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Det är inte OK att tanka i Grebbestad
På Föreningen för Fjällbackas styrelsemöte i oktober ställdes frågan: 
vilken är den enskilt viktigaste frågan för Fjällbacka just nu?

Svaret blev den hotade nedläggningen av OK macken. Varför då? Är 
det inte OK att åka till Tanumshede, Hamburgsund eller Grebbestad 
och tanka? (Den försäljningsvolym som har krävts som OK/Q8 anger 
som skäl och i vilka proportioner går jag inte in på här.)
Men låt oss höja blicken! Detta är inte bara ett lokalt jätteproblem för de cirka 1 000 personer 
som bor året runt i Fjällbacka. Enligt organisationen Visit Sweden, som samordnar turist 
insatser för utländska besökare i Sverige, är Bohuslän en s.k. ”pilotdestination”. Bohuslän - 
och därmed Fjällbacka - är alltså utvalt att kunna bli ett av de mest attraktiva turistmålen i 
Sverige. Det är en bra början, här fi nns alltså ett embryo för att komma högre upp på öns-
kelistan hos framtidens besökare. Det innebär självklart också en betydligt mer levande och 
färgstark bygd för åretrunt- och deltidsboende. Det som medverkar till attraktionsvärdet 
för Fjällbacka är de kulturella värdena, havet, båtlivet, skärgården, skogarna och inte minst 
de företag, aff ärsinnehavare och turistorganisationer som etablerat sig här och som gör 
Fjällbacka så unikt. Vi har ett vackert och prydligt litet samhälle (visst har det blivit ännu 
vackrare, har vi ROT att tacka för det, tro?). Ett behagligt hörn i ett litet fredligt land, dock 
långt borta från de stora turistströmmarna. Men vi har alltså goda förutsättningar.

Men för att komma vidare behöver vi mer samarbete och större förståelse mellan alla 
samverkande faktorer för att möta framtiden. Jag går tillbaks till Visit Sweden igen och 
citerar ur ”Nationell Strategi för Svensk besöksnäring 2020”:
”Besökare från utlandet kräver god tillgänglighet och ett smörgåsbord av upplevelser och 
boendealternativ för att destinationen ska vara intressant som resealternativ och kunna mäta 
sig mot andra länder. Större tillväxt uppnås om hela destinationen utvecklas. 
….
Kunskapen om vilka förutsättningar en destination har för att nå exportmogen status fi nns 
hos destinationens aktörer. Däremot krävs att destinationen använder sig av en systematisk 
metodik för att identifi era sin målbild, utveckla en handlingsplan och komma fram till ett 
eff ektivt arbetssätt för att kunskapen ska komma till sin rätt. ”
Och hur var det nu med den hotande nedläggningen av macken? Är nedläggningen av 
en bensinmack en framkomlig väg för ortens aktörer att på ett sammanhållet sätt utveckla 
Fjällbacka som attraktiv destination och ett ställe att satsa sin framtid på? Svaret är nej. 
Det är inte OK att åka till Grebbestad eller Tanum och tanka. Ett fungerande samhälle som 
vill attrahera åretruntboende, deltidsboende, utländska och svenska besökare, företags- 
etableringar (läs fi lmbolag!), båt- och bilturister måste kunna tillhandahålla drivmedel. 
Och nu har jag inte ens berört miljöproblematiken!
Men vad ska vi göra då? I maj 2012 kan det vara sluttankat. Vad sägs om en samlad aktion 
av alla aktörer i Fjällbacka genom ett besök hos OK:s VD och koncernchef Göran Lindblå? 
Privatpersoner bidrar genom att ringa, skriva, maila till honom och protestera, skriva 
insändare och glöm inte att skriva på de protestlistor som cirkulerar i samhället! Kan 
man välta regeringar så kan vi gemensamt se till att få behålla vår mack och en framtid 
som ger omätligt värde för alla oss inblandade. Här är adresserna du behöver: OK Box 
23150, Sveavägen 155, 10435 Stockholm www.okq8.se. Telefon: 08 506 800 00. Mail: goran.
lindbla@okq8.se.
”Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det: tills jag insåg att jag var någon”. 
– Lily Tomlin
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OMSLAG:  Måsen av Inger Skovdahl. 
Läs mer om henne på sidan 20.
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Lars Winnerbäck sjunger ”Det fi nns en tätort på en slätt, ett kyrktorn sträcker sig 
mot himmelen, som en tiggare under slummen, du ser den från den stora vägen…”

Jag tillhör dem som är mycket förtjust i Lars Winnerbäck och hans text får mig att 
tänka på när Sko-John berättar om Fjällbacka kyrka. Han berättar bland annat om hur 
kyrkan niger mot dig när du kommer på Kvarnen-rakan. Något du kanske har märkt 
när du kör in mot samhället? Efter i sommar så har vår kyrka, tack vare Föreningen 
För Fjällbacka och donatorer, en ny granithäll utanför kyrkporten. Det är en del av 
arbetet kring Pål-Arne projektet som vi nu avslutat. Det fi nns nu sex granitbänkar 
kring skulpturen. Projektet har pågått under cirka tre år i samarbete mellan FFF, kom-
munen, små och stora donatorer.

 Det är fantastiskt att se resultatet av mycket arbete, gott samarbete och god välvilja. 
Återigen har vi visat vilken kapacitet vi tillsammans har i det här samhället!

Årsmötet
FFF:s årsmöte ägde i år rum på Stora Hotellet. Det var ungefär samma trogna skara 
som föregående år. Det är inte många, men det är en hängiven samling som ställer 
upp för vår förening, som totalt har 1063 medlemmar i år. På årsmötet var vi ett tret-
tiotal, men vi hade som vanligt ett trevligt möte. Vi avslutade kvällen med att vår 
egen Lasse Lundberg och Janne Gunnér höll i allsång, där vi tillsammans sjöng många 
härliga låtar. Detta var mycket uppskattat av oss som var där. Efteråt bjöd föreningen 
på tilltugg och alla kunde köpa det de ville i baren. Vår önskan är givetvis att vi blir 
fl er till nästa år. Vi kämpar på! 

FFF har under årens lopp byggt upp en stark ställning i Fjällbacka. Och just nu är 
vi starkare än någonsin. Vi tar vid där vi måste, det som ligger på vår lott och ibland 
där andra kanske borde tagit ställning eller hjälpt till, med ett ställningstagande 
eller ekonomiskt.  

Medlemsavgiften
Ni som är medlemmar i FFF, och därför får tidningen hemskickad, kommer att märka 
av årsmötesbeslutet att höja medlemsavgiften till 200 kronor för 2012-2013. Lösnum-
merpriset höjs till 80 kronor enligt samma beslut. När du betalat avgiften har du 
också betalat för julnumret.

Sommaren 2011
FFF har under sommarsäsongen anordnat våra sedvanliga evenemang så som 
Barnens dag med Krabbmete, Fjällbacka-kväll i kyrkan med fantastiska Triton och 
Annika Torevi, samt en underbar Skärgårdens dag på Otterön. Lär mer om dessa 
arrangemang på annan plats i tidningen.

I skrivande stund, i skiftet mellan oktober och november, ser vi fram i mot FFF:s 
Ugglejakt, Glöggkväll , medverkan på Julmarknaden, fi lmkvällar m.m. 

Jag vill avsluta med att tacka alla våra medlemmar, för att ni deltar i våra aktiviteter 
och på evenemang och engagerar er i det vi gör, utan er är vi intet!

Med önskan om En God Jul & Ett Gott Nytt Medlemsår!
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev i år 5629 för Fjällbackas 
del mot 7032 i fj ol, en nedgång med 1403. Motsvarande för 
Grebbestad blev 6385 mot 7404 och för Hamburgsund 2101 
mot 2674. En kombination av dåligt väder och höjda hamn-
avgifter kan vara orsaken till nedgången.

• OKQ8 vill stänga macken den 1 maj, en katastrof för Fjällbacka. 
Protester har kommit in från privatpersoner och Tanums 
kommun. Kanske är det dags att sluta tanka OKQ8 för gott. 
Mackägaren Lennart Aronsson hoppas att beslutet tas till-
baka.

• Skrotning av gamla plastbåtar kan bli ett framtida problem. 
Naturvårdsverket överväger olika alternativ: t.ex. att lägga 
kostnaden på tillverkarna, eller att lägga den på siste ägaren, 
men då måste ett båtägarregister upprättas. I Tanum kostar 
skrotningen av plastbåt 1369 kr per ton eller 250 kr per m3 och 
träbåt 2369 kr per ton eller 425 kr per m3 .

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

Från grannorterna

Grebbestad
• Det gamla passagerarfartyget Soteforden har, efter åtskil-

liga turer, fått Grebbestad som hemmahamn och döpts till 
af Grebbestad. Fartyget är 131 år och byggdes ursprungligen 
för Stockholms brandväsende, byggdes sedan om för pas-
sargerartrafi k och trafi kerade farvatten utanför Sotenäset. 
Då och då gjorde Soteforden besök i Fjällbacka liksom af 
Grebbestad gjorde i somras.

Tanumshede
• Den 18 oktober invigdes en ny bit av E6:an från Tanushede 

till Knäm. Sträckan är 6 km lång.

Samhällsföreningen har under året fortsatt att arbeta med 
samtliga ärenden vi har uppe till diskussion år efter år, såsom 
industriområdet, kajen, gästhamnen, trafi ken, parkeringar 
m.m.
Under försommaren beslutade Tanums kommun att äntligen 
lägga ner nya vatten- och avloppsrör i Allégatan och enligt vår 
önskan enkelriktades den under sommaren för att gatan är 
smal och mycket trafi kerad under högsäsong.

Vi har skrivit till Tanums kommun och krävt 
fl er tomter, en privat byggare har fått posi-
tivt förhandsbesked gällande 30-35 tomter i 
området bakom Målgården, uppe på berget, 
och detta gläder oss mycket.  Ett positivt 
besked har vi fått när det gäller Håkeback-
eskolan som skall rivas och nya hyres- och 
bostadsrätter kommer att byggas. Det 
kommer att bli cirka 20 lägenheter. Vi har 
blivit lovade att byggstart skall ske hösten 
2011 men än har vi inte sett någon aktivitet 
på området. 

Vi vet också att det pågår arbete med 14 
planer i Fjällbacka så det ser ju lite ljust ut 
trots allt. Det står totalt 143 personer i kö för 
tomt/lägenhet i Fjällbacka så det hastar med fl er tomer och 
lägenheter om vi vill ha fl er infl yttade till Tanums kommun 
och i vårt fall då till Fjällbacka.  Vi vill framförallt behålla våra 
unga i samhället, annars fi nns risken att det om 20 år endast 
bebos av pensionärer! Vi tycker också att Tanums kommun kan 
sälja Kyrkskolan till privata sektorn om man inte anser sig ha 
pengar att starta en byggnation. Det är inte bra att Kyrkskolan 
står och förfaller då den ligger mitt i samhället och som sagts 
tidigare: lägenheter behövs.

Reningsverket mellan Grebbestad  och Fjällbacka skall snart 
invigas och då reningsverket i Fjällbacka är en stor bromskloss 
för fortsatt utveckling av den norra delen av samhället kräver 

vi samhällsbor att vi blir inkopplade på det nya Reningsverket 
så snart det bara är möjligt.

Vi har fått vara med och lämna åsikter runt planeringen av ny 
gästhamn och ävenkring nybyggnation/utveckling av området 
kring kajen och Kråkholmen. Vi hoppas naturligtvis att det inte 
skall dröja 25 år innan det projektet startas.

Man spelar in Camilla Läckbergs romaner i 
Fjällbacka, en stor satsning som vi i samhäl-
let skall värna om. Det kommer att komma 
många turister som vill se hur vårt fi na sam-
hälle ser ut och som gärna vill se var morden 
ägde rum o.s.v. 

Fjällbacka Frivilliga Brandkår har under året 
skänkt en hjärtstartare till samhällsborna och 
turisterna som besöker oss. En utbildnings-
dag kommer att anordnas under hösten 
alternativt våren för alla som önskar. Denna 
utbildning bekostas av Fjällbacka Frivilliga 
Brandkår för att vi tycker att det är jättevik-
tigt att samhället har en hjärtstartare som 
på ett enkelt sätt kan rädda livet på personer 
som får hjärtbekymmer. Hjärtstartaren fi nns 

sommartid på Ackes Korv & Grejer och vintertid på Konsum. Vi 
kommer att annonsera angående utbildningen. 

Samhällsföreningens årsmöte valde att ge sitt bifall till utbygg-
naden av Nestorsgården, se sid.21.

Fjällbacka Samhällsförening drivs enbart av frivilliga personer. 
Alla som är mantalsskrivna är medlemmar, men det behövs  
pengar för utskick, porto, uppvaktning/blommor o.s.v. Därför 
har vi från och med 2012 infört en frivillig medlemsavgift på 
50 kr. Vårt bg-nr är 4102-4290.

Vi i styrelsen önskar alla En God Jul och ett Gott Nytt År!
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Kyrktrappan – av Madeleine Myrström Kamb, vår kyrkoherde 

Gud, i jultid känner jag mig som åsnan som gick till Betlehem. 
Tyngd av allt jag måste bära, stressad av tidsnöden och av kraven. 
Hjälp mig att lasta av mig de tunga bördorna 
och bara bära de lätta så att jag kan njuta av min ledighet. 

Gud, i jultid känner jag mig som Maria. Orolig och otillräcklig. 
Hur ska jag orka? Kommer allt att gå bra och kommer husrum 
för släkt och vänner att räcka? 
Hjälp mig att fi nna julfriden och tron mitt i kaoset. 

Gud, i jultid känner jag mig som Josef. Stark och stolt över min 
familj som jag älskar! Glad och lycklig över att bli räknad med. 
Tack för att krafterna har räckt till, tack för att kärleken 
lever i mina relationer. 

Gud, i jultid känner jag mig som ett litet barn.  Förväntansfull, 
nyfi ken och lycklig. Traditioner upprätthålls och allt ska vara som 
det alltid har varit. Tack för igenkännandets glädje och för att 
Jesusbarnet i krubban öppnar barnet i min vuxna kropp.

Gud, i jultid känner jag mig som herdarna. Rädd och annorlunda, 
förundrad över att det ofattbara i mitt liv hör hemma hos Gud 
i ett litet stall. Låt mig fatta mod att prisa och lovsjunga Gud 
i all min enkelhet. 

Gud, i jultid känner jag mig som de vise männen. Glädje över att få ge 
bort det fi naste jag har; min kärlek med min gåva. 
Låt julens glädje, frid och mysterium skimra över det nya året och vara 
en bro mellan jordiskt och himmelskt. 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande
så som det var av begynnelsen nu är och ska vara, 
från evighet till evighet. Amen.

Adventsbön

KALENDARIE I JULETID
13/12  Luciafi rande, Fjällbacka kyrka kl 18.00
18/12  Ingen gudstjänst
Julafton  Julnattsmässa, Fjällbacka kyrka kl 23.30
Juldagen  Ingen gudstjänst
Annandag Jul  Julkonsert , Svenneby kyrka kl 18.00
Nyårsafton  Nyårsbön, Fjällbacka kyrka kl 18.30
Nyårsdagen  Ingen gudstjänst
8/1  Julkonsert, Fjällbacka kyrka kl 18.00

Matilda Carlsson
Matilda tillhör, som fjolårets 
lucia, Dance Port-gänget. Hon 
tränar och tävlar i bugg, dub-
belbugg, boggie woggie och 
lindy hop. Den tid som ”blir 
över” ägnar hon åt kompisarna 
och musik. Dansbar musik! 

Vi gratulerar Matilda!
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Text & Foto: Hans Schub

FFF har tillsammans med kommunen under tre år arbetat med att 
försköna platsen framför kyrkan. I somras invigdes stenbänkarna 
och kyrkans nya trappa.

Tack vare donatorer och kommunens försorg stod det bastanta 
och samtidigt finstämda konstverket Pål-Arne färdigt 2009, 
uppkallat efter de två skaparna Arne Isacsson och Pål Svensson. 
Med Pål-Arne på plats blev det tydligt att området framför kyrkan 
behövde en uppsnyggning. Tanken på polerade stenbänkar väck-
tes och med ytterligare donatorer blev så FFF koordinator i fas 2, 
ett helfinansierat projekt där Pål Svensson stod för utformning och 
Nordervik Bygg för markarbetena. Återstod så slutligen kyrkans 
entré, som för att vara handikappvänlig haft ett sluttande plan av 
aluminium. Då kyrkan själv inte såg sig ha råd att byta den mot en 
bättre passande granithäll blev detta fas 3 för FFF. En summering 
av de donerade medlen visade att vi kunde klara trappan också. 
Eva Björving har lett arbetet med fas 2 och 3.

Den 22 juli var det invigning av de tre delprojekten. De flesta av 
våra donatorer samlades en solig eftermiddag, snittar och skumpa 
var framdukat. Kommunens förre kulturchef Malin Sellman invig-
ningstalade, kyrkoherde Madeleine Myrström-Kamb uttryckte 
kyrkans stora tack för gåvan av och arbetet med den nya trappan. 
Pål Svensson deltog också, men tyvärr hann Arne Isacsson inte se 
den färdiga platsen då han avled tidigare under året. 

Nya bänkar vid Pål-Arne och 
FFF:s berättarkväll i kyrkan

livet. Noga utvalda sånger, skrivna av både svenska och utländska 
artister, vävdes samman med berättelsen om Albin. Berättaren 
gestaltades av Annika Torevi, för kvällen klädd i vit blus, svart 
långkjol och väst samt utrustad med käpp och glasögon. Hon 
förde handlingen framåt genom att läsa ur det brev hon skrivit 
till sitt barnbarn Isabella. Berättelsen illustrerades också av ett 
bildspel som visades på storbild.

Mellan Södra Syster och Evigheten
Tre gitarrer, tre stämmor, väl valda låtar inramat av en svensk 
sommarkväll, kan det bli bättre? Glädjen till musiken tillsammans 
med imponerande musikalitet förenar de tre gamla kompisarna 
Martin Nylén, Carl-Emil Lindberg och Petter Polson. Tillsammans 
utgör de Triton. Kanske har ni hört dem spela på någon krog 
inne i Fjällbacka, på Väderöarnas Värdshus eller på en privat fest?

Sommaren 2010 framförde Triton och Annika Torevi en bejublad 
föreställning i kyrkan. I år upprepades den, lämpligt nog arrang-
erad av FFF samma dag som invigningen av platsen framför 
kyrkan. Jag hade själv inte möjlighet att se konserten 2010 och 
var lite nyfiken på föreställningen. Vad hade de hittat på?

Det visade sig bli en nästan magisk upplevelse! Vi fick genom ord 
och ton lyssna till en fiktiv historia om en ung mans resa genom 

Triton avslutade invigningen med Lasse lundbergs ”Fjällbacka Skärgård”.

Historien spänner över Albins liv och resor. Sångerna är som 
sagt noga utvalda, vi får under den knappt två timmar långa 
föreställningen lyssna till Tritons tolkningar av såväl Paul Simon 
som Gustav Fröding, John Lennon, Peter LeMarc m.fl., totalt 
11 sånger som binds ihop av berättelsen. Martin Nyléns egen 
”Södra Syster” inleder och konserten avslutas med Thomas 
G:sons ”Evighet”. Speciellt berördes jag av Carl-Emils känslo-
samma tolkning av CM Bellmans ”Märk hur vår skugga”. Publiken 
kände säkert samma kraft, både från denna sång och övriga, 
det märktes inte minst på ovationerna i den fullsatta kyrkan.

Idén till Albins livsöde kommer från Petter och bandet. De 
behövde någon som kunde skriva ett manus och Annika Torevi 
kom in i projektet. Tillsammans mejslade de ut karaktären Albin 
och skapade en mustig historia.

Överskottet från föreställningen överlämnades även detta 
år till Sjöräddningen som ett bidrag och till alla er som nu har 
missat detta två gånger: Har vi tur kanske de återkommer i 
framtiden med en föreställning, denna eller någon helt ny? Vi 
kan hoppas och se fram mot det! n

Ovan ser vi den välfyllda kyrkan och nedan tackar Martin, Petter, Carl-Emil 
och Annika för sig efter en oförglömlig föreställning.
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Företagsnytt – av Hans Schub 

Ny driftsansvarig på Stora Hotellet
Förra hösten såldes Stora Hotellet till ett stort antal personer som 
bildat Stora Hotellets Intressenter AB. Den största förändringen 
utåt sett kom med den ommålning av husen som gjordes i maj 
2011. Uteserveringen byggdes också om lagom till sommarsä-
songen. Vilken förändring har då skett på ”insidan”? 

Överst på den nya styrelsens lista har stått att hitta ny ansvarig 
för den dagliga driften. Den personen är nu anställd och han 
heter Martin Hultman.

Martin är civilekonomen som arbetat så gott som hela sitt 
yrkesliv inom besöks- och turismindustrin. Han började sin 
bana på farföräldrarnas värdshus i Genarp, Skåne för att så små-
ningom börja plugga på Handelshögskolan i Göteborg. Första 
anställningen efter utbildningen blev på Mornington Hotel i 
Göteborg där han avancerade till vd och senare koncernchef. 
Därefter följde några års arbete på ett hotell i Växjö tills Martin 
2005 förvärvade Victors Hotel & Restaurant i Göteborg. Nästa kliv 
tog Martin till Strömma Turism och Sjöfart, som divisionschef i 
ett av Sveriges största företag inom upplevelseindustrin. Där var 
Martin ansvarig för Paddan Sightseeing, Rederi AB Göta Kanal, 
Börjessons Utfl yktsbåtar och Nya Älvsborgs Fästning.

Martin är sambo med Inger, de har två barn, Oscar 17 och Anne 
19. Hans stora hobby är att äga och köra scooter – Martin har 16 
stycken! Inger kommer ansluta och även hon arbeta på Stora 
Hotellet.

 I dagsläget har Martin till sin hjälp tre fast anställda: Johan Berg 
(vaktmästare), Lotta Clementzon (kock) samt Gunilla Lundberg 
(ansvarig för hotellet).

Vi hälsar Martin och hans familj välkomna till Fjällbacka! n

Långsjö Camping upphör
I sommarnumret kunde vi läsa att den fi na campingen i Långsjö 
norr om Fjällbacka sålts till ett nybildat bolag Veddökilen AB. 
Den 1 sept upphörde campingen.

Detta kom dock inte som en blixt från klar himmel. De som hyrt 
säsongsplats hade redan under vinterhalvåret 10/11 fått ett brev 

från de gamla ägarna som lämnade besked om att de nya ägarna 
inte avsåg att efter sommaren 2011 driva campingen vidare.

Artikelförfattarens svärföräldrar hörde till dem som fi ck ett 
sådant brev. Rolf och Lempi Pettersson hade under många 
år sin husvagn uppställd på campingen. Den sista sommaren 
vittnade de och deras grannar om stor sorg och viss frustration, 
hur kunde detta vara möjligt? För dem och för många andra 
hade Långsjö under många år varit en fast plats för semestrar, 
i Rolfs och Lempis fall drygt 50 år. I slutet av femtio-talet reste 
de för första gången sitt tält här. På den tiden var det på ett fält 
som markägaren hyrde ut efter att först ha slagit sitt hö. Under 
årens lopp kunde de ”avancera”, tältet byttes mot olika storlekar 
av Kabe husvagn och med åren kom de allt närmare stranden 
för att slutligen nå den helt och hållet. 

Det är dock oklart om de hade kunnat få ha kvar denna exklusiva 
plats även om campingen fortsatt vara camping. För några år 
sedan tog Tanums kommun fram en campingpolicy. Den före-
skriver att alla campingar i Tanum ska ha en detaljplan där bl.a. 
förhållandet mellan antal säsongsplatser och korttidsplatser reg-
leras, inte bara till antalet utan även den geografi ska fördelningen 
beskrivs. För alla s.k. villavagnar krävs bygglov. Gamla campingar 
behöver anpassa sig till policyn, nya helt inordna sig i den.

Den 1 september var så allt borta, husvagnar, förtält, trädäck, 
grillar, båtar etc. Veddökilen AB har lämnat in en förhandspröv-
ning till kommunen. Den beskriver inte närmare vad de vill göra 
med området annat än att det ”ska höja kvalitén på det rörliga 
friluftslivet”. Återstår alltså att se vad som sker. n

Tappen hotad av nerläggning
Sverige har drabbats av tapp-döden. Små bensinstationer läggs 
ner. Turen, eller oturen, verkar ha kommit till OKQ8 i Fjällbacka. 
Lennart Aronsson som drivit tappen under många år menar 
att det är ovilja att investera som gör att OKQ8 hellre lägger 
ner. Lennart säljer för mycket diesel i förhållande till bensin 
och de nedgrävda cisternerna svarar inte mot dagens behov. 

OKQ8 äger pumpanläggningen och det är deras ansvar att 
sanera efter en eventuell nedläggning. De höga kostnader som 
detta medför avhåller andra oljeleverantörer från att träda in. 
Troligen kan vi köpa drivmedel under våren-sommaren 2012 
men sedan kan det vara slut med den varan i Fjällbacka, enligt 
Lennart. n

Efter 27 år lämnar Lars-Erik över driften av Stora Hotellet till Martin Hultman. 

Rolf och Lempi Pettersson semestrar med vila och Alfapet med barnbarnen.
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Under hösten har Vetteberget säkrats mot nedfallande stenar vid Ingrid 
Bergmans torg och vid norra ingången till Kungsklyftan.

Man kollade sprickbildningar, knackade bort lösa stenar och förstärkte 
skyddsnäten. Jobbet gjordes av samboparet från Göteborg, Johanna 
Palmborg och Johnathan Mackenzie, allt i regi av SVEVIAS Peter Lars-
son från Kungshamn.

Att klättra och arbeta på bergssidor kräver ett omfattande säkerhets-
medvetande. Johanna och Jonathan följer IRATA:s (International Rope 
Access Trade Association) internationella regelverk för utbildning, rep, 
selar, förankringspunkter mm. Statistiken visar att IRATA medlemmar 
har 75% färre olycksfall än byggnadsbranschen i allmänhet!

Detta förebyggande säkerhetsarbete är mycket viktigt för Fjällbacka 
som ju omfamnar Vetteberget. 1956 lossnade  en stor sten från Vette-
berget och landade mitt i gatan ungefär där lekplatsen vid Järnboden 
nu ligger (se bild). Ingen kom till skada men händelsen väckte stor 
uppståndelse och framtvingade en omläggning av vägen som då gick 
över Hällesporten till nuvarande sträckning väster om Järnboden. n 

Vetteberget ”skrotas på nätet”

Text: Jan Berggren • Foto: Jan Berggren och Hembygdsarkivet

För andra året i rad anordnade Föreningen För Fjällbacka den populära 
Ugglejakten.

Drygt 100 barn och vuxna slöt upp vid Fjällbacka skola för ett spän-
nande, fängslande och lärorikt möte med Håkan Elg, som bidrog till 
kunskaper som gjorde oss alla till fullfjädrade uggleexperter.

– Tornuggla..? Neeej, en berguv..? Kolla här då, en lappuggla..? Jaa! 
Glada tillrop hördes när barnen med hjälp av föräldrar och stora syskon 

svarade galant rätt på frågorna på väg upp till Mulleskogen.
Ivägslussade i små grupper tågade vi i stämningsfullt fackeltåg. De stora 

fick hålla facklan och barnen visade vägen. Försiktigt över stora vägen 
och sedan började äventyret.

Tolv frågor fick vi svara på. Frågor som alla belyste kvällens kloka heders-
gäst - Ugglan. Med ficklampor lyste vi oss fram i den mörka skogen och 
till slut hittade vi alla reflexugglorna där frågorna var placerade.

Väl framme väntade grillkorv och festis, lek för barnen och tid för efter-
tanke vid det stora bålet som var ägnat åt grillning.

– Hmmm... Var det inte jordugglan som möjligtvis... njaaa... 
Oj, så mycket vi fick lära oss om ugglor som vi inte visste innan.
Mycket lärorikt, välorganiserat, bättre än Idol, superspännande... Lov-

orden haglade tätt bland både stora och små deltagare...
Innan alla lyste sig hemåt med ficklamporna fick vi på nytt lite uggleinfo 

av Håkan som även delade ut en bok till alla familjer. Annelie Torstensson 
och Rebecca Trehammar delade ut godis till barnen från Mulleskogens 
nyskänkta uggleholk (som kommer att sättas upp inom kort) och reflexer 
som var sponsrade av Konsum Fjällbacka och Kakservice.

Att ugglejakten kommer bli en trevlig återkommande tradition hoppas 
vi alla på, förstås. Ho ho... från Lena och Alma. n

Ugglejakt  
- ett familjeäventyr i allahelgonatid

Text: Lena Willig • Foto: Ida Torevi
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Rapport frånRapport från

Det har varit ett både roligt och arbetsintensivt år. Hela tre bokreleaser blev 
det, med kokboken ”Fest, Mat & Kärlek” tillsammans med allas vår Christian 
”Sillen” Hellberg, barnboken ”Super-Charlie”, och slutligen i september så släpp-
tes den åttonde boken i serien med Fjällbackamorden – ”Änglamakerskan”.   
Tre olika böcker, men som alla tre har varit otroligt roliga att jobba med. 
   
Självklart är det ”Änglamakerskan” som ger störst genklang hos er i Fjäll-
backa med omnejd. Den här gången fi ck jag tack vare Lasse Lundberg och 
hans emintena guidning och historieberättande, en riktigt spännande bit 
Fjällbackahistoria – eller skröna, beroende på vad man tror – att jobba med. 
Lasse berättade nämligen att det sägs att självaste Hermann Göring var på 
fest på en ö utanför Fjällbacka, strax efter första världskriget. Självklart satte 
detta min fantasti i rörelse, och har tillsammans med en påhittad berättelse 
om en änglamakerska i Fjällbacka, bildat själva ryggraden i den åttonde 
boken i serien. Så tackar och bugar för det, Lasse! 

Filmprojektet har nu dragit igång med full kraft vilket ni säkert inte 
kunnat undgå att notera. Jag har själv fått äran att ännu en gång få göra 
en ”Hitchcock”. Den och denna gång fi ck jag i fi lmens värld komma på 
fest till Ingrid bergman och Lars Schmidt. Det var många bekanta 
ansikten bland statisterna den dagen. Stort tack till alla er som 
ställer upp och hjälper till att göra verklighet av storsatsningen 
”Fjällbackamorden”. Jag kan hälsa från hela teamet också, att de 
känner sig väldigt väl mottagna och stortrivs. 

Dock går det ju inte att nämna fi lmprojektet utan att också vidröra den tragiska 
händelse som drabbat oss. Regissören Daniel Lind Lagerlöfs försvinnande vid 
Tjurpannan är något som berört oss alla djupt, vare sig vi jobbat med Daniel eller 
inte. Själv hann jag aldrig träff a honom, men hade sett mycket fram emot att han 
skulle ta sig an nästa fi lm. n

Vi på produktionsbolaget Tre Vänner, som står bakom fi lmati-
seringen av Camilla Läckbergs Fjällbackamorden, vill tacka alla 
invånare i Fjällbacka med omnejd för all den hjälp och stöd vi 
fi ck av er i samband med vår käre medarbetare Daniel Lind 
Lagerlöfs tragiska försvinnande.

Torsdagen den 6 oktober försvann vår kollega på naturreservatet 
Tjurpannan i samband med förberedelserna för fi lmatiseringen 
av en av fi lmerna. 

Det som har hänt är oerhört tragiskt, men mitt i det hemska 
vill vi gärna rikta ett varmt tack till alla er som så engagerat 

och generöst hjälpte till i sökandet efter vår vän och kollega. 
Vi har även i perioden efter det tragiska känt ett stort stöd på 
orten för våra team-medlemmar och det vill vi på detta sätt 
tacka er alla för.

Varma hälsningar från alla medarbetare på

Tre Vänner vill tacka Fjällbacka med omnejd
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tjuvjakten. En miljon kan en 
jägare betala för att få fälla 
en vuxen vit lejonhane. En 
ofattbar summa i lejonmar-
kerna och Tom mordhota-
des i början av projektet, 
något som inte stoppade 
honom. Till slut kom han 
i kontakt med människor 
med samma tro och drift 
som han själv.  

De vita lejonen är ingen 
egen underart utan en 
färgvariant av de bruna. 
Mindre än trehundra 
totalt i världen är alar-
merande siffror. Att det 
sedan endast är två(!) som lever helt fritt, ett trettiotal i privata 
skyddade reservat och resten i inhägnade områden gör det 
lätt att förstå Toms ambition, så zoolog på Nordens Ark han är. 

Tom utsågs nyligen av en amerikansk tidskrift till en av världens 
sju mest inspirerande naturfotografer, publicerade på internet. 
Han är sedan 2009 medlem i Naturfotograferna - den svenska 
föreningen som omfattar de hundra skickligaste naturfotogra-
ferna. Han blev därtill förste svenske att väljas in i International 
Environment Photographers Association (IEPA). Du förstår nog 
nivån på Toms fotograferande och engagemang… n

att intervjua henne, dess-
utom har hon själv en del 
att berätta om Ebbas släkt 
bakåt i tiden, en historia 
fylld av tragiska öden.

Sin vana trogen arbetar 
Camilla med parallella 
berättelser på olika tids-
plan. Bland annat får vi 
inblick i ett Bohuslän 
under 1920- och 1930-
talet, där personer som 
skall komma att spela 
en avgörande roll under 
andra världskriget fram-
träder. I nutid får vi stifta 
bekantskap med det 
främlingsfientliga par-
tiet Sveriges Vänner. Författaren blir härmed mer tydlig politisk,  
vilket hon inte varit tidigare.

Ett tema i boken är föräldrar som på olika sätt förlorat sina barn, 
ett annat är mödrar som av olika anledningar inte orkar med 
föräldraskapet.

I sina böcker står Camilla Läckberg på de svagas sida i sam-
hället. Kan det vara detta, i kombination med Fjällbackas 
skärgårdsidyll, som gör hennes böcker så otroligt populära? 
Änglamakerskan är lättläst, underhållande och tidvis en riktigt 
spännande bladvändare.

Enligt Camilla själv har hon kontrakt på ytterligare två böcker 
i serien inom fem år, så vi kanske måste vänta ett tag på nästa 
deckargåta med Erica och Patrik. Vi väntar! n

Bokrecension

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

Änglamakerskan
Camilla Läckberg - Bokförlaget Forum AB

Bokanmälan

Anders Torevi

De vita lejonen
Tom Svensson - Brutus Östlings bokförlag Symposion

I Fjällbacka publiceras böcker som aldrig förr. Lasse Lundberg 
– Harald Rylander, Karl-Allan Nordblom och undertecknad 
tillsammans med Alf Gustafsson kompletterar Camillas interna-
tionella framgångar på det lokala planet. För två år sedan (F-B 
nr.107) uppmärksammade Fjällbacka-Bladet Tom Svenssons 
första bok om de små aporna Tamarinerna. Tanken var att det 
skulle bli en serie i syfte att uppmärksamma utrotningshotade 
arter på Munin förlag. 

Så blev det inte. Istället klev fotografen och förläggaren Brutus 
Östling in i handlingen och tur var nog det. Toms nya bok De 
vita lejonen har ett helt annat format, både till själva storleken 
och till förmågan att ge betraktarna en upplevelse. Boken är full 
av makalösa bilder, eller som Brutus skriver på baksidetexten:

– Jag tror faktiskt inte att jag sett bättre kattbilder än Tom 
Svenssons porträtt av de vita lejonen.

Resan till Sydafrika för att dokumentera dessa vita jättar 
varade två veckor och syftet var att lägga fokus på hotet från 

Änglamakerskan är Camilla Läckbergs åttonde bok om ond 
bråd död kopplat till historiska händelser i Fjällbacka. Mycket 
är sig förstås likt, men här fi nns också en del överraskningar.

Berättelsen kretsar kring ett mystiskt försvinnande. Påsken 1974 
försvann en familj spårlöst från Valö, där de drev en internatskola 
för pojkar från välbeställda familjer. Endast den ettåriga dottern 
Ebba lämnades kvar. Brott misstänktes men spår saknades, så 
fallet lades ner.

I nutid återvänder Ebba till Valö tillsammans med sin man 
Mårten. De har nyligen förlorat sin lille son, och i ett försök att 
övervinna sorgen har de bestämt sig för att rusta upp den gamla 
barnkolonin och bosätta sig på ön. Knappt har de inlett arbetet 
innan de utsätts för fl era hot. Har ondskan från det förfl utna till 
sist hunnit ikapp Ebba? Patrik Hedström och hans kolleger blir 
tvungna att plocka fram handlingarna från det gamla olösta 
fallet igen.

Erica Falck lägger som vanligt näsan i blöt. När hon får höra om 
utredningen blir hon nyfi ken. Hon har tänkt skriva en bok om 
mysteriet om den försvunna familjen och därför forskat en del, 
men utan att hitta någon förklaring. Hon söker upp Ebba för 
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Text & foto: Anders Torevi 

Nr1 i serien 
inspelad
Då var det igång med filmfolk, skådespelare, statister 
och allt som hör inspelningsarbetet till. 40-50 man i 
filmteamet och ibland lika många statister är en stor 
apparat att dra runt. Första 90-minutersavsnittet är i 
skrivandets stund, tidigt oktober, nyss avslutat och 
teamet tar paus från Fjällbacka i en dryg månad. Filmens Ingrid Bergman och Lars Schmidt med Sammy Davis och hans svenska 

väninna. Hästudden på Valö blev Dannholmen. Visst är hon lik Camilla...

I 60-tals handlingen spelar Linus Wahlgren av de trätande hummerfiskarna. 
Här under inspelningarna i Mörhult. 

”Fjällbacka Polisdistrikt” Jo, man tackar. Det var länge sedan polisen lade ner 
både station och finka för gott...

Så kommer vi åter att få vår plats i media då de första avsnitten 
sänds julen 2012. Kan de bli lika stort julnöje som Lord Peter 
Wimsey-deckarna var på sjuttiotalet? Jag minns ”De nio målarna”...

Inte nio men Tre Vänner har valt att banta antalet karaktärer. Borta 
är flera av böckernas poliser. De viktiga är givetvis kvar och nog 
var man spänd på vilka som tilldelats rollerna i den fasta skaran 
utöver Claudia och Richard, som du läser mer om här till höger.

Vem skulle axla den vresige, men ack så omtänksamme, Bertil 
Mellberg? Lennart Jähkel, som klippt och skuren! Det var allt lite 
Mellberg i ”Jan-Olof” i c/o Segemyr. Underbar casting...

Annika på polisstationen är klippan alla lutar sig emot. Ännu 
en underbar casting – Ann Westin. Vi har sett den rundnätta, 
bullriga och urgöteborgska stand-up artisten i 15 år. Flera gånger 
utsedd till ”Årets kvinnliga komiker”. Ingen sätter sig på Annika 
Jansson – säkert inte på Ann Westin heller… 

Paula Morales spelas av Pamela Cortés Bruna, ett för mig i 
dagsläget obekant ansikte.

Bland övriga roller i Nr1 hittar vi en naturlig föråldring. I sextio-
tals-handlingen spelas en roll av Linus Wahlgren – i nutid, samma 
roll men 50 år äldre, av Linus pappa Hans Wahlgren. 

Om jag nu skall namedroppa lite mer så är även Katarina 
Ewerlöf och inte minst Harriet Andersson med i första filmen 
som Marcus Olsson regisserar.

Som säkerligen ingen kunnat undgå drabbades inspelningarna 
av en gräsligt händelse då regissören för film nummer två, Daniel 
Lind Lagerlöf, i dåligt väder tragiskt försvann i samband med 
rekognosering av området kring Tjurpannan. n
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– Det är få förunnat att bli fjällbackabo utan att hosta upp 20 
miljoner, svara Claudia glatt på min fråga hur det känns att ta 
på sig rollen som blivande känd ”fjällbackabo”. 

– Jag har ingen tidigare relation med Fjällbacka och har inte 
varit här tidigare. Tyvärr så ger inspelningstempot heller inte så 
mycket tid att till intensivinlärning men det kommer allt efter-
som. Vi har ju gott om tid på oss att lära känna er, våra kontrakt 
sträcker sig till april 2014.

– Jag har vandrat omkring i samhället och varit på båttur och 
sett Fjällbacka från den vackraste sidan, från havet. 

Då Tre Vänner infört ”intervjuförbud” med skådespe-
larna under inspelningarna avspeglar sig Fjällbacka-
Bladets tyngd då jag fick en exklusiv pratstund med 
Claudia Galli och Richard Ulfsäter i Havstensund, 
precis efter inspelningen av scenen där mördaren 
gripits i det första avsnittet som spelats in. 

utmed bohuskusten, men tyvärr så har det blivit vissa begräns-
ningar i upptäckten av Fjällbacka. Hamnområdet med Bryggan, 
Galären och Everts brukar bli allt, skrattar han och fortsätter: 
– Vid starten till en såhär lång produktion har vi mycket nytt 
att ”grunda” så det blir rätt i framtiden. Man måste hitta sin 
rollfigur från start, hitta spänningen, lära känna orten och dess 
själ m.m. Visst kan vi utveckla våra roller över tid men att ändra 
för mycket är inte bra.

Det slår mig att de ofta ser på varandra och flera gånger pratar 
om ”vi”. Redan nu är Claudia och Richard ett ”sammansvetsat 
par” i sina roller, som helt tydligt har mycket trevligt tillsammans. 

– Att få spela Erika kändes bra direkt, berättar Claudia. Vi är 
väldigt lika i vår fokusering och förmågan att genomföra det vi 
satt oss för att göra. Erika är på något sätt maniskt intresserad 
att lösa fallen. Trots det har hon ingen ambition att bli polis utan 
är nöjd med sitt liv. Jag känner mycket för den inställningen. 

Claudia berättar att hon fått en mycket god vän i Camilla:
– Vi har samma energi och jag har till och med fått höra att vi 

är lika till utseendet. 

Båda har läst Camillas böcker innan rollbesättningen, kanske 
inte alla, men de var familjära med handlingen och att det inte 
bara är raka deckare utan de har tydliga inslag av relationsdrama. 

– När jag gjorde castingen för rollen som Patrik Hedström 
kändes det lite speciellt, fortsätter Richard. Camillas man 
Martins mamma och min pappa hade ett förhållande så nog 
känner Martin och jag varandra väl sedan tidigare, även om vi 
inte direkt umgås.

Jag överlämnar några nummer av Fjällbacka-Bladet, vilka 
mycket tacksamt tas emot. Studierna av Fjällbacka kan börja... n

Möt Erika 
& Patrik

När samma fråga går till Richard visar det sig att har han varit 
här flera somrar.

– Vi är ett gäng gamla gymnasiekompisar som brukar segla 

Kommisarie Hedström tar lunchrast i Havstensunds Folkets Hus.

Text & foto: Anders Torevi 
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Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

Sillens Dag

Det började med att Thomas Jonsson som gene-
ral för Makrill-VM blev kontaktad av Västsvenska 
Turistrådet. Man ville sondera möjligheterna för 
att längs hela Bohuskusten göra den 6 juni till Sil-
lens Dag och därmed skapa en ny mattradition 
kring nationaldagen. 

Thomas Jonsson pratade med Lasse Lundberg och under-
tecknad och vi kom fram till att visst kunde vi väl utföra lite 
ideellt arbete och se till att det blev något av detta, men 
den 6 juni kändes inte som ett bra datum. 

Inget fel på nationaldagen, men infaller den på en söndag 
är ju våra delårsboende på väg hem. Nej, det fick bli 
firande på lördagen den 5 juni, istället. Det var inte bara vi 
i Fjällbacka som var egensinniga, för det visade sig att det 
pågick silladagar ända från fredag till söndag och den som 
verkligen ville kunde hinna med tre dagars frossande i sill. 

Vi hade ambitionen att allt på Sillens Dag skulle vara 
gratis för besökarna och förläggas kring Fjällbackaservice 
för att så många äldre som möjligt skulle kunna delta utan 
större besvär. Det innebar att vi inte hade någon budget. 
Det fanns inte mycket pengar att få till marknadsföring 
från Turistrådet, tydligen fanns det något som kallades 
”förstudie” och som slukade alla resurser innan något 
firande ens börjat. Tack vare Thomas goda kontakter och 
stora charm blev vi sponsrade med all den mat som ser-
verades i servicehusets matsal – det var 370 portioner som 
serverades! Stort tack till Abba, Pripps, Konsum, Makrill VM 
och Tanums kommun! Och extra tack till personalen på 
Fjällbackaservice som verkligen fick en oväntad utmaning 
men som aldrig darrade på manschetten. 

Att hålla hembygdsmuseet på Nestorsgården öppet under 
dagen visade sig vara ett lyckokast – vi hade långt över 300 
besökare som intresserat strosade runt bland samlingarna. 
Lasse var förstås det stora dragplåstret med sitt föredrag 
om sillens historia och dess betydelse för vår bygd. 

Och vad har då bakluckeloppis med sill att göra? Inte 
så mycket, men det bidrar till folkfesten och det är ett 
arrangemang som inte kräver stora resurser, uppskattas av 
de flesta och som social företeelse är det nästan oslagbart. 
Kommunen ställde villigt en parkering till vårt förfogande 
och runt 25 bilar rullade in, fyllda med allsköns saker. Säl-
jarna gynnades nog ganska mycket av att allt annat var 
gratis – det fanns medel över att fynda och säljarna slapp 
köra hem grejerna igen.

Nu återstår bara att se om det var en engångsföreteelse 
eller ”första gången i rad”, som man väl kan kalla en start 
av en tradition. n
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Stiftelsen Olga & Carl-Axel Ericssons fond för gamla i Fjällbacka har bidragit med 
140 000 SEK och tillsammans med ytterligare ett anslag om 25 000 SEK från Åke 
och Nancy Bergquists donationsfond blev det möjligt att bygga gymmet.

Initiativtagare till gymmet är Elisabet Bergquist. Peter Johannesson, områdes-
chef för Fjällbacka Service, tände på idén, sökte pengar och ordnade det praktiska.

Vem var Olga och Carl-Axel?
Tyvärr finns det få uppgifter om detta par som testamenterat flera miljoner kronor 
och vars avkastning skall användas vid Fjällbackaservice Till de gamlas nytta och 
nöje. Fonden administreras av styrelsen för Insamlingsstiftelsen för äldreboende 
i Fjällbacka.

Vi har ansträngt oss och lyckats få tag i en del fakta, men det saknas foton 
och berättelser om det barnlösa paret, som uppenbarligen trivdes så bra under 
somrarna i Fjällbacka, att de skrev sitt välvilliga testamente den 16 februari 1976.

Carl-Axel föddes i Karlstad 14 juni 1888 och avled 3 juni 1978. Hans yrke var 
bryggmästare. Olga föddes 26 oktober 1903 i Dalby i Värmland  och avled 22 juli 
2001. Paret gifte sig 22 oktober 1927 och bodde de sista åren i Uppsala. 

Vi kom inte längre. Inte ens Ingbritt Engberg eller Sko-John kunde ge några 
upplysningar. Då tog jag tillfället att ställa frågan vid Samhällsföreningens årsmöte 
om det verkligen inte var någon som visste något om det gamla paret. ”Jovisst” 
ropade Bodil Eriksson ”Det var ju de som hyrde hos Moster”. Helmy (Moster) och 
Karl-Emil  byggde på Oxnäs 1959 och hyrde sedan ut övervåningen. Nu kanske 
det kan bli lättare att hitta någon som kan ge mer information?

Efterlysning
Finns det någon bland Fjällbacka-Bladets läsare som kan ge oss mer information 
om Olga och Carl-Axel? Vi skulle gärna vilja ha ett fotografi så att vi kan se hur det 
generösa paret såg ut. Den som vet något ombeds kontakta Göran Björving. n

Nytt äldregym vid  
 Fjällbackaservice

Text & foto: Göran Björving

Samhällsföreningen avsade sig 2011 ansva-
ret för utmärkelsen ”Årets Fjällbackabo”. En 
grupp bildades bestående av de tidigare 
”Årets Fjällbackabor” som nu tagit på sig 
ansvaret att utse årets mottagare av priset. 

Som grund ligger den tidigare formule-
ringen, att utmärkelsen skall gå till: 

”den person, gammal eller ung, delårbo-
ende som helårsboende, som på det ena 
eller andra viset svarat för en bedrift eller 
gjort en insats, ideell - sportslig - kulturell - 
företagsmässig eller något jämförbart med 
detta, som gagnar samhället och därmed 
förmedlar en positiv bild av Fjällbacka”.
 

Motivering:
Under tjugo år har Thomas Jons-
son varit kraften bakom Makrill-
VM som kommit att bli ett av 
Fjällbackas största arrangemang.

Thomas har lagt ner oändligt 
många ideella timmar för att 
sista helgen i augusti skall vara 
en självklar höjdare för väldigt 
många – fjällbackabor såväl som 
besökare – och glädjen står alltid 
lika högt i tak.

I år har han även varit med och 
tagit initiativet till Sillens Dag, 
kanske en blivande tradition runt 
nationaldagen. 

Thomas är ett fantastiskt exem-
pel på epitetet eldsjäl och han 
har i sann mening satt Fjällbacka 
på kartan.

”Årets Fjällbackabor” genom 
Anders Torevi.

Tidigare pristagare:
2001 Christian Hellberg
2002 Lasse Lundberg
2003 Bryggdansföreningen
2004 Camilla Läckberg
2005 Karl-Allan Nordblom
2006 Harry Järund
2007 Berith Torevi
2008 Susanne Hadenius
2009 Örjan Torstensson
2010 John Johansson & 

           Anders Torevi 

Årets 
Fjällbackabo 2011

Thomas Jonsson
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Skärgårdens dag 2011Skärgårdens dag 2011

Text & foto: Harald Rylander

Skärgårdens dag var i år förlagd till Otterö. M/S Af 
Grebbestad kom fullastad med förväntansfulla be-
sökare och en mängd privata båtar sökte plats vid 
bryggorna vid Katrineberg. Åke Wintzell anvisade 
angöringsplatser för de anländande båtarna. Sedan 
år 1997 ingår naturreservatet Otterön i EU:s nätverk 
av skyddsvärda områden.

På stranden invid det gamla sillsalteriet samlades cirka 200 
besökare och hälsades välkomna av Föreningen För Fjällbackas 
Rebecca Trehammar och Annika Hökerberg. Musikanterna Åke 
Candell och Rolf Lundholm underhöll med sång och musik. 
Självklart spelades och sjöngs det Evert Taube. Sången ”En solig 
morgon” skrevs ju då Evert besökte Otterö 1954.

Det skulle bli guidning i grupper ledda av Anna, Jannika och 
Åke Wintzell med gamla anor på ön. En tur på cirka 2 km gick 
söderut mot den gamla gården, smedjan och stenhuggerierna. 
Stenindustrin var mycket aktiv i början av 1900-talet och Adolf 
Wallentin inledde samarbete med fi rman Kullgrens Enka 1904. 
Verksmheten upphörde helt i slutet av 1930-talet.

Den andra, kortare turen, gick över skalbankarna, betesfälten 
och dammarna.

Vi kom fram till den största av de berömda snäckskalsban-
karna som på våren och sommaren är fantastiskt blomrik. Den 
kalkrika marken ger förutsättningar för många speciella arter 
bl.a. orkidéer. De numera naturskyddade bankarna bildades för 
6-7000 år sedan och skalet utvanns under ett par decennier på 
1900-talet. Adolf Wallentin, Åkes morfar, exploaterade bankarna 
och skalgruset användes bl.a. till glasframställning och t.o.m. till 

hönsfoder. En del grus fraktades till stranden, som från början 
var mycket lerig, men som nu erbjuder en fi n skalsandsstrand.

Uppe på ängarna betar kor och en speciell fårart, Muffl  onfåret. 
Det är ett vildfår med uttalade horn, som ursprungligen kommer 
från Korsika och kom till ön 1982. Vi blickar ut mot ängen och 
bortom hassellundarna kan vi skönja Pinnö som tidigare också 
var bebodd. Ett slag var det fl era bofasta på Pinnö än på Otterö, 
varför skolan fl yttades dit.

Jannika berättade att det förr var ett betydande hummerfi ske 
från Otterö. Markägarna hade rätt till fi sket 100 meter ut från 
stranden. En dags fi ske runt ön  skulle ge minst 60 humrar annars 
var det dåligt. Jannikas farfar Johan Wintzell var marinbiolog 
och gjorde en avhandling på humrarnas nervsystem. Han var 
även engagerad i RFSU.

Vi vänder oss om och går igenom ett buskage och fi nner 
ett stort röse med klappersten. Stenarna är jämnt slipade av 
inlandsisen. 

Så vandrade vi till de så kallade ”Dammarna”. De är inte 
dammar i egentlig mening utan ängar för odling och betesmark. 
De ligger i en sänka och håller mycket fukt, och kallas därför för 
”Dammarna”. Här odlades det förr potatis och havre. Alldeles 
intill såg vi ytterligare en delvis täckt skalbank. Det intressanta 
med denna är att här fanns den speciella Corallina snäckan, 
egentligen en korallalg.

Vi återvände till stranden. Den egna matsäcken plockades fram 
eller också tog man sig till M/S Af Grebbestad för att inhandla 
en tallrik färska räkor.

Mycket trevlig dag, intressant ö, professionell guidning och 
ett underbart väder. n
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Överst: Lisbeth sliter bakom disken
Underst: Ihrene kånkar räkmackor.

Af Grebbestad anlöper Otterö med nyfi kna gäster • Anna, Jannika och Åke Winzell med FFF:s Annika Hökerberg.
Samling på stranden inför rundvandringen. • Åke Candell och Rolf Lundholm underhöll med Evert Taube-musik.

Skärgårdens dag 2011
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Sveriges äldsta tygaffär
Text: Annika Torevi • Foto: Hembygdsarkivet, familjefoto & Anders Torevi.

Låt oss gå tillbaka lite i historien och beakta vårt textila arv. I 
mänsklighetens begynnelse bestod skyddet mot sol, kyla och 
väta av läder, skinn och mocka från fällda bytesdjur som flåd-
des, garvades och gneds mjuka. Päls var en maktsymbol och 
användes bara av rika och mäktiga personer. Man är inte helt 
säker på när vi i vårt område började producera textilier av 
råvara från djur och växter eftersom tyger och annat organiskt 
material inte står emot tidens tand särskilt väl. 

Det finns svenska textila fynd av linväv bevarade från tidig 
bronsålder, cirka 2000 f.Kr. Lin är en liten oansenlig växt med 
starka fibrer som kräver mycket arbete för att bli till tråd som går 

Mistral är Fjällbackas äldsta affär, den är till och med Sveriges äldsta tygaffär med sin tygförsäljning i 
obruten linje i samma hus sedan1888. Här får ni historien om en affär som i 123 år varit fylld med tyger, 
sömnad och mode...

att väva. Man har hittat vadmal av fårull från 500 f.Kr och även 
fårull kräver många arbetsmoment för att bli till ”tyg” men man 
lärde sig tova ullen till vadmal som var varm, vattenavvisande 
och dessutom flamsäker. 

Först på 1300-talet vet man att det förekom stickade plagg 
men det blev inte vanligt förrän så sent som 1660-talet. Silke 
började importeras från Asien under medeltiden, men det var 
ett mycket dyrt material. Bomullen som är så självklar i vår tid, 
nådde inte Europa förrän under 1200-talet. 

Under årtusenden producerades all textil i hemmen, tygbred-
den var sällan mer än 50-70 cm, behövde man bredare än så 

Hattar tillverkas omkring 1905. Till vänster Alma Svensson, som senare blev lärarinna i Kyrkskolan och till höger Augustas dotter Jenny Carlsson.
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sydde man ihop två stycken. Det kan man se om man har 
turen att komma över gamla hemvävda lakan. Eftersom tyg 
var så arbetskrävande var varje liten bit dyrbar och lappteknik 
var vanligt. Varje hushåll behövde kläder, täcken, bolstervar, 
lakan, handdukar, trasmattor och gardiner – allt skulle komma 
från den lilla linplantan eller från fårskocken ute i hagen och 
ändå orkade kvinnorna brodera och pynta lite extra. Inte 
undra på att flickor redan tidigt började spara textila skatter 
i sina brudkistor. 

Det som förr var en självklarhet i varje hushåll anses idag vara 
hantverk eller kuriosa, men att sitta vid en vävstol är en tradi-
tionstyngd sysselsättning, länkad långt tillbaka i historien… 

På 1700-talet uppfanns spinnmaskinen som kunde producera 
tråd i en hastighet som revolutionerade tygframställningen 
som då skedde i vävarskråets väverier. Nu kunde man börja 
framställa bredare tyger och 1830 uppfanns kedjesömmaski-
nen och 1846 den symaskin som vi skulle känna igen idag. 
1872 startas den första tillverkningen av symaskiner i Sverige. 
Nu började vår relation till textilier förändras på allvar. I takt 
med industrialiseringen som innebar att många lämnade 
landsbygden. 

Man kunde knappast ha en vävstol i arbetarbostaden, än 
mindre några får eller en linodling på innergården i stan. 
Industritillverkade tyger blev billigare och sömnaden under-
lättades tack vare symaskinen. Fortfarande var det ovanligt 
att köpa färdigsytt, men snart insåg tygaffärerna att de kunde 
bredda utbudet med måttbeställda produkter, både kläder 
och hemtextilier. Efter andra världskriget började kvinnorna 
lämna hemmet för yrkesarbete och det som förr var varje hus-
mors självklara uppgift kunde omöjligt hinnas med. Färdigsytt 
blev legio, precis som förpackad mat, djupfryst, köksmaskiner 
och tvättmaskiner.         

Augusta Carlssons Tyger, Skrädderi & Mode 1888-1923
1888 låter sjökapten Hilmer Carlsson uppföra det hus som idag 
är Galärbacken 11. Hans hustru Augusta hade redan haft butik i 
ett par år hos sin syster, Anna Wousch, i det som kallas ”Vickes 

syfabriken med tillverkning av hattar, måttbeställd sömnad samt 
försäljning av tyger. 

Bland personalen kan nämnas Mar-Annie, Emmy Andersson 
från Ödsmål, Edith Olofssons, Karin Lundberg-Forsberg samt 
en ung Alma Svensson som senare blev lärarinna i Kyrkskolan. 
Det var för övrigt Augusta som uppmanade henne att utbilda 
sig. Augustas två döttrar engagerades tidigt i verksamheten; 
både Jenny (gift Gustafson) och Ingrid (gift Krantz) var duktiga 
hattmodister. Augusta och Hilmer hade även en son, Gustaf, som 
var utbildad damskräddare och sydde klänningar och kappor. 
1908 öppnades en filial i Svennby och 1912 ytterligare en i Mo 
Kommun (Bullaren). 

Som filial får man kanske även räkna den lilla butiken Augusta 
drev på övre hörnet av Nya Hotellet i Långbacken (som Galär-
backen kallades förr) där hon enligt egen utsago sålde ”småkrafs” 
och förkläden som syddes av butikens sömmerska. Möjligen 
var detta bara en sommarbutik. 1920 dog Hilmer och Augusta 
blev änka.

Augustas Eftr. 1923-1966
1923 överlät Augusta affären till sonen Gustaf och han ändrade 
verksamhetens namn till Augustas Eftr. Han var den ende man-
lige innehavaren av affären. Gustaf gifte sig med en flicka från 

hus” längre ner i Galärbacken. Augusta var dotter till fiskaren 
Alexander Lundström och idag hade vi utan tvekan kallat henne 
entreprenör. Som mest hade Augusta 14 anställda och drev rena 

Göteborg, Harda (född Hansson). Kanske sökte han en kvinna 
med moderns egenskaper, för Harda var även hon en duktig ➲

Augusta och Hilmer Carlsson bakom affären tidigt 1900-tal. 
Harda Carlsson i affären omkring 1950.

Modisten Arvida ”Vida” Carlsson smyckar hattar omkring 1915.
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företagare vars motto var ”att vilja är att kunna”. I 23 år drev de 
butiken tillsammans. 

De hade god hjälp av bland annat Clara Lundström (Augustas 
brorsdotter, gift Lundberg) som kunde sy skjortor, Arvida Carlsson 
– senare egen sömmerska och gift med Olle Setterlind, snickare. 
Även Gunborg Ekström, hattmodist, och Britt Weiseth arbetade 
under Harda och Gustaf. 

Maj-Britt Johansson inledde sin bana inom handeln genom 
att vara biträde hos Harda1947-51. Affären hade två biträden 
på den tiden och den andra var Gunvor från Bullaren. Maj-Britt 
efterträdde sin egen moster, Mary Johansson (född Svenberg). 
Maj-Britt berättar att hon bland annat hade till uppgift att 
städa golvet varje morgon med kvast och långborste. Arbe-
tet i butiken var krävande, men lärorikt. Avskräckte henne 
gjorde det i alla fall inte, eftersom Maj-Britt senare under 
37 år kom att driva skoaffär i Galärbacken tillsammans med 
maken Sko-John. 

Harda införde bland annat smink i sortimentet vilket torde 
ha glatt de kvinnliga kunderna som annars hade långt till ett 
parfymeri. På Hardas tid fanns även en liknande affär i Eva’s-
huset, men Harda och Gustaf klarade sig bra med både lokala 
kunder och kunder ända från Kville och Bullaren.   

Anne-Majas Manufaktur 1966-1989
Anne-Maja Johansson, f.d. textillärare, tog över verksamheten 
1966 och hyrde affären av Hardas familj. Nu var det inte tid 
för hattar, men tygerna fanns kvar. Klädsömnaden gav vika 
för inredningssömnad. Plötsligt ville man inte ha kvar samma 
gardiner år efter år som man fått med sig i brudkistan. Nu ville 
man vara modern! 

Om man har far- eller morföräldrar födda vid sekelskiftet vet man 
att deras hem såg likadant ut under hela ens uppväxt, medan 
ens föräldrars hem har skiftat utseende ett antal gånger genom 
decennierna. På 60-talet kom också stora stickvågen så det var 
naturligt för Anne-Maja att satsa på garner och mönster. En 
viss vurm för att sy kläder själv förekom bland ungdomarna på 
60-talet och applikationer, fransar och andra dekorationer var 
populärt. Karin Arvidsson arbetade hos Anne-Maj från 1970 till 
1989 och trivdes i den familjära stämningen som rådde i butiken. 
1988 ville Sveriges Television göra ett inslag med anledning av 
att affären fyllde 100 år, men det ville Anne-Maja inte alls.

Lisbeth´s 1989-2006
Nu måste vi backa tillbaka i tiden, till Harda igen. För hon hade 
en brorsdotter som ärvde hennes motto. Lisbeth Ekström håller 
också fast vid ”att vilja är att kunna”. 1989 går Anne-Maj i välför-
tjänt pension och Lisbeth tar upp stafettpinnen. Verksamheten 
är därmed tillbaka i Augustas släkt. Lisbeth gick i pension 2006 
från affären, ändå har hon mer att göra än de flesta yrkesverk-
samma. Det är minsann inte alla förunnat att bli med lantbruk 
på äldre dagar!

Systrarnas 2006-2008
Agneta Johansson som hade jobbat för Lisbeth ville gärna ta 
över, men ”inte utan min syster” – och så blev det. Agneta och 
Ingela Magnusson valde att döpa om butiken till ”Systrarnas” och 
började satsa lite mer på damkläder. Agneta berättar att det finns 
många sommarboende som år efter år sticker inom i början av 
säsongen för att säga ”Hej, vi är här nu!” och samma människor, 
om än inte lika glada som i juni, kommer in i slutet av sommaren 
för att säga ”Hejdå, nu åker vi hem!”. 

Agneta var tvungen att dra sig tillbaka av hälsoskäl 2007 och 
Ingela fortsatte ensam. 2008 blev Ingela ensam ägare. Sedan har 
dock Agneta varit tillbaka i butiken då och då som anställd och 
alldeles nyligen öppnade hon egen syateljé hemma i huset vid 
Lerstens Kvarn. Det innebär att man kan beställa sömnad i butiken 
som vanligt, men även ändringar och lagningar. Agneta gör de 
snyggaste lagningar man kan tänka sig! Det är inte ovanligt att 
folk beställer gardiner och annat som skall måttsys på sensom-
maren, för att sedan plocka upp det vid första besöket på våren 
– det, samt alla trogna åretrunt-kunder, gör att tygaffären kan 
hålla öppet året runt. 

Mistral 2008-
Ingela byter namn på affären 2008 och uppkallar den efter en 
fransk vind. Om Harda sade man att hon ”var lite fransysk av sig” 
– ni kan säkert höra av det nedlåtande tonfallet att det betyder 

”fin i kanten” – och det tog några år innan hon var en naturlig 
del av det sociala bylivet. Harda var från Göteborg och Ingela är 
från Hamburgsund, men nog kan vi väl kalla henne också ”lite 
fransysk”, men med ett tonfall som ger betydelsen ”chic” i ordets 
mest positiva bemärkelse? 

Sommaren 2010 kom det fint besök till Mistral. Ingrid Bergmans 
tvillingdöttrar Isotta och Isabella Rossillini tittade in och ville köpa 
en vaxduk med drällmönster för att ta med hem till U.S.A. De blev 
mycket förtjusta i butikens sortiment och det är sånt man som 
butiksinnehavare kan leva länge på! 

Ett annat lite roligt besök, fast mycket längre tillbaka i tiden, 
var när det kom in en ganska lågmäld man och ville titta på en 
klänning. Expediten trodde förstås att den var till hans fru och 
började förhöra sig om ifall han visste vilken storlek som kunde 
vara aktuell. Då tittade mannen lite förläget i golvet och sade 
försynt, att nej, den var nog allt till honom själv… 

Självklart fick han samma omtänksamma service som alla andra 
är vana vid, men fick ändå gå därifrån tomhänt eftersom han 
ville ha en klänning med lite ärm och det fanns inte inne vid det 
tillfället. Kan man ana att det råder en viss jämlikhet i att även 
medelålders transvestiter bekymrar sig för gäddhänget?

 Förra julen var det dags för förändring i verksamheten igen. 
Ingelas dotter Tove tog över halva affären och man gjorde en 
rockad, det vill säga spegelvände sortimentet så att den nya kläd-
avdelningen ligger till höger och tygerna till vänster. Ni kommer 
ändå känna igen er i tygaffären – det är fortfarande precis som 
det skall vara: tyger, sömnad och mode! n 

Ingela och Tove Magnusson äger och driver Mistral idag
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Fjällbackas hembygdsmuseum är välbesökt, men 
trångbott, saknar tillgänglighet för de med ned-
satt rörlighet och riktig toalett. 

Dance Port behöver en lokal nu när Håkeback-
eskolan skall rivas, Hembygdsarkivet behöver en 
större och mer tillgänglig lokal, FFF behöver ett 
arkiv, skolchefen behöver bygga en ny förskola, 
alla jubilarer behöver någonstans att fira utan 
att behöva bjuda gästerna till grannbyarna. Alla 
dessa behov kan mötas med en utbyggnad av 
Nestorsgården.

bli verklighet. Den totala byggkostnaden är beräknad till fem 
miljoner kronor. Har du företag är du välkommen att bidra 
med 25.000 kr som faktureras avdragsgillt, som tack får ni en 
skylt på fasaden. 

Ett litet räknestycke: om tusen personer bidrar med 500 kr blir 
det en halv miljon. Om tjugo företag bidrar med 25.000 kr blir 
det ytterligare en halv miljon. Totalt: en miljon!

Kontakta mig på nestorsgarden@fjallbacka.com eller på 0732-
293520 om du vill veta hur du kan hjälpa till, eller om du vill 
förbinda dig att skänka pengar när projektet blir verklighet. 

Det går också bra att gå med i Facebook-gruppen ”Vi som 
vill ha en samlingslokal i Fjällbacka” och skriva ”jag är med” i 
loggen. Obs – jag vill alltså inte ha in några riktiga pengar ännu!

TILLSAMMANS ÄR BÄTTRE! 
– ÄR DU MED? n

Fjällbacka behöver en samlingslokal
Text: Annika Torevi, V. ordförande Kville Hembygds- och Fornminnesförening
Illustration: Stefan Werner

Jag har påbörjat en process för att vi skall få bygga ut hem-
bygdsmuseet – Fjällbacka enda museum – på den gamla 
byggrätt som finns efter ladan som låg mellan det röda uthuset 
och idrottshallen. Förslaget innebär en 220 kvm stor byggnad 
i suterräng med lika stor källarvåning. Uppe blir det en stor, 
öppen utställnings- och samlingslokal med mobil scen och 
plats för 120 sittande vid dukat bord, kök, kapprum, toalet-
ter och ett förrådsloft. I källarplanet ryms hembygdsarkivet, 
platser för släktforskare, ett arkiv för FFF och en lokal för Dance 
Port som även kan användas som förskola om kommunen vill, 
samt förråd, kapprum och toaletter.

Vem skall betala? 
Om vi i Fjällbacka kan samla ihop 20% av byggkostnaden, så 
kan kommunen bidra med 30% och Boverket med 50%. Men 
ingen av de andra fattar beslut innan vi kan visa att vi klarar 
vår del. Sedan i somras har jag löften från privatpersoner på 
(500 kr var) och företag (25.000 kr var) på totalt 314.000 kr. Vi 
måste nå en miljon kronor för att bygget skall ha en chans att 

Här ser ni en första skiss på hur det kan komma att se ut...
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Beskriv dig själv i korta drag för våra läsare.
– Jag föddes 1944 i Göteborg, men har sedan 1967 varit bosatt i Norge 
och i långa perioder i andra länder, som Kenya, Saudi Arabien, USA och 
Spanien. Numera bor jag och arbetar i Fjällbacka där jag har min ateljé.

Batik, som var min första uttrycksform, lärde jag vid Kenya Art Society 
i Nairobi 1974. Detta medium arbetade jag med i 19 år, men har sedan 
gått över till olja/akryl.

Jag målar mitt liv och försöker att fånga ”ögonblicket”, det som skapar 
en känsla av glädje, sorg, förväntning osv. Jag målar också från naturen.

Vad har du för utbildning?
• 1 år som elev hos den tyske konstnären Hans Richter i Stavanger 

(grundläggande tekniker).
• 1 år vid Kenya Art Society, Nairobi (batik).
• Elev vid The Glassel School of Fine Art i Houston, Texas. 1998–2003 

med oljemålning som huvudämne.

Det � nns mycket glädje och lek i dina konstverk, eller hur?
– Absolut, jag är en känslomänniska och en intensiv sådan. Jag målar 
nog mest för mig själv och det är lätt att se mitt humör i tavlorna. För 
det mesta blir det glada, lite galna tavlor, men naturligtvis målar jag 
också saker jag engagerar mig i och som upprör mig. Då blir det dra-
matik och starka färger! Det gäller att överdriva och släppa loss krea-
tiviteten! Spontaniteten är viktig och det omedelbara första intrycket. 
Jag försöker fånga en känsla i uttrycket som får betraktaren att tänka 
efter och gå på djupet. Vill att folk ska upptäcka något och fundera 
lite. Lyckas jag förmedla en stämmning eller budskap, så blir jag glad!    

Djur och natur förekommer mycket i dina alster?
– Som ung var jag hästfl icka och tecknade hästar i alla fasonger och 
jag tycker mycket om djur, så ja, det förekommer ganska ofta. Jag tar 
också upp beställningar på djurporträtt, men då målar jag efter foto. 
Mina år utomlands i bl.a. Kenya har inspirerat mig mycket. Att jag har 
rest omkring nästan hela livet har betytt mycket för mitt konstnärskap. 
Jag skiljer mig nog från mängden eftersom jag levt och blivit inspirerad 
av så många olika kulturer. Mina färgval är ibland osvenska men det 
fantastiska ljuset här i Fjällbacka har ju fått mig till att ändra paletten.

Men du använder inte endast färg?
– Jag målar i olja och akryl men numera gör jag även skulpturer av 
material jag fi nner i naturen. Mina jättemyror i lera kryper lite varstans 
i huset och just nu håller jag på med masker i gips. Det är kul, men att 
måla är roligast.

Vad betyder Fjällbacka för ditt konstnärskap?
– Det har varit fantastiskt att kunna ta med sig arbetet när jag rest 
omkring. När vi fl yttade från Kenya ville jag inte åka därifrån för det är 
ett underbart land. Men nu känner jag att cirkeln är sluten. Fjällbacka 
har blivit vår fasta punkt. Stillheten, naturen, havet, fåglarna. Här målar 
jag mitt liv och det är ett privilegium att få leva här. n

Karin Darpö fortsätter att porträttera 
konstnärer i fj ällbackaområdet och har 
nu träff at Inger Skovdahl på Långö - 
omslagskonstnär till detta nummer av 
Fjällbacka-Bladet. 

▲ ”På skäret”       ▼ ”Is på fj orden”

Se mer på: www.artbyinger.com

Beskriv dig själv i korta drag för våra läsare.
– Jag föddes 1944 i Göteborg, men har sedan 1967 varit bosatt i Norge 
och i långa perioder i andra länder, som Kenya, Saudi Arabien, USA och 
Spanien. Numera bor jag och arbetar i Fjällbacka där jag har min ateljé.

i Nairobi 1974. Detta medium arbetade jag med i 19 år, men har sedan 
gått över till olja/akryl.
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Ny trappa till Florös jättegryta
Text & Foto: Ingela Nilsson

I Humorakademiens regi har Stellan Johansson och hans snick-
arkompisar under våren återuppbyggt trappan till Florös kända 
jättegryta. Konstruktionen av trappan har varit lite knivig, efter-
som trappan skulle smälta in i miljön mot berget och inte ta för 
mycket plats på öns enda gräsmatta. Många funderingar, tankar 
och olika ritningar har prövats innan trappan fick sin form. ”Ett 
roligt men också krävande arbete”, säger Stellan som kört virke, 
sågar, snickare, hammare och fikabröd mellan fastlandet och ön 
många gånger under våren. 

Jättegrytan är en fördjupning i berget som har bildats under 
istiden genom att strömmande vatten fått en större sten tillsam-
mans med smågrus att rotera runt i en virvel under en 
längre tid. Jättegrytor kan påträffas ganska allmänt 
inom Sverige och flera andra länder. På Florö ligger 
jättegrytan alldeles intill den gamla krogen. 

Florön har en lång historia och otaliga är berättelserna 
om de personer som förtjänat sitt levebröd på olika 
sätt på ön. I slutet av 1830-talet flyttade kaptensänkan 
Abela Johansson, mor Abela, ut till Florö och började 
driva värdshus. Krogen var mycket välbesökt eftersom 
den låg intill en, under 1800-talet, starkt trafikerad 
farled. Många skepp låg här och väntade på förlig 
vind. Florö blev därmed en viktig ”trafikknut” och en 
uppskattad hamn och affärerna gick lysande för mor 
Abela. Vid mor Abelas död 1884 övertogs rörelsen av 
sonen Petter August Johansson. Parallellt med krogen 
drev han också en rederirörelse och när sillen gick till 
engagerade han sig även i sillsalteribranschen. Han 
uppförde ett salteri, som senare användes till kon-

servfabrik, ett magasin, en rejäl lastbrygga samt 
ett bostadshus - kaptenshuset. 
Petter August var en man som tittade djupt i glaset. 
Sägnen säger att Petter August under sin storhets-
tid på ön använde jättegrytan som en plats att sitta 
och dricka toddy på, samtidigt som han beskådade 
det sedeslösa levernet som pågick på hans ö. 

Men tiderna försämrades snabbt för Petter 
Augusts imperium. De största motgångarna 
kom främst när segelfartygens tid var över. Med 
ångkraft och propeller tog fartygen andra kurser, 
vilket medförde att handelhuset sakta tynade bort. 
Prosten i Kville kunde äntligen få sin vilja igenom 
och med hjälp av länsstyrelsen sattes en särskild 
skatt på Florökrogen, för att minska det sedeslösa 
leverne som kroglivet medförde. Utskänkningstill-
ståndet för krogen drogs in, silllstimmen försvann 
och ett av Petter Augusts skepp förliste. Detta och 
andra motgångar ledde 1898 till att Petter August 
gick i konkurs. 

Florö skiftade därefter ägare och 1931 förvärvade 
Nils Silfversköld Florö. Byggnaderna befann sig 
då i ett mycket dåligt skick och ett omfattande 

upprustningsarbete inleddes. Detta kom även att omfatta träd-
gården som förvandlades till en prunkande oas. Florö är numera 
en botanisk upplevelse med över 250 olika arter. 

På ön finns idag fem byggnader. Förutom krogen, kaptenshuset 
och det stora magasinet med tillhörande brygga finns även en 
mindre gäststuga och en lada.

Genom att trappan är på plats kan cirkeln anses sluten. Stellan 
och hans snickarkamrater har utfört en kulturgärning som kanske 
håller jättegrytans historia vid liv i ytterligare generationer och 
nuvarande ägare Peter Silfversköld kan nu sitta i sin jättegryta 
och avnjuta en lättgrogg, medan solen går ner i västerhavet.  n
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Text: Anette Bodin • Foto: Anette Bodin och familjefoto

Anna Nilsson 102 år

Annas hus på Fläskö byggdes 1860 av Alexander Andersson 
från Dyngö. Alexander lånade 500 riksdaler av sin bror Guldring 
för bygget men när han senare inte kunde betala tillbaka tog 
Guldring huset. 

– Tar du huset från mig ska jag ta utsikten från dig, sa Alexander 
och byggde ett nytt hus, nuvarande Möllers hus, mestadels av 
vrakved. 

När Guldring senare drunknade köpte familjen Färdig, fiskar-
familj och även de från Dyngö, huset. Far August, mor Alma och 
syskonen Alice, Ingrid och Anna började med att bo på Fläskö året 
runt, men bodde senare i Fjällbacka på vintrarna. Största delen av 
Fläskö friköptes från Kronan 1890 i 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 och 1/4-delar.

Året var 1914, Anna var fem år och första världskriget bröt ut. Anna 
minns den dagen som igår fast hon var så ung. Det var mycket 
vackert väder och havet låg alldeles stilla, kyrkklockorna ringde 
för att berätta att ett krig hade startat. Det klingande ljudet 
ekade mellan öarna. Under krigsperioden tog Annas familj emot 
sommarbarn och på så sätt fick de en extra matranson. Familjens 
boskap fick dock gå till slakt för att dryga ut matförrådet.
När Anna blev sju år började hon skolan på Kalvö. Skolveckan 
varade måndag – lördag. Eftersom skolan låg en bit från Fläskö 
så fick hon vara inneboende hos en familj, men varje lördag kom 
far och hämtade henne med rodd- eller segelbåt. 

En stormig lördag när fadern kom och hämtade henne väntade 
en hemsk resa. På vägen hem mötte de sex minor som låg i 
vattnet föröver båten. Det var både stångminor och tornminor 
och de var tvungna att segla en omväg för att inte riskera att 
kollidera med en mina.

När Anna blev 19 år flyttade hon till Göteborg och började jobba 
som barnjungfru med en månadslön på 35 kronor. Efter en tid träf-
fade hon sin kärlek Julius som hon 1935 gifte sig med och bildade 
familj. De fick två barn Margareta (f. 1939) och Lennart (f. 1941). 
Under andra världskriget valde hon att flytta ut till sina föräld-
rar och syskon på Fläskö med sin familj. Där fanns det bättre 

Anna föddes 1909 på Fläskö med efternamnet Fär-
dig. Jag är Annas barnbarn och vår familj har fort-
farande kvar huset på Fläskö. Vi sitter på mormors 
rum,  hon berättar och jag antecknar…

tillgång till mat i form av fisk och skaldjur. Privatpersoner fick 
dock inte använda motorbåt utan endast rodd- eller segelbåt. 
Bränslet skulle gå till militären och yrkesfiskarna. På kvällarna 
rådde mörkläggning av alla fönster så att inte tyska krigsplan 
skulle upptäcka att det bodde folk ute på öarna. Det var också 
utgångsförbud efter klockan 22.00. Anna har med egna ögon sett 
hur tyska krigsfartyg exploderat vid kollisioner med minor. Flera 
tyska soldater begravdes på Fjällbacka kyrkogård och på Stens-
holmen. I tidningen kunde man läsa att ”hittelön för upphittad 
mina 10 kronor” och det var ju mycket pengar på den tiden. n

Anna Nilsson utanför huset på Fläskö 1933

De gamle berättar...
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Text: Eva Björving • Foto: Eva Björving och familjefoto

Carin Carlsson 102 år
De gamle berättar...

Över en kopp kaffe och gott dopp pratar jag med 
Carin och hennes familj. Carin berättar att hon 
föddes 1909 på Bräcke, som näst äldsta dotter till 
Nestor och Alma Carlsson (f. Larsson)…

Nestor hade tidigare varit gift med Almas syster Anna. När 
dessa bodde i New York fick de barnen Georg och Gertrud. 31 
år gammal dog Anna och begravdes där borta, varefter Nestor 
1901 flyttade till Fjällbacka med sina två små barn, då 3 och 1,5 
år gamla. Först bodde de hos Nestors bror Carl och hans hustru 
Augusta på Gripetorpet. Lilla Gertrud dog under den tiden. 
Nestor köpte då gården på Bräcke och gifte så småningom om 
sig med sin svägerska Alma och förutom Carin fick de ytterligare 
fyra gemensamma barn, där Valborg var äldst. Efter Carin kom 
Greta, Nils (”Nisse Barbis”) och Ingvar. Storebror Georg köpte 
tillsammans med sin hustru Elsa hus inne i Fjällbacka och deras 
dotter, Birgitta, bor kvar i sitt barndomshem.

1923 dog mamma Alma och Nestor blev änkeman igen. Carin 
var bara 13 år och fick tillsammans med Georg och Valborg ta 
mycket ansvar för hushållet och för de tre småsyskonen.

Men lite tid för nöjen fanns det ändå och hon minns med 
glädje söndagskvällarna på Fjällbackas dansbrygga, där hon 
dansade med sin Gunnar. Gunnar Carlsson var född 1907 som 
son till Carl Andreasson på Dale i Rabbalshede och hans hustru 
Augusta, född Magnusson.

Carin och Gunnar gifte sig 1935 och de flyttade då in på Ödsmål 
Sörgård, som Gunnar året dessförinnan hade fått köpa av sin 
syster Greta Carlsson. Greta hade 1932 ärvt gården efter sin tro-

lovade, Gustav Karlsson, som dött i TBC, men orkade inte driva 
gården ensam. I köpet av gården ingick 3 hästar, 8 kor, 6 ungdjur, 
10-15 svin, 1 får och 40 höns och det var mycket att göra för det 
unga paret. 1937 föddes dottern Ulla och 1939 sonen Nils-Ingvar.

Det var alltid mycket att göra, inte minst under kriget, då 
Gunnar var inkallad. När det var slåtter och tröskning, var hon 
tvungen att hyra in 6-12 mannar som extra arbetskraft och under 
den tiden hade hon fullt upp med matlagning och bakning. 
Men hon har alltid varit mycket road av bakning och genom 
åren har det varit många kafferep på gården. Handarbete var ett 
annat stort intresse och hon var med och ”sydde ihop” pengar 
till Församlingshemmet. 

1947, efter kriget, byggdes det nuvarande boningshuset. Det 
”gamla huset” hyrdes ut till sommargäster. De första sommargäs-
terna var en konsul Gazala med familj. Men sedan kom familjen 
Eriksson som efter alla år nästan räknas som släkt. Carin Carlsson 
och Karin Eriksson hade mycket glädje av sin vänskap fram till 
att Karin Eriksson gick bort 2004. 

Efter att i över 70 år på bott på gården, ansökte Carin plats på 
Fjällbackaservice, men fick avslag. Hon var för pigg! (Hon var 
över 100 år innan hon behövde ta någon medicin!). Istället bytte 
Carin hösten 2004 bostad med sonen Nils-Ingvar. Carin, som 
numera är rullstolsbunden, flyttade in på Syrénvägen, efter att 
Nils-Ingvar handikappanpassat villan. 

Carins recept till långt liv är att alltid hålla sig sysselsatt,  aldrig 
stressa och ha regelbundna mat- och sovvanor. 

Dessutom hjälper nog goda gener. Carins morfar blev 102 år 
och hennes far, Nestor, blev 86 år gammal. n

1919. Valborg bakerst, Carin till vänster, Greta till höger och Nils på stolen .
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Text & foto: Rolf Sjöström

Sommaren 2004 vikarierade hustru Agneta och jag som ”postbå-
tare” en dryg vecka i juli till öarna i Fjällbacka skärgård.

Det innebar att köra 10-turen med passagerare och postutdel-
ning samt 13-turen och 17-turen med passagerare. Totalt till cirka 
25 bryggor vid behov samt taxikörningar dessemellan.

Torsdag kväll ringer Peter Silverskiöld på Florö och ber att få 
boka platser på fredagens 17-tur för två iranska kvinnliga forskare 
i psykiatri som han skulle handleda inför disputation. Bokningen 
noteras.

Vid den aktuella turen var det fullt kaos, då fler passagerare än 
bokade ville följa med. Tio minuter före avgång kommer tvenne 
kvinnor iklädda fotsida burkhor med bara en smal öppen strimma 
över ögonen bärande tre jättekassar som bagage, De har en kar-
tongbit med text ”Floro”, som dom ger mig. De baxas bokstavligen 
ombord, båtvana förelåg icke!

På allmän begäran har vi bett Rolf Sjöström på Valö berätta om ett legendariskt 
practical joke som utspelades sig för några år sedan i Fjällbacka Skärgård.

Norskt kungabesök 
på Florö

Jag placerar dem i styrhytten och försöker prata med dem på 
engelska, tyska, franska, rudimentär spanska och ryska, men 
icke ett ljud från dem. Man såg bara svarta ögon klippa bakom 
strimman. 

Något irriterad p.g.a. kaoset och det faktum att vi måste göra 
dubbeltur för att alla skulle kunna forslas, sa jag till Agneta:

– Vad faen är det för jävvlla kärringar, som inte kan några språk 
och dessutom skall vara forskare?”

Ombord med tio passagerare till och i väg. Agneta fick vänta på 
kajen och ta hand om resten.

Första anhalt Florö, där Peter med kompis norske Hans-Christian, 
muntert springer nakna uppför badtrappan. Damerna baxas i 
land med sina jättekassar och jag for vidare i väg till Fläskö och 
Dyngö därefter åter Fjällbacka.

På vägen in till land ringer mobiltelefonen och Berit, Sven Bjer-
kanders dåvarande frilla, numera fru, säger med vän stämma:
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– Kände du inte igen oss, Rolfen?
Vaddåå? Det visade sig att det var Berit och Betty Westgren, 

som klätt ut sig i burkhorna och hade mycket roligt åt mitt ”grova 
språk”.

Jättekassarna som damerna medförde var fyllda med allehanda 
tillbehör och för att ge volym åt en av kassarna, var där instoppad 
en fullvuxen uppstoppad berguv…

Det var bara att ”bryta samman” och inse att vi gått på ett prakt-
fullt practical joke – strålande genomfört, med många glada 
skratt som följd.

Givetvis föddes genast en gedigen hämndbegär-
lighet, där jag med hull och hår skulle ge Peter 
igen med ränta. Men med vad?

På vårkanten hittade jag det: Norske Kung 
Harald skulle komma seglandes till Florö.

Tanken föddes när jag kom på att Åke Falck 
1973/74 spelade in ”Ett köpmanshus i skärgården” 
med bl.a. den kände norske skådespelaren Toralf 
Maurstad i en av huvudrollerna. Jag kollade att 
han var i livet och så i gång! 

En sammansvuren erfordrades och vem fanns, 
om inte min yngsta dotters norske gudfar Terje, 
en riktigt full i faen gutt.

När julisommaren kommit, ringer Terje upp Peter och säger att 
Kung Harald var mycket intresserad av att incognito få besöka 
Florö, som han hört så mycket talats om via Toralf Maurstad. Terje 
meddelade att han var ombedd av Toralf att ta en första kontakt 
med Peter för att höra om det gick för sig. 

– Det vore en mycket stor ära, han är såå välkommen, menade 
Peter. 

Terje skulle återkomma med datum för besöket, när han visste 
att kungen skulle segla förbi i sin yacht. Datum bestäms efter 
en tid.

Peter, i sin tur, kontaktade Jonas Svedberg, vars far Thee, som 
bott på Fläskö, på sin tid inventerat och gjort en handskriven 
färglagd flora över Florös alla växter och träd. Jonas hade lånat 
originalet för att kopiera det och Peter bad 
honom omgående lämna tillbaka verket p.g.a. 
ett viktigt besök där den skulle visas. Peter 
kunde dessvärre inte avslöja vem besökaren 
var.

Till historien hör att Jonas var involverad i 
projektet eftersom han senare skulle stå för en 
del av logistiken.

Det stora problemet var att finna en för ända-
målet lämplig ”kunglig” yacht. Inventering i när 
och fjärran gav föga resultat. Tills som om fallen 
från himmelen kom Ingela och Calle och hälsar 
på med sin nya skinande 37-fotare.

De invigs omgående i projektet och enas vi om att de skall ligga 
och vänta vid middagstid i Gluppöbassängen påföljande onsdag 
veckan därpå.

Terje kommer till mig på Valö väl rustad med KNS stora yachtflagg 
och T-Shirts med norska korslagda vimplar till en fuktig helg med 
finplanering. Peter informeras om datum och gläds storligen.

Via Jonas blev jag informerad om att Peter var stadd i visst tvivel. 
Så för att göra projektet än mer massivt, ringer Terje till Peter och 

säger att han kommer från norska säkerhetspolisen och ber att få 
göra ett ”checkup-besök” enligt sedvanliga rutiner några timmar 
före kungens ankomst. Självklart gick det bra.

Helgen ägnas som sagt åt förberedelser, bl.a. sågar jag sönder en 
plasthink till en kungakrona och väna Lisbeth i sybehörsaffären 
klär den i glimrande guldtyg.

Onsdagen kommer. Peter hämtar Terje med en Verdens Gang 
under armen som överenskommet kännetecken i Fjällbacka på 
förmiddagen.

Som Terje berättade efteråt, checkade han hus och tomt flitigt 
med ett antal fiktiva samtal på mobilen. Det var 
full fläkt på Florö, när han kom ut. Där städades, 
röjdes och bars, så till den milda grad att Peter 
fick ryggskott.

När det blev dags kom Jonas och hämtade mig 
på Valö för vidare befordran till Gluppöbas-
sängen. Där låg yachten och vakade i bleket. 
Jag klev ombord, den norska KNS-flaggen sattes, 
liksom en liten svensk angöringsdito, i vantet. 
Ingela och Calle fick på sina granna norska 
T-shirts och så i väg för motor till Florö med mig 
gömd i ruffen.

Vid tilläggningen står samtliga floröborna upp-
ställda på bryggan med Peter nystruken ”till tänderna” i spetsen. 

– Hans Majestät fick precis ett viktigt samtal, han kommer strax. 
säger besättningen

Med ”kronan” på huvudet och med ett välfyllt glas Gammel-
dansk till ryggkrumme Peter, träder ”Konungen” upp ur ruffen. 

Mött av chock och häpnad följt av övermuntra skratt från menig-
heten kliver ”Konungen” i land. Mottagandet blev likväl furstligt. 

– Jaja, säger Peter efter hälsandet, vi kör visningen ändå, men 
jag kan inte gå med eftersom jag fått ryggskott.

Vi besöker trädgården bakom ”krogen”, beser dammen med de 
röda näckrosorna och alla inbjuds till lunch. 

– Jag kan bjuda på ”sillalunch” eller champinjonomelett i krogen, 
manar Peter efter rundan.

– Som Konung bestämmer jag, att vi skall ha 
både ock, säger jag.

Så blir det. Jag gör omeletten på 15 ägg med 
ett berg av svamp därtill och övriga fixade sillen.

En gedigen samling dokument över Florö 
och dess historia väntar och överst ligger Thee 
Svedebergs vackra ”Flora Floröiensis” från 1943.

Lunchen var strålande med snapsarnas glada 
rad och såar med pilsner i ytterst muntert lag. 
Kungakronan övelämnades högtidligen till 
Peter.

Peters ryggdilemma gjorde att jag åtog mig att 
diska. När jag satt igång kommer Peters 92-årige 

holländske svärfar och börjar torka allteftersom jag diskar.
För varje tallrik jag ger honom säger han något konstigt på 

hollänskengelska som jag inte begriper.

Dagen efter ringer Peter storskrattande och berättar att svärf-
adren bannat honom hårt för att han 1) låtit kungen laga omelett, 
2) låtit kungen diska. Då förstod jag vad svärfar sa på sin rotvälska 
när han fick en tallrik: ”Thank you, your Majesty”

Hämnden var mycket ljuv. n
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5 minuter med...

Foto: AT

I vår familj är vi nog på Konsum nästan varje 
dag. Ibland blir det till och med fl era gånger 
per dag. Man glömmer lätt vad man skall 
handla, när man bor nära. Då och då slår det 
mig hur fantastiskt det är att vi har en så pass 
stor åretruntöppen butik som har så bra öp-
pettider, vardagar som helgdagar. 

Det är mycket som ryms inne i aff ären för-
utom butiksvarorna. Posten och systembo-
lagets utlämning har ju numera fl yttat in 
under samma tak. 

Den som ansvarar för allt detta med hjälp av 
sin personal är Thomas Bemersten. Här kom-
mer en närmare presentation av honom. 

Namn: Thomas Bemersten.

Ålder: 38.

Familj: Skild, 10-årig dotter.

Bor: Uddevalla.

Gör: 
Jobbar som Butikschef på Coop Konsum Fjällbacka.

Vad gjorde du innan Konsum Fjällbacka: 
Jobbade på ICA Supermarket i Färgelanda.

Fritidsintressen: 
Sport, musik, umgås med min dotter.

Vad lagar du för mat hemma? 
Lättlagat 

Rebecca Trehammar

Mat/Dryck?  
Grillat kött och potatisgratäng/Coca-Cola.

Sport? 
Fotboll.

Musik? 
Hårdrock.

TV? 
Sportprogram.

Läser? 
Deckare.

Ge bort en
prenumeration på 

FJÄLLBACKA-BLADET
Julklapp, födelsedagspresent 

eller en trevlig gåva? 
För 200.- kan du ge dina barn eller 
dina föräldrar vår tidskrift 2 ggr/år.

Nytt medlemsregister och nytt fakturerings-
system gör att vi nu kan fakturera fl era med-
lemskap/prenumerationer till en betalare. 

Maila in dina uppgifter till 
medlem@fj allbackabladet.se

och ange följande:
•  Vem du är som skall betala medlemskapen.

•  Om du redan är medlem eller om du också 
vill bli ny medlem (din vinteradress).

•  Vem eller vilka du även vill betala för 
(din vinteradress).

•  Om det skall gälla löpande eller bara ett år.
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Vibrant Curiosity N
O

TISER
Anders Torevi Tyska plan på ESTF Anders Torevi

Nästa i raden av s.k. superyachts som anlöpt Fjällbacka 
var den ”Levande Nyfikenheten” som 17-18 juli låg 
uppankrad på redden mellan Kråkholmen och Valö. 

Vibrant Curiosity är byggd 2009 på Oceanovarvet i 
Holland i stål för en tysk beställare men hemmahamn 
är London. Som den lyxyacht hon är, är hon utrustad 
med en ägarhytt, fyra VIP-hytter och två dubbelhytter. 
Totalt kan hon ta max 18 passagerare men har trots det 
en nätt besättning på 26 man!

Med sin tankvolym på 285.000 liter har hon en 
aktionsradie på 5.500 nautiska mil vid 14 knop. 

Längd 85,5m • Bredd 14,2m • Djupgående 4m
Tonnage 2000ton • Maskiner: 2 x 4680 Hk (tot 9360 Hk)
Maxfart: 18,5 knop  • Marchfart: 14 knop.

Skutan ägs av Reinhold Würth, grundare och ägare av 
Würth-gruppen. Ett gigantiskt tyskt bolag med verktyg  
och allt övrigt som har med arbetsplatser att göra. 

Den numera 75-årige magnaten får väl anses som 
värdig att äga en yacht som Vibrant Curiosity då han 
hamnade på plats 132 (år 2010) i Forbes lista över 
världens miljardärer med en förmögenhet av $5,7 
miljarder – motsvarande drygt 35 miljarder SEK. 

Han har dock en bit kvar till tvåan på listan Bill Gates. 
Bills superyacht Octopus är 126 meter lång, har 8 x 
2400 Hk (tot 19200 Hk) i motorstyrka och 57 mans 
besättning. 

Vad är det då för fel på en Nolhôtte? Gedigen farkost 
som under många år levererades från Janssons Båtvarv 
i Fjällbacka. 4,8 meter, max 15 Hk motor och 1 mans 
besättning. Grejer det... n

ESTF (Europa Sverige Tanum Fjällbacka) – vanligen 
kallat Fjällbacka flygfält – hör definitivt inte till de 
största, men visst är det en hel den surr i luften kring 
Anrås. Inte minst surrade det rejält den 18 augusti när 
elva flygplan från två tyska flygklubbar landade på 
ESTF. Planen var två- och fyrsitsiga och totalt var det 
runt 25 besökare. Allt från ungdomar till pensionärer.

På sin ”road trip” – eller heter det kanske ”air trip”? – 
genom Sverige och Danmark hade organisatören 
Georg Rüschendorf lagt in stoppet i Fjällbacka. George 
har varit här flera gånger förut och gillar flygfältets 
närhet till skärgården och kustens samhällen. 

Roland Broberg som driver ESTF ser en ökning av anta-
let besök. Ryktet om flygfältets vackra omgivningar 
sprider sig i sportflygarkretsar. Mest är det tyskar och 
norrmän men även från andra länder i Europa får han 
besök under semesterveckorna. Några cyklar står alltid 
till gästernas förfogan för transport in till samhället. n
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Victor Bogesjö, Uppsyningsman, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka

Som ni säkert känner till så är sjöräddningens mest hektiska 
period på sommaren och till viss del under den inledande 
hummerfiskeveckan. Det är under dessa perioder som vi utför 
flertalet av våra uppdrag. 

I skrivande stund har RS Fjällbacka tillsammans med Ivan 
Holmberg som är stationerad i Havstenssund utfört inte mindre 
än 96 förebyggande utryckningar, 16 så kallade Search And 
Rescue-utryckningar samt 17 stycken sjuktransporter. Utöver 
detta har vi även bistått räddningstjänsten vid fyra tillfällen samt 
hunnit med flertalet övningar och uppvisningar. Det har med 
andra ord varit ett ganska intensivt år och framförallt sommar.  

Nu beger vi oss in i vinterhalvåret och då blir det lite lugnare 
för oss. Trots detta så kommer vi hålla igång och vara beredda 
hela vintern. Så länge isen inte fryser in oss kommer båtarna 
med jourbesättning alltid att vara operativa och beredda på 
att något kan hända, oavsett dag, oavsett tid på dygnet. Det är 
något jag som uppsyningsman är väldigt stolt över, att besätt-
ningen alltid ställer upp.

Utöver den operativa biten med båtkörning så har vi även hunnit 
med lite annat smått och gott. 

En av höjdpunkterna i år var sjöräddningsbasaren på Badhol-
men som tack vare alla ni som kom och besökte oss på denna 
underbart fina julilördag inbringade inte mindre än drygt 
210.000 kr. Stort tack alla ni som bidrog och stort tack till alla 
ni som hjälpte till med allt från försäljning till logistik. Utan ert 
fantastiska stöd så hade vi inte kunnat bedriva den verksamhet 
vi gör idag.

Avslutningsvis skulle jag vilja passa på att hälsa några nya, unga 
besättningsmän välkomna i gänget. Med stort engagemang och 
intresse har Viktor Ödling, Nicklas Svensson, Simon Rodin och 
Tobias Kilenius varit med under upplärning i år. Varmt välkomna!

Till nästa gång vi ses eller hörs, ta vara på er, och se till att ha 
ordentlig utrustning samt rätt kunskap om ni skall ge er ut på 
isen i vinter.

Med förhoppning om ett fantastiskt 2012... n

Kära fjällbackavänner! Då var sommaren, trots att den är uthållig, än en gång över och så även hösten 
snart. Det är dags att titta tillbaka på 2011 och summera.
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Text: Eva Björving • Foto: Göran Björving.

Krabbmetetävlingen
Den 21 juli arrangerade FFF Barnens dag och krabbmetetävlingen 
för 23:e året i rad. Tävlingen samlade 137 deltagare från när och 
fjärran och de fick tillsammans upp 756 krabbor under den timma 
som tävlingen varade. Det blev inga rekord vare sig när det gällde 
deltagare eller antal fiskade krabbor, men trevligt var det! För oss 
arrangörer var det en underbar syn att se folkmyllret på Torget 
den här dagen. Vädret var definitivt samarbetsvilligt – soligt och 
lagom varmt. 

Imponerande många krabbor (46 st) fick totalvinnaren Helena 
Hännestrand (vuxenklass) upp. Tätt följd av Filip Kellerman (klass 
11-17 år) med 44 krabbor. 

Lika imponerande var det ”välmatade” prisbordet. Glada pris-
tagare kunde t.ex. bära hem en ukelele(!), en drickaback, fina 
presentkort m.m. Ingen behövde gå lottlös hem och det kan vi 
tacka våra givmilda sponsorer för!

Det blev dock en liten ”smolk i bägaren” när vi fick rapporter om 
att det förekommit fusk: någon började fiska före startsignalen, 
någon slutade inte fiska i rätt tid och någon använde håv, vilket 
enligt reglerna inte tillåts. Vi arrangörer hoppas att vi skall slippa 
sådant vid kommande tävlingar!

I ett hörn av det jättestora dubbeltältet satt det även i år några 
ansiktsmålare som förvandlade barnansikten till katter m.m. Vid 
centrumbryggan hade Sjöräddningen lagt till med tre av sina 
enheter. En strid ström av nyfikna besökare passade under hela 
eftermiddagen på att titta på de välutrustade båtarna. 

När FFF plockat ihop så fortsatte festen med att dansföreningen 
”Dance Port” arrangerade en uppskattad danstävling.

För protokollföraren var det också intressant att se mångfalden 
av förnamn bland de 137 i deltagarlistan. Det fanns en Tintin, en 
Virva, en Vilda och en Yelena. Några namn förekom dock oftare 
än andra: Bland flickorna var det Julia/Julie = totalt 6 st. 4 pojkar 
hade namnet Theo/Theodore och lika många hette Hugo. 3 st 
pojkar hade namnet Lucas och 3 st flickor hette Maja. n

Klass A:  
Barn med vuxenhjälp 
1:a Hugo Carlsson / 17 krabbor
2:a Felix Landin / 16 
3:e plats: Julie Sårheim / 12  

Klass B:  
Barn t.o.m. 11 år (u. hjälp) 
1:a Hugo Alfredsson / 26
2:a Lukas Thelén / 22
3:a Jonas Skarin / 21

Klass C:  
Ungdom fr. 11-17 år 
1:a Filip Kellerman / 43
2:a Philip Laestadius / 28
3:e Sofia Thelén / 22

Klass D:  
Vuxna
1:a Helena Hännestrand / 46
2:a Bo Fors / 7
3:a Victor Larsson / 5

Överst: Helena Hännestrand, totalsegrare med 46 krabbor. 

Resultat 2011
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VM i Makrillmete 20 år

20-årsjubilerande Makrill-VM visade sig bli en ganska dramatisk 
historia. Vädret var som vanligt största samtalsämnet under för-
middagen. Det utlovade ovädret med stark vind, regn och åska 
var vänligt nog att dra förbi tidigare än sagt.

När det var dags för aktiviteterna på Ingrid Bergmans Torg höll 
sig regnet borta och vinden mojnade efter hand. 

Tävlingsgeneralen Thomas Jonsson informerade om regler och 
andra praktikaliteter.

Den nybildade konstellationen ”Ronnarts” bestående av 
Andreas Karlsson, Frank Alfredsson, Peo Göthesson och Anders 
Torevi hade världspremiär och framförde några av Andreas låtar, 
bl.a. den från Youtube kända ”Acke´s efter två”.

Fiskeplatsen bestämdes sent, men till sist gav de 491 fiskarna 
i cirka 80 båtar sig av ut till Gluppö. Därute var vädergudarna 
omtänksamma. Endast några små regnstänk drabbade tävlande 
och funktionärer och vinden höll sig måttlig. Fisket uppvisade stor 
variation, både i makrillens storlek och antal. 

Störst framgångar hade de som låg längst söderöver, det stod 
klart mycket tidigt i tävlingen då Catarina Olsson från Sjuntorp 
drog första fisken. Fyra båtar utmärkte sig med ständigt arm-
viftande då den blänkande fångsten drogs över relingen och 
första timmen blev hektisk. Desto långsammare gick timme två 
då stimmet uppenbarligen hade dragit vidare och fångstakten 
saktade ner avsevärt.

En fiskare, Younes Belboul, som var med för tionde året, låg hela 
tiden bra till men jagades av flera andra och de sista tjugo minu-
terna hade flera tävlande möjlighet att ta hem segern.

Till slut blev ändå Younes totalsegrare, inte bara individuellt med 
flest makrillar, utan även med största fisk – på 775 gram – och som 
del i vinnarlaget ”En go gäng”.

 
Prisutdelningen gick snabbare än vanligt, trots ett dignande pris-
bord med högsta värdet någonsin, för regnet hängde hotande 
över San Remo och alla drog en suck av lättnad när det blev dags 
att gå in på Stora Hotellet och ta för sig av makrillsoppan. 

På Galären stod otroligt duktiga In Tunes från Kungshamn på 
scen. Dansglädjen infann sig direkt och det var verkligen klack-
arna i taket ända fram till stängningsdags. Om du inte såg så 
många människor ute i Fjällbacka under söndag förmiddag, så 
berodde det nog på att de hade ont i fötterna, eller kanske högre 
upp i kroppen… n

Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

1. Younes Belboul, Mölndal
2. Ulrik Bertilsson, Sjuntorp
3. Stefan Gustafsson, Uddevalla
Juniorklassen:
1. Jacob Johansson, Uddevalla
2. William Stig, Trollhättan
3. Fabian Johansson, Munkedal
Bästa dam: Ewa Borstrand, Göteborg
Första fisk: Catarina Olsson, Sjuntorp
Största fisk: Younes Belboul, Mölndal
Minsta fisk: Mariane bertilsson, Sjuntorp
Bästa utlänning: Ronny Steen, Norge
Bästa yrkesfiskare: Bengt Ekström, Fjällbacka
Lagtävlingen: ”En go gäng” 
Younes Belboul, Björm Strömberg, Richard Helgefors.

RESU
LTAT 2011

Younes Belboul får upp sin sista av de 19 makrillarna han fick. Fisken var 
även den största i tävlingen.

Catarina Olsson fick första fisk.
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w w w . t a n u m s i f . n u FRI IDROT T SPOR TEN

Text: Marie De Soysa • Foto: Hasse Sjögren, Decabild.

Det har blivit dags för oss att återvända till fri-
idrottssyskonen Uttgren, denna gång till storasyster  
Miranda. Sist vi skrev om Uttgrens sportsliga fram-
gångar var 2008 (F-B nr.105). Nu är det 2011 och 
Miranda fortsätter att prestera. Riktigt bra!

Miranda har sedan vi skrev sist hunnit bli 13 år och valt att inrikta 
sitt tävlande på löpargrenarna inom friidrotten. Hon tävlar på 60m, 
80m, 200m, beroende på  inomhus- eller utomhussäsong. 2010 var 
det två friidrottstävlingar som var extra roliga. Världsungdoms-
spelen, en tävling som hölls på Ullevi i Göteborg där deltagare från 
hela världen deltog. Miranda kom då 3:a på 80m samt 3:a på 200m. 
Den andra tävlingen var DN Galan youth i Stockholm. Endast de 
bästa kvalade in och sammanlagt deltog 32 jämngamla tjejer i 
Mirandas grenar. Resultatet blev en 1:a plats på 80m. 

Under 2011 fortsatte framgångarna. Götalandsmästerskapen är 
en tävling jämförbar med SM där alla de bästa är med. Miranda 
tar en 1: plats på 200m samt 4:e plats på 60m på Götalandsmäs-
terskapen inomhus under våren. Under hösten är det dags för 
Götalandsmästerskapen utomhus och återigen slår Miranda till 
med en helt fantastisk 1:a placering på 200m och en 5:e placering 
på 80m. Under sommaren 2011 deltog hon på Världsungdoms-
spelen och slutade som bästa svenska med en 4:e placering på 
80m (99 deltagare) samt en 6:e placering på 200m.

När vi läser statistiken på års-bästatiderna 
för tjejerna i Mirandas ålder ser vi att hon 
inomhus hamnar på 2:a plats på 60m med 
sina 8,26, samt 2:a på 200m med 27,42 och 
utomhus på 3:e plats på 80m med 10,60 
samt 3:e plats på 200m med 26.96.

För att lyckas så bra krävs det mycket arbete. 
Miranda går i åttonde klass med långa skol-
dagar och mycket läxor. Att komma hem, 
packa träningsväskan och åka till träning 
tillhör vardagen. Tre dagar i veckan är det 
träning med tävlingar där utöver. Under vår, 
sommar och höst är det tävling varannan 
helg. När nu vintersäsongen drar igång 
blir det färre tävlingar, cirka en tävling per 
månad. 

Vinterträningen består främst av styrke- 
och uppbyggnadsträning och med två 

av veckans träningar i Uddevalla på Rimnersvallens nya fina 
anläggning. För att detta upplägg ska lyckas krävs logistik och 
planering och hela familjens delaktighet. Mirandas småbröder 
tränar de också och det är både friidrottsträningar i Tanum 
och fotbollsträningar som ska kombineras ihop med Mirandas 
träningspass. Ingen enkel ekvation att få ihop. Det går dock 
inte att ta miste på familjens glädje och engagemang. 

Vi skrattar många gånger när familjen berättar roliga minnen 
av något lustigt som hänt på tävling eller resa runt om i landet. 

För Miranda är det snart dags att välja gymnasium och det 
är inte svårt att förstå att det för en tjej med Usain Bolt eller 
Carmenlita Jeter som största förebild är Friidrottsgymnasium 
som lockar. 

Friidrotten ÄR Mirandas liv och hon fullkomligt strålar när 
hon berättar om de olika tävlingarna, distanserna, träningarna, 
tävlingskompisarna. 

Det är fler som uppmärksammar Mirandas framgångar. Dagen 
efter jag träffade henne, fick hon motta ”Emils pris”. Ett pris 
som delas ut till minne av Emil Andersson. Priset tillägnas 
ungdomar under 16 år inom Tanums kommun som under året 
visat på fina idrottsprestationer.

När jag önskar lycka till och lämnar Miranda och hennes 
familj är jag helt övertygad om att det inte är sista gången vi 
skriver något om hennes framgångar i Fjällbacka-Bladet. Den 
här tjejen kan. Go girl go! n

Miranda (till höger) fäller sig över mållinjen och slår Emma Söderström Göteborgs KIK med tre hund-
radelar på Götalandsmästerskapen 2011. Tiden blev 27.50.

Miranda Uttgren
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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

Ständigt på G

Dance Port Fjällbacka närmar sig sitt 4:e verksam-
hetsår med stormsteg. Mycket har hänt under resans 
gång och glädjande nog blir vi bara fler och fler.

Gemenskapen och tryggheten stärks då de gamla dansarna 
troget stannar kvar i klubben och nya tillkommer. De äldre 
ungdomarna blir förebilder och faddrar åt de små eller nya som 
kommer in, och ansvarskänslan byggs upp då man kan börja 
undervisa de som är yngre. 

Småsyskon växer upp i en sund idrottsmiljö och många kanske 
tultar med från småbarnsåldern på tävling och träning och vill 
göra som sina stora syskon gör – dansa! 

Kompisar i klassen eller på hemmaplan imponeras av den 
spännande och roliga hobbyn och vill göra som de dansande 
kompisarna gör – dansa! 

Föräldrar som har dansande barn har blivit smittade, och gör 
som sina barn gör – dansar!

Det blir ju ett härligt och livsbejakande kretslopp – inte sant?

Alla som är eller någon gång varit föreningsmänniskor vet ju 
hur det fungerar i en verksamhet som bottnar sig i en hobby. 
Man utför det man ska, i vårt fall dansträning och tävlingsverk-
samhet. Men det är ju mycket än så. 
Att bara kunna sticka inom klubblokalen och ta en kopp kaffe 

och sätta sej och tjöta lite med andra föräldrar, eller att fixa 
en loppis som genererar pengar till klubben. Bjuda in närlig-
gande skolor på Halloweendisco, träffa nya vänner och ha 
kul. En dansmamma kommer förbi med sin massagebänk och 
bjuder på massage laget runt. En nybakad äppelkaka doftar sej 
in i fikarummet och det blir kafferep. En snäll förälder mättar 
hungriga magar när träningen är slut. 

Sälja kakor och underkläder hör också till, eller att anordna 
en riktig ”Bryggdans-tävling” där man bjuder in andra klub-
bar och tävlar ute på dansbryggan nere i hamnen under bar 
himmel, strålande sol och med havet som fondvägg. Det är 
livskvalité det!

Det skapar glädje, entreprenörskap och trygghet hos stora 
och små. Man bryr sej! Och kan vi dessutom glädja andra som 
besöker oss eller kommer i kontakt med oss på något annat 
sätt så tycker vi att vi har lyckats.

Problemet för många ideellt drivna föreningar är ju lokalfrågan. 
Dance Port har genom åren dansat i FIK´s gamla klubbhus och i 
gymnastiksalen vid Fjällbacka skola. Sedan drygt ett år tillbaka 
har vi huserat i Gamla Håkebackens skola där vi hyr av TBAB. 
Då fastigheten nu skall rivas behöver föreningen en ny lokal 
under 2012 och vi söker med ljus och lykta efter ett lämpligt 
ställe där vi kan ha vår fina verksamhet. Tipsa oss gärna om ni 
vet något passande! n

Till vänster en bild från årets Kick-off tagen i berget bakom Håkebackenskolan och till höger från ”Bryggdans-tävlingen”.
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Text: Anders Nilsson, Claes Grunewald 
Foto: Petter Bjurenwall

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

Golfsummering 2011

Det är med en stor tillfredställelse vi nu kan börja summera 
golfsäsongen 2011 för Fjällbacka Golfklubb. Klubben har 
sannolikt kunnat erbjuda den bästa konditionen på golf-
banan som den någonsin haft. Klubben har också satsat 
mycket på kvaliteter på och runt omkring banan som för-
höjer golfupplevelsen. För detta har klubben fått många 
positiva omdömen. 

Ekonomiskt har klubben en avundsvärd situation med en 
ekonomi som balanserar de löpande kostnaderna och en 
mycket stark balansräkning, tack vare lyckosam försäljning 
av tomter som planerats sedan sex år tillbaka och som nu 
sålts.

Fjällbacka Golfklubb har under 2011 ett erbjudande som 
innebär att om man går med som ny medlem före årsskiftet 
så utgår ingen inträdesavgift och inte heller någon årsavgift. 
För 2012 erlägger man vanlig årsavgift. Efter årsskiftet återin-
förs inträdesavgiften för nya medlemmar. Så vi vill uppmana 
alla som går i golftankar att passa på redan nu och gå med. 

Klubbens VD och klubbchef, Ture Eriksson, har haft en 
framgångsrik säsong ihop med juniorerna. Den 9:e augusti 
spelade de Sverigefinalen i ”Gore- Tex PGA Junior ProAm” 
nere i Malmö på banan PGA of Sweden National och kom 
då 5:a. Vi hoppas på fler framgångar för våra juniorer under 
nästa år, då ihop med klubbens nya assisterande Pro, Reine 
Liljeroos.

En diger tävlingssäsong avrundades andra helgen i oktober 
med Mästarnas mästare och sponsor/funktionärsgolfen.  
Sammanlagt har nästan 100 tävlingar avgjorts. Det är ett 
varierande utbud som erbjudits med t.ex. elittävlingen 
Stora Hotellet Open, Midsommargolfen, Bjud-upp, RM 
för mor-dotter, RM för barnmorskor, KM, damtävlingar, 
oldtimers och onsdagstävlingar. En höjdpunkt för många 
är hummergolfen som spelades den 1 oktober. Det var ett 
överfullt starfält med drygt 120 lag som gjorde upp om de 
cirka 130 humrarna i strålande väder och på en perfekt bana. 
Tävlingens popularitet visar sig bl.a. genom att det är den 
tävling med flest gäster från andra klubbar. 

På styrelsens vägar vill vi passa på att tacka alla klubb-
medlemmar som under året ställt upp och arbetat ideellt i 
klubbens olika kommittéer och på andra sätt. n

Lådvis svarta hummrar blir lådvis röda priser.  
Traditionsenligt storkok dagen innan Hummergolfen. 

Foursome D Lotta Öjeskär/Lena Pettersson
Foursome H Stellan Hellström/John Sanderson
D-35 Nina Kilbrink
D-60 Brith Johansson
H-35 Nikola Brnic
H-45 Håkan Pettersson
H-55 John Sanderson
H-65 Leif Ericsson
H-75 Åke Hugoson
Pojk-klassen Marcus Malmsjö
Final herrar John Sanderson
Final damer Carin Ernby

RESULTAT KM
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Text: Hans-Einar Forsberg • Foto: SSN

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

Säsong 70 - ett lyckat år

Vi kan summera sommarsäsongen 2011 som riktigt  
lyckad. De fl esta av våra aktiviteter har expanderat 
och många seglingsentusiaster har letat sig till SSN.  
Men vi får inte slå oss till ro. Bra kan bli bättre!

Säsongens största händelse var för en gångs skull inte en segling 
utan låg helt och hållet på nöjeskontot. Vi hade en strålande 
70-årsfest på SSNs brygga. Den ramades in av matchrace och 
poängpromenad. Några av våra underbara medlemmar hade 
ordnat med en gourmetbuff e och ett strålande väder.

Seglarskolorna hade en hög beläggning hela sommaren och vi 
såg många nöjda deltagare. SSN följer ju numera seglarförbun-
dets kvalitetsstandard och är certifi erad som godkänd seglar-
skola. Det innebär bl.a. reglerad kursplan och välutbildade ledare. 
Flera deltagare som kunde jämföra med andra seglarskolor gav 
oss toppbetyg. Det är både roligt och seriöst på samma gång. 
Vi såg att SSN blev en naturlig samlingsplats för ungdomarna 
och det var alltid något kul på gång. I den yngre gruppen har 
vi en ny generation Zoom8-seglare på gång. Det är lovande. I 
klubbmästerskapet hade vi 10 st optimister och 9 st Zoom8.

För tävlingsverksamheten var det största utropstecknet  att det 
var många deltagare på träningarna och på torsdagarnas poäng-
seglingar: 17-18 deltagare varje gång under hela säsongen. Årets 
tävlingar gynnades av lämpligt väder så regattorna avgjordes 
under bra och rättvisa förhållanden. Högsommarregattan drog 
cirka 35 seglare från regionen. Väderöarna Runt, som vi gillar 
skarpt, har lite svårt att locka stort starfält. Av årets 10 båtar blev 
det en hemmaseger. Vi gratulerar Joakim Torstensson. Det var 
trevligt med prisutdelningen på Sjöräddningsbazaren.

I slutet av juli ordnade vi ett Fjällbacka Match Race i lite enklare 
format än tidigare. Vi hade Richters brygga och vattnen vid 
Kråkholmen som arena. Det var ett smidigt koncept. Visst var 
matcherna på allvar, men hela dagen var på skoj ändå, riktigt 
lyckat. Det var åtta besättningar och alla matcherna avgjordes på 
6-7 timmar. Båtarna var SSNs C55:or. Valö Runt avgjordes i ganska 
kraftiga vindar så där fi ck seglarna verkligen visa vad de gick för.

Nu i höst upplever vi ännu ett lyft för föreningen. Det är en 
omfattande renovering av klubbhuset som äger rum just nu. 
Kommunala byggymnasiet har SSN-anläggningarna som 
övningsobjekt. Här måste vi bara tacka Lennart och hans 
entusiastiska elever. Kolla vår hemsida: www.norderviken.se n

Lyckliga segrare på Fjällbacka Match Race

Glada miner på 70-årsfesten

2011-års klubbmästare
Optimist:  Elsa Eriksson
Zoom8:   Klara Eriksson
E-jolle:  Elvira Forsberg
Laser Radial:  Alfred Forsberg
Laser:   Fredrik Bach
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2011

Gamla fjällbackabilder från Hembygdsarkivet

Ytterligare ett fantastiskt foto från Galärbacken (f.d. Långbacken). Längst till höger sticker Wenander-huset fram. Huset 
byggdes 1904 så bilden är troligen tagen strax därefter. Mitt i bild, till vänster om gaslyktan, syns en liten byggnad vars 
användning varken Hans Ahlsén eller Ingbritt Engberg kan berätta något om. 

För mig ser det ut som dåtidens busskur, där resande under tak kunde vänta på hästdroskan. Öppningarna är smyckat 
utsågade och målade i överkant och den stängda bakdelen skulle kanske kunna vara för gods. 

Visst kan det vara trevligt att spekulera i brist på fakta, men kanske är det någon av er läsare som vet? Hör i så fall gärna av 
er till: anders@torevi.se eller 070-5631039.

Anders Torevi


