas varje torsdag 30 juni - 
4 augusti. Samling 17.30 och start 18.00.

Både Högsommarregattan och Väderöarna Runt ingår i Liros Cup. 
Väderöarna Runt ingår också i Nolhôtten Cup, ett nytt iniativ för 
att försöka stimulera kölbåtsseglingen i Norra Bohuslän. Nolhôt-
ten Cup fi nns på Facebook… n

Traditioner & Nytt 

Juniorsektionen bygger pyramid under fj olårets 
eskadersegling till Porsholmen.
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2011

Gamla fjällbackabilder från Hembygdsarkivet
I vår har Stora H

otellet fått ny färg, eller rättare sagt tillbaka en tidig färgsättning. På denna bild från 1898 ser vi en okänd folksam
ling fram

för ”N
ya H

otellet”, som
 tillsam

m
ans m

ed de 
andra husen på bilden hade liknande färgsättningar. N

ya H
otellet bygdes 1835 av kyrkoherde JA Berggren. H

uset såldes 1840 till redaren och konsulen M
attias Backelin och senare till 

ansjovisfabrikör G
ustav Andersson. G

ustavs son Vilhelm
 och sederm

era hans dotter Annie drev N
ya H

otellet in på 1940-talet. H
uset revs 1972.

O
vnför ser vi sjökapten JA O

lofssons speceri och diversehandel. D
e gam

la sjökaptenerna skaffade ofta antingen en gård eller en andelsbod när det gick iland. D
ottern Anna och hennes 

m
an O

lof W
ahlberg drev affären fram

 till 1955.
Anders Torevi    


