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”Syns man inte så fi nns man inte”, eller hur är det?

Det känns som om det här samhället har tagit sig i kragen och börjat 
rycka upp sig igen. Vi har återtagit vår plats på kartan efter några års 
frånvaro i rampljuset. Jag är så pass gammal att jag kommer ihåg 
hur man gick runt bland restauranger och krogar och det var fullt 
precis överallt under sommarmånaderna. Man var en stund på ett 
ställe och sedan var man på språng igen för att se vad som gällde 
på nästa lokal. Det har ju inte varit riktigt så de senaste åren. Inte 
butiksmässigt heller. Butikerna som idag fi nns i Fjällbacka håller en 
oerhört hög klass och vi kan verkligen vara stolta över att vi har restaurangägare och 
butiksinnehavare som vet vad deras gäster och kunder kräver år 2012.

En del har säkert tyckt att det har varit skönt med det där lugnet, men vi kan ju inte 
säga att det utvecklat samhället särskilt mycket. För dem som inte tål lite stoj, stim 
och dunkadunka under några korta sommarveckor så fi nns det andra, utomordentligt 
trevliga och lugna samhällen i Bohuslän.

Nu har Visit Sweden och Västsvenska turistrådet bestämt sig för att satsa på just Fjäll-
backa skärgård. Det är helt fantastiskt hur alla företagare och näringsidkare börjat 
samarbeta under året. Till och med våra närliggande samhällen, som fått nöja sig med 
att ligga under arbetsnamnet ”Fjällbacka skärgård” är med i detta stora koncept. 

Fjällbackas hemsida har gjorts om i samarbete med Västsvenska Turistrådet. Anders 
Torevi som är webbmaster och ägare till sidan har gjort ett fantastiskt bra jobb med att 
göra den ännu mer tillgänglig för alla. 

Som ordförande i Föreningen För Fjällbacka har jag varit inbjuden på ett par av de 
möten som hållits med representanter från Väst Svenska Turistrådet och Visit Sweden. 
Representanterna var imponerade av allt som fi nns i samhället, som evenemang, 
utbudet av butiker m.m.

Det slog mig på ett av dessa möten att de fl esta evenemang som presenterades 
arrangeras helt ideellt av föreningslivet. Det förvånar mig att inte Visit Sweden och 
Västsvenska turistrådet vill träff a oss ideella krafter för att ta del av vårt arbete. Det är 
ju stor skillnad på frivilligt arbete och ekonomisk vinning.

Däremot så är det tack vare sponsring från näringsidkare m.m., som vi i de ideella för-
eningar kan genomföra våra evenemang. Dessa drar oerhört många människor och 
gör Fjällbacka till ett levande samhälle åretrunt. 

Bara FFF:s evenemang som du kan läsa om på nästa sida kräver enormt mycket ideellt 
arbete under hela året. Och det fi nns många fl er som hjälper till att sätta vårt samhälle 
på kartan: VM i Makrillmete, Sjöräddningsbazaren, Julmarknaden, Silledan, Midsom-
marfi randet m.fl .

Föreningen För Fjällbacka kommer i alla fall att fortsätta jobba ideellt, oavsett vad någon 
bestämmer sig för att kalla vårt samhälle och dess omgivning. Vi kommer att vara med 
och samarbeta för att lyfta vårt Fjällbacka in i framtiden och vi kommer att arbeta för 
alla skall kunna delta och umgås i våra evenemang. Och då menar jag ALLA! n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 2 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan

Anmälan till: 
Eva Björving
Allégatan 23

457 4 Fjällbacka

 Tel: +46()7-27485 

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

I detta nummer:

Betalar du medlemsavgiften till FFF 
från utlandet behöver du det här:
IBAN Nummer: ..................SE54 8000 0835 1900 3621 4872
BIC: ........................................SWEDSESS
BANK: ...................................Sparbanken Tanum
MOTTAGARE: .....................Föreningen för Fjällbacka

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum onsdagen den 11 juli kl. 19.00 på Galären, Stora Hotellet. Efter 
mötet kör vi en favorit i repris: Lasse Lundberg med Lekkamrater står även i år för 
allsång och underhållning. Föreningen bjuder på tilltugg och baren är öppen. Vi i 
styrelsen hoppas att vi får se många av er medlemmar på mötet!
Frågor till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 juli.

Årsavgiften
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er:
I kuvertet ligger inbetalningskort för verksamhetsåret 2012-2013.
När du betalat avgiften har du också betalat för julnummret 2012.

Barnens dag 
Torsdagen den 19 juli är det dags för Barnens dag med Krabbmetet. Anmälan till 
metet sker på Centrumbryggan från kl. 13.00. Aktiviteter för stora och små under 
eftermiddagen. Och kom ihåg att ALLA som metar får pris, tack vare våra lokala 
sponsorer.

Skärgårdens dag
5 augusti är det dags att lära mer om den ö som ligger oss närmast – Köttö som 
ingår i naturreservatet Veddöarkipelagen. Gemensam transport (cirka 50.-/pers.) 
avgår från Centrumbryggan cirka 11.30, ingen föranmälan, tillbaks igen cirka 15.00. 
Obs! Begränsat med tilläggsplatser. Guidade turer på ön. Kika efter affi  schering i 
samhället i sommar!

FFF:s verksamhetsår
• Vi har färdigställt panoramaskyltarna vid kikaren på Vetteberget.
• Vi har tillsammans med sponsorer bjudit alla barn i Fjällbacka på ”Ugglejakt”.
• Vi skriver, fi nansierar och distribuerar Fjällbackas kulturbroschyr på tre språk.
• Vi är med och bekostar Fjällbackabroschyren.
• Vi har köpt in Fjällbackafl aggor som är hissade runt om i samhället.
• Vi fortsätter arbetet med att sätta upp skyltarna ”Historiska hus” i samhället.
• Vi har arrangerat och bekostat en del av skyltning och informationsskyltar i samhället.
• Vi har arrangerat ”Glöggkväll” för alla i samhället med underhållning av Kyrkokören.
• Vi har under våren haft fyra temakvällar på Restaurang Lilla Berith.
• Vi har arrangerat Barnens dag med Krabbmete.
• Vi är medarrangörer på ”Silledan”, där vi också bjudit alla som vill på fri guidning 

med Fjällbackaguiderna.
• Vi har arrangerat Skärgårdens dag.
• Vi har givit ut två nummer av Fjällbackabladet.
• Vi har deltagit på Fjällbacka julmarknad.
• Vi har tillsammans med Konsum tagit fram föreningspåsar till förmån för samhället.
• Vi har även delat ut ekonomiska bidrag på 31.665 kronor. n
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

• Folkmängden i Fjällbacka var vid nyår 998 personer, en minsk-
ning med 24 personer från i fj ol. Fjällbackas befolkning är nu 
åter under 1000. Uppgifterna har lämnats av Peter Berborn på 
kommunkontoret och Nils Kristensson i Nordby. 

• Tanums kommun har den högsta företagsamheten i Västra 
Götaland enligt SCB, och högsta antalet nyföretagare i 
Bohuslän-Dal. Vi är nr 17 i landet, en förbättring med 8 platser 
från i fj ol.

• Vinterns julmarknad i Fjällbacka samlade cirka 2500 personer 
trots kulet väder. Arrangör var Bryggdansföreningen.

• Camilla Läckberg blev Årets Lantis för sina insatser för lands-
bygden och Fjällbacka. Utmärkelsen delas ut av tidningen Land.

• Första etappen av nya reningsverket är klart och avloppsvatten 
började rinna in i slutet av februari. Kämpersvik skall anslutas 
2013 och Fjällbacka därefter.

• Polisen har fortfarande lokalen kvar i Tanumshede, men någon 
regelbunden öppettid blir det inte.

• Syskonen Åsa Hardin, Lotta Hammarström-Granat och Per 
Hammarström avser att starta ostronodling på Kalvö. En 
befi ntlig ostronbank skall användas.

• Ett tjänstemannaföslag har lagts till Tanums kommun om ev. 
nerläggning låg- och mellanstadieskolorna i Lur och Rabbal-
shede. Elever från den senare fl yttas då till Fjällbacka. Högsta-
diet i Hamburgsund föreslås läggas ner och eleverna bussas till 
Tanumsskolan. Detta för att spara pengar och kvalitetssäkra.
Politikerna är dock tveksamma.

Från grannorterna

Kville 
Kville Bygdegård får kommunens tillgänglighetspris för 
anpassning av lokalen till fl era olika funktionshinder.

Tanum
Ännu en bit motorväg på 6 km mellan Knäm och Lugnet 
invigdes 15 juni.

Grebbestad
Tanumstrand är i stort sett klara med utbyggnaden av 88 nya 
hotellrum till 165 rum, och 97 nya uthyrningsstugor. 
Sportshopen har invigt nordens störtsta sportaffär. 14000 m2 
yta och 130 miljoner investerat. n

Samhällsföreningen har under våren fortsatt arbeta med 
samtliga ärenden vi har uppe till diskussion år efter år såsom 
industriområde, kajen, gästhamnen, trafi ken, parkeringar m.m.
 Allégatan är nu efter 25 år äntligen asfalterad! Enligt vår önskan 
enkelriktades den, detta då gatan är smal och mycket trafi ke-
rad under sommaren. Trafi kgruppen försöker få till möte med 
Vägverket och Tanums kommun om fortsatta problemområden 
i samhället.

Håkebackenskolan var äntligen färdigremitterad och klar i alla 
instanser och bara väntade på rivning och att nya bostadsrätter 
skulle byggas. Det kommer att bli ungefär 18-20 bostadsrätts 
lägenheter. Vi hade blivit lovade byggstart hösten 2011 men då 
fi ck vi reda på att man i planritningen ”glömt” 200 m2, varför 
hela proceduren måste göras om!

Samhällsföreningen gjorde då ett nytt grepp och bjöd in de 
som överklagat vid förra omgången tillsammans med repre-
sentanter från Tanums kommun och arkitekten. Vi diskuterade 
tillsammans igenom utseende och ritning. Samhällsföreningen 
poängterade noga att vi fj ällbackabor inte vill ha några fl er eller 
nya överklaganden på byggnationen av Håkebackenskolan. 
Mötet blev väldigt bra och ännu har inte någon ny överklagan 
insänts. Så fort allt är OK kommer man att börja sälja lägenhe-
terna och dessa skall i sin tur fi nansiera så att man kan riva och 
bygga om Kyrkskolan till hyreslägenheter.

Vi vet 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 ju framförallt behålla våra unga i samhället 
annars fi nns risken att det om 20 år endast bebos av pensionärer! 

Reningsverket utanför Grebbestad skall snart invigas och då 
reningsverket i Fjällbacka är en stor bromskloss för fortsatt 
utveckling av den norra delen av samhället kräver vi samhälls-
bor att vi blir inkopplade på det nya Reningsverket så snart 
det bara är möjligt. Det fi nns ännu inget beslut taget i att vi 
skall bli inkopplade varför detta är något vi måste driva på hos 
kommunen.

Vi har fått vara med och lämna åsikter vid planeringen av ny 
gästhamn och även nybyggnation/utveckling av området kring 
kajen och Kråkholmen. Vi hoppas naturligtvis att det inte skall 
dröja 25 år innan det projektet startas. Vi har inte hört ett ljud 
därefter!!

Fjällbacka Frivilliga Brandkår skänkte förra året en hjärtstar-
tare till samhällsborna och turisterna som besöker oss. En 
utbildningsdag kommer att anordnas. Tyvärr har vi inte fått till 
detta ännu, men det kommer. Denna utbildning bekostas av 
Fjällbacka Frivilliga Brandkår då vi tycker att det är jätteviktigt 
att samhället har en hjärtstartare som på ett enkelt sätt kan 
rädda livet på personer som får hjärtbekymmer. Hjärtstartaren 
fi nns placerad på Konsum. Vi kommer annonsera angående 
utbildningen. 

Fjällbacka Samhällsförening drivs av enbart frivilliga personer, 
vi tar inte ut någon avgift utan alla som är mantalsskrivna är 
medlemmar, men det åtgår lite pengar för utskick, porto, upp-
vaktning/blommor osv. varför vi gärna ser att ni stöder oss med 
ett bidrag. Vårt bg-nr är 4102-4290.

Vi i styrelsen önskar alla en riktigt trevlig och varm sommar! n
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Kyrktrappan – av Malin Hammarström, vår präst 

Musik i sommarkyrkan 2012
Ons 2/ • kl 20 • Romantisk orgelmusik 
Gun Dovelius, Uppsala
Ons / • kl 20 • Jazzkväll i sommarkvällen
Erica Larssons jazz kvartett
Ons 11/ • kl 20 • Klassika pärlor
Alexander Wallén cello, Viktor Stener piano
Ons 1/ • kl 20 • Musik för hjärta och själ
Visa, musikal och pop med Trio Verde

Sön 22/ • kl 20 • Minnesgudstjänst efter Utøya
Therese Strengsdahl fl öjt, Stein Markman piano
Ons 25/ • kl 20 • Vid havet. Musikal visa och koraler
Karin och Glenn Rosander sång, orgel och piano
Ons 1/ • kl 20 • Leonard Cohen – en musikalisk vandring
Lisa Långbacka trio. 
Ons / • kl 20 • Från Bach till Piazzola
Daniel Berg marimba, Christer Broden gitarr

Födda:
6  maj Josephine, dotter till Tom Fridell 
  och Christine Sobek
2   sep Thea, dotter till Simon Hansen 
  och Martina Edberg
28   sep Nellie, dotter till Tobias Wiman 
  och Johanna Granqvist
28  dec Tony, son till Mikael Östgren 
  och Marina Sjöström
22  jan William, son till Peter Klarqvist 
  och Sara Karlsson
20  feb Angore, son till M´bitha 
  och Camilla Mole Björk
5  mar Wiggo, son till Mikael Alvefelt 
  och Josfi ne Qvillby 

Legala notiser 1 maj 2011 – 30 april 2012
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Döda:
24 apr Aina Johansson 91 år
1 maj Eva Forsbäck 87 år
1 maj Gerhard Karlsson 79 år
27  maj Ingegerd Janson 89 år 
30  maj Hans Odin 84 år
21 jun Mårten Mellgård 96 år
29 jul Ingrid Karlsson 88 år
23 aug Christer Brattström 59 år
30 okt Mari-Anne Benettsson 83 år
8  nov Gerd Mattsson 76 år
7 mar Kurt Rydell 92 år
13 mar Ingemar Juliusson 71 år

Vigda:
23 jul Mikael Olsson och 
  Lisbeth Sandberg
4  aug Christer Brattström och 
  Ann Munter
5  aug Michael Gilg och 
  Ellen Holmgren
20  aug David Schaefer och 
  Linda Riddargård
24  feb Björn Hugoson och 
  Christine Adolfsson

Plötsligt blåste det upp. Ni vet, först är det 
stilla. Havet ligger spegelblankt. Det är 
förmiddag, snart är det fullt med båtar. Det 
gäller att skynda sig till den perfekta stranden, 
dykklippan eller den bästa platsen att lägga 
ut hummertinan.  Men så kan den plötsligt 
komma, vinden, den kraftiga vinden, eller i 
värsta fall den snabba förrädiska dimman. 

På Genesarets sjö kan vinden snabbt blåsa 
upp och vågorna bli höga.  Har vi oförberedda 
mött sådant väder kan vi ana skräcken som 
lärjungarna kände när de var på väg över 
sjön. Paniken över naturens krafter var förstås 
densamma för tvåtusen år sedan.  Jesus ligger 
och sover i båten. Lärjungarna väcker honom 
och Jesus ställer sig upp, ryter till vinden och 
stormen bedarrar.

Jag vet att det är många som har svårt att ta till sig och tro på 
de under som Jesus gjorde, det kan verka ologiskt.

Men man kan även se undret från en annan vinkel, lämna 
hjärnans protester. Se istället att Jesus är mitt i stormen. Tillsam-
mans med sina vänner. Han är inte utanför stormen. Han sover, 
det tycks fi nnas en stillhet mitt i kaoset.

Att vara mitt i stormen. Ibland stormar det till 
i det egna livet också. Det var nyss kav lugnt, 
men så händer något som ruskar om. Sjukdom, 
svek, död. Också det som förväntas vara enbart 
positivt kan ruska om på ett skrämmande sätt. 
Det kan handla om ett barns födelse, en ny 
eller en fördjupad relation. Med ett modernt 
ord: livskris.

Ibland kan man behöva en samtalspartner. 
För ett kort möte, eller kanske några stycken. 
I pastoratet fi nns präster och diakon som man 
kan kontakta för samtal. Under tystnadsplikt. 
Avgiftsfritt. Eller kanske det kan räcka med att 
komma upp till kyrkan, gå in, sitta en stund 
kanske tända ett ljus. Någonstans mitt i stormen 
fi nns en stilla punkt. n

Många har funnit hjälp av sinnesrobönen: 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.
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Text: Harald Rylander

Cecilia Wingård berättade om sitt arbete med att göra fastig-
hetsinventeringar i samarbete med Tanums kommun. Dessa 
kommer att ligga till grund för kommunens planbeskrivningar. 
Det blev en intressant beskrivning om hur byggnationen i 
Fjällbacka utvecklats och påverkats av olika epoker såsom 
sillperioderna, stenindustrin, fraktfarten m.m. Ryggåsstugorna 
i Mörhult, gamla Posthuset, Badholmen, Läkarvillan m.fl. är 
exempel på olika byggstilar. Gamla foton jämfördes med 

nytagna och många kunde identifiera sitt hus även på de gamla 
fotona. Läs mer om Cecilias arbete på sidan 22. 

Hans Schub visade bilder från Hembygdsarkivet och Sko John 
visade egna bilder på kända Fjällbackaprofiler och från stormen 
1969. Uppskattande applåder från ett fullsatt Lilla Berith.

Tre trevliga kvällar på ”Lilla Berith” med goda pizzor och gott 
vin. Missa inte fortsättningen! n

Lasse Lundberg berättade från boken till bilder av Harald 
Rylander. Det blev en resa i historien och i nutid, från Lysekil 
till Fjällbacka. Lasse uppehöll sig vid en del historiska hän-
delser efter freden i Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt, 
såsom sillperioderna, stenindustrin, Ingrid Bergmans ankomst 
till Dannholmen och att NewYork kan ha fått sitt namn från 
Jorefjorden. Klippan Homburgen vid södra infarten till Ham-

Terje Fredh, journalist och författare till 53 böcker om sjöfart, 
berättade och visade fotografier om krigsfartyg och fisket under 
2:a världskriget.

Fartyget S/S Skytteren ligger på havsbotten utanför Måseskär.  
S/S Suevic, som hon först var döpt till, var byggd 1914 i England 
som passagerarfartyg och systerfartyg till Titanic. Hon köptes 
senare av ett norskt rederi och byggdes om till valkokare.

1940 stängde tyskarna inloppet till Skagerack. Det innebar att 
29 norska fartyg låstes fast i Göteborg.

Kaptenen på Skytteren sänkte sitt eget fartyg. Ombord fanns 
44 besättningsmän och 100 norrmän som skulle till England. 
De gick i fyra livbåtar som rodde mot Måseskär. Från norr kom 
den svenska isbrytaren Göta Lejon och norrmännen antog 
att de skulle bli upptagna av den. Från söder kom två tyska 
örlogsfartyg. Av oförklarlig anledning vände isbrytaren och 
Skytterens besättning togs av tyskarna och fördes via Danmark 
till fångläger i Tyskland där 39 dog. Fartyget, med tankar på 5600 
ton läcker fortfarande, än idag, brännolja.

När tyskarna stängde Nordsjön kunde inte SKF få iväg sina kul-

”Sjöfarten och fisket under andra världskriget” – 22 mars

burgsund är intressant då Gustav Wasa och Karl Knutsson 
Bonde styrde Sverige i exil från denna klippa. Lasse berättade 
också om ön Trinisla som fått namnet, då siluetten ger intrycket 
av ”tre öar”. En holländsk skuta lär ha förlist utanför ön och 
besättningen och deras familjer tog sig iland på Trinisla och 
bosatte sig där under lång tid. Man finner än idag spår efter 
enkla husgrunder på ön.

lager. 1941 planerade de allierade världshistorien största slag, det 
i Normandie 1942. Englands vapenindustri ropade efter svenska 
kullager men att skicka med stora lastbåtar var uteslutet. Då 
rekvirerade britterna fem motortorpedbåtar, byggda av plywood 
för att klara minfälten. De hade enorma maskiner, gjorde 35 knop 
och var de första fartygen i världen som hade radar.

Man lastade i Lysekil och Hunnebostrand eftersom Göteborg 
ansågs för farligt p.g.a. tyskt spionage. I hårt väder klarade tre 
av de fem Nordsjön tack vare radarn. Två fartyg gick förlorade. 

Många båtar från Bohuskusten kom under åren att gå till de 
fiskrika vattnen kring Shetland.

Gunnar Abrahamsson och hans båt Dalia, Grundsund som i 
maj 1945 gjorde den första resan sedan fisken, p.g.a. kriget, fått 
vila sig i fem år. Man gick genom minfälten och fiskade med 
3200 krok 42 ton långa på sex dagar. Rekordpriset blev 1 kr/kg.

Terje slutade med att berätta att han har hållit 1510 föredrag 
och vid ett tillfälle annonserades det: ”Först skall vi lyssna till 
Terje Fred och sedan skall vi dricka kaffe och ha trevligt”.

”Röda granitens rike” – 15 mars

”Gammelkväll” – 29 mars
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Företagsnytt – av Hans Schub 

Visste ni att vårt apotek heter ”Apoteket Sälen”? Och att det är 
det minsta inom Apoteksgruppen?

Då apoteken i Sverige avreglerades valde Berit och Mia Anders-
son att starta eget. De tog över apoteket som de nu både äger 
och driver, ett av ca 140 fristående apotek inom Apoteksgrup-
pen. Efter två år har de tagit klivet ur Fjällbackaservice och 
återfinns i gamla bankhuset, på bottenplanet, lämpligt nog 
placerat rakt under Fjällbackas nya vårdcentral. Berit är far-
macevt medan Mia sedan ungdomen har en utbildning som 
hudterapeut. Detta intresse visar sig i den nya lokalen där vi 
hittar en liten mottagning för ekologisk ansiktsbehandling. I 
Berits och Mias apotekssortiment finns också ett stort utbud 
av ekologiska, giftfria hudvårdsprodukter. n

Apoteket Sälen  
i ny lokal

Har ni hittat till Fjällbackas 
senaste hårsalong? Den ligger 
”i rondellen” där Frida Hugoson 
har hyst in sig i mamma Elisa-
beths källarplan på Lidenvägen 
2. Här driver hon sedan i vintras 
egen frisörsalong efter att ha 
arbetat i Norge och senast i 
Strömstad. 

Frida tar emot kunder efter 
tidsbeställning men det kan 
också fungera med drop-in, som 
jag utnyttjade häromdagen... n

Mikael Skoglund har i många år arbetat med fastighetsförmedling 
i Bohuslän. Annika Torevi knöts till Kustnära Fastighetsmäklare AB 
i samband med att hon började på fastighetsmäklarutbildningen 
2010. Annika räknar med att vara färdig i loppet av hösten och 
fungerar tills dess som mäklarassistent. Det blev naturligt att 
komplettera kontoret i Göteborg med ett kontor i Fjällbacka för 
en starkare förankring i Norra Bohuslän och under våren har de 
flyttat in bredvid banken på Allégatan 3. 

Kliver man över tröskeln till mäklarkontoret kan man dock 
tro att man kommit in i en kuriosabutik. Det beror mest på att 
Annika valt att smycka kontoret med en mängd saker, som 
också är till salu! n

Kallbadet och vandrarhemmet på Badholmen ägs av kommu-
nen men har hyrts och skötts i många år av Hans och Henrik 
Alhsén. Där har många besättningar på gästbåtar kunnat lämna 
in och få sina kläder tvättade. Flanörer och badare har kunnat 
köpa glass och fika. Bastun har varit igång de flesta fredags-
kvällar året runt. I våras övertogs bröderna Abrahamsson, som 
bland annat driver turistinformationen i Fjällbacka, ansvaret 
för Badholmen.

Ett samtal med ena brodern Daniel ger en vink om deras 
ambitioner med Badholmen: ”Vi vill utveckla verksamheten 
på Badholmen, vi har investerat i en badtunna och vi hoppas 
genom samarbete med bland annat Stora Hotellet och Bryggan 
i Fjällbacka att vi kan driva vår verksamhet året runt också och 
erbjuda paket där badtunnan och bastun kan ingå. Förutom 
detta så har vi även byggt om receptionen och kommer att 
satsa mer på caféverksamheten under sommaren”, säger Daniel.

Badtunnan kan också användas av den så kallade ”Bastuklub-
ben” som man, genom att lösa ett årsmedlemskap, får tillgång 
till varje fredag som en ”after work”. n

BADHOLMEN
Vandrarhem

Frida Hugosson ”in action”.

Annika Torevi utanför lokalen mellan banken och Café Grön.

Stefan och Daniel Abrahamsson vid vandrarhemmet på Badholmen.
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Tre företagsamma bröder med intresse för ”outdoor-activity” 
hyr sedan förra sommaren en lokal i Richtershuset. Deras 
affärsrörelse som startade som en kajakuthyrning har under 
vintern utvecklats till att nu vara en filial till Aquilo Sport, en 
svensk tillverkare av havskajaker. Hos Konstantin, Jonathan 
och Alexander Eriksson kan du finna hela Aquilos sortiment, 
antingen du vill hyra eller köpa eget. Brödernas ambitioner är 
att så småningom kunna erbjuda mer inom utomhussport som 
till exempel vindsurfing, cykling och klättring. 

Efter att ha tillbringat många somrar i föräldrarnas sommarhus 
känner de att Fjällbacka är rätt plats att utvecklas på. Konstantin, 
de yngste av de tre, vistas allt mer i Fjällbacka för att bygga upp 
företaget. Besök gärna deras hemsida på www.2sea4u.com. n

Har du saknat en butik i Fjällbacka som saluför högklassigt kött 
och ost? Sommarboende Fredrik Svenson har gjort det och 
dessutom gjort något åt det - affärslokalen i huset mitt emot 
Fiskaffären är ombyggd och hyser nu lilla Fjällbacka Kött & Ost. 
Här arbetar i sommar Lena Martinsson som är tillfälligt ledig från 
sitt ordinarie arbete i saluhallen i Göteborg. Jag besöker den 
lilla lokalen under premiärhelgen i maj och får en föraning om 
det utbud som kommer att finnas tillgängligt 7 dagar i veckan 
under sommaren. Köttet kommer från Skåne och Skaraslätten, 
utvalda och styckade av egen leverantör. Osten kommer från en 
av Göteborgs större ostgrossister. Dessutom finns här en mängd 
korvar av olika slag. Norra Hamngatan har i sommar både ypperlig 
fiskaffär, bageri samt kött/ost-butik - härligt! n

Lena Martinsson bakom disken.

Fjällbacka
KÖTT & OST

Alexander och Konstatin Eriksson framför lokalen i Richters-huset.

2009 – Totalt 13.000 SEK (endast tre månaders avkastning)
• Danceport – träning- och lägerverksamhet 
2010 – Totalt 100.000 SEK
• Danceport – träning- och lägerverksamhet 
• Fjällbacka Hockeyklubb – belysning över rinken 
• Fjällbacka Kyrka – sommarmöbler till församlingshemmet 
• Sälvikingarna – förbättringar av boulebanan i Sälvik 
• FFF – barnteaterföreställning 
• Fjällbacka Restaurang- och Köpmannaklubb  
   – lekplatsen på Ingrid Bergmans Torg
2011 – Totalt 100.000 SEK
• Danceport – träning- och lägerverksamhet 
• Hembygdsarkivet – datorer 
• Fjällbacka Hockeyklubb – belysning över rinken 
• Fjällbacka Service – seniorgym 
• Bryggdansföreningen – julmarknaden 
• SSN – båtrenoveringar
2012 – Hittills utdelat 35.000 SEK (ca 55.000 kvar att söka i år)
• Danceport – träning- och lägerverksamhet 
• FFF – Silledan

Makarna Bergqvist utformade sitt testamente så att den årliga 
avkastningen efter deras kapital ska delas ut i Fjällbacka efter 
ledorden ”bidrag ska utgå till välgörande, främst sociala, 
ändamål i Fjällbacka tätort”. Stiftelsen drivs av Tanums kommun 
och Sparbanken Tanum och styrelsen bestående av fyra personer 
bedömer varje år de inkomna ansökningarna. 

Ytterligare en utlysning av bidrag kommer att ske under 2012, 
ansökningar ska ha inkommit till stiftelsen senast den 1 okt. Mer 
info på kommunens hemsida. Så här har utfallet blivit under de 
fyra år som stiftelsen hittills verkat:

Personalfest på Richters konservfabrik 1950. Längst till vänster Åke 
och längst till höger Nancy Bergqvist.

Uppgifter: Hans Schub och Magdalena Schwarts Åkerberg
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Bokrecension

Anders Torevi

De levde på Fjällbacka strand
Bilder och berättelser från Fjällbacka, Mörhult och öarna
Inger Rudberg
Westerbergs förlag

Under många år har Inger pratat om en bok om Fjällbacka, en 
bok till vars innehåll hon samlat bilder, artiklar, texter och gjort 
intervjuer med folk på orten. Jag skall villigt erkänna att jag kände 
inte bara ett visst tvivel, utan ett rejält tvivel på att det faktiskt 
skulle bli en bok. 

Så kom Mikael Westerberg in i bilden. Av historieintresserad lots-
släkt från Väderöarna som han är, erbjöd han sig förlägga boken 
och allt tog fart. Problemet var absolut inte att fylla boken utan 
att det fanns nästintill hur mycket material som helst. Skulle det 
bli en serie i fl era band eller skulle det bli ett enda större band? 
Svaret blev ett stort band, i A4-format, på över 1000 sidor. 

Boken har, i skrivande stund, ännu inte kommit ut. Likt tid-
ningen du just nu läser skall den dock fi nnas på diskarna runt 
midsommar i år. 

Att sätta sig in i en så stor bok kändes lite andäktigt. Hur kompakt 
är den? Hur är den uppbyggd? Kan det bli något för den ”lagom 
vetgirige” fj ällbackavännen? Jag fi ck tryckfi len från tryckeriet och 
gissa om jag blev förvånad. Positivt förvånad. 

Jag tillhör dem som söker på nätauktioner efter fj ällbackalitte-
ratur och visst har jag hittat Sverker Stubelius lilla bok och några 
till. Denna bok har dock så mycket samlat att jag direkt kände: 
”Praktverk!”. 

Boken är uppdelad i olika områden, t.ex: Händelser, Fisket, Stenin-
dustrin, Emigration, Badorten, Folktro och Personliga levnadsöden. 
Allt är en samling av de bilder Inger samlat ihop genom åren. Lägg 
därtill mängder av texter av Sverker Stubelius och Johan Mjölner. 
Från Holger Benettsson, Vikarvet, Johan Pettersson, Pehr Kalm, 
Hilma Angered Strandberg, Emilie Flygare Carlén m.fl .  Bohuslä-
ningens (och andra lokala tidningars) artiklar under långt över 100 
år citeras eller återges i sin helhet. Självklart är Fjällbacka-Bladets 
många utgåvor en stor källa och givetvis Ingers alla intervjuer med 
nu döda och ännu levande Fjällbackabor.

Visst fi nns de rena textsidor, men alla dessa bilder… Texterna 
är rikt illustrerade med rejäla bilder vilket gör boken förvånande 
lättläst. Som medarbetare i Hembygdsarkivet, vilket förfogar över 
150.000 bilder, har jag svårt att greppa hur många hundratals 
timmar Inger måste letat bland papperskopior, glasplåtar, negativ 
och diabilder.

Inger har alltså inte uppfunnit något nytt hjul utan precis som 
undertiteln anger, är det: Bilder och berättelser från Fjällbacka, 

Mörhult och öarna. Samlade av Inger Rudberg. Ett snudd på 
övermänskligt samlande, en gigantisk tjänst för oss alla som har 
något som helst intresse för Fjällbacka. För våra barn, barnbarn, 
barnbarnsbarn… 

Hur skall vi annars få ta del av det som Mjölner, Stubelius och 
Benettsson forskade fram? Hur kan vi annars känna ansvar för 
vårt arv och vårt samhälle, oavsett om vi är infödda eller infl yt-
tade i Fjällbacka?

Självklart kommer det att hittas ett eller annat sakfel och visst är 
det större fokus på Ingers släkt men det spelar liksom ingen roll. 
Alternativet är att Fjällbackas historia faller i glömska inom några 
generationer. Nu bromsas fallet rejält!

Tack för de tusentals timmar du lagt ner på ditt livsverk.  Det 
blev en bok, Inger!  – Ett jättestort Grattis! från mig. 

Boken fi nns att köpa i diverse butiker i Fjällbacka och den SKALL 
fi nnas i alla fj ällbackahems bokhyllor. Det är bara så... n

Ingers far Carl Norborg arbe-
tade som kapellpredikant i 
Fjällbacka kyrka -. 
Kyrkvaktmästare Carl Lund-
ströms dotter Karin arbetade 
som piga i prästgården och 
kärlek uppstod.  föddes 
Inger i Skagen, där pappa Carl 
var präst i Svenska sjömans-
kyrkan. Familjen fl yttade  
vidare till Munkedal där Carl nu fått tjänst som kyrkoherde  i 
Foss kyrka. 

Fjällbacka-rötterna på moderns sida går tillbaka till tidigt -tal 
då Ingers morfars farfar, skomakare Olaus Lundström, fl yttade hit. 
Med mormor och morfar i Fjällbacka besökte familjen Norberg 
samhället då och då och  hyrde de sommarvistelse på Hjär-
terö. Intresset för Fjällbacka ökade med årliga sommarvistelser 
och i mitten av -talet köpte Inger tillsammans med maken 
Stig ett torp på Torp Sörgården, strax öster om Fjällbacka, ett torp 
som fortfarande fi nns kvar i familjen. Stig gick dock bort . 

Att Inger Rudberg är en av de, eller snarare den, nu levande med 
absolut mest kunskap om Fjällbacka och vår historia råder det inget 
tvivel om. Otaliga är de artiklar hon skrivit i Fjällbacka-Bladet och 
hon var även under många år ledamot i styrelsen för FFF. 

Inger Rudberg och Fjällbacka
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Bokanmälan

Anders Torevi

Väderöarna
– historisk arkeologi vid en uthamn
Lars-Erik Hammar 
Bohusläns museum förlag

En forskningsundersökning i tryckt format är kanske normalt 
inte något för gemene man, men det fi nns undantag. Lars-Erik 
Hammar, som vi uppmärksammat i fl era nummer av Fjällbacka-
Bladet, har sammanställt materialet från utgrävningarna i 
Väderöarna på ett fantastiskt sätt. På cirka 100 A4-sidor pre-
senteras arbetet på ett lättbegripligt sätt, snyggt förpackat 
med många vackra bilder. Det hela börjar med en allmän 
genomgång av bohuskustens historia från omkring år 1000 till 
där vi är idag, för att sedan gå över till väderöutgrävningarna 
som pågick våren 2010.

Hamnkulturlagren på bottnen i Strömsund, ”Kyrkan” på Storö 
och inte minst alla de maritima ristningarna på Hejen (utsidan 
Strömsund) och på Storö. Bomärken, årtalsristningar och kom-
passrosor, det mesta från sent 1500-tal till mitten av 1600-talet. 
Våra förfäder satte sina avtryck på ett kraftfullt sätt, undrar vad 

forskarna om 
500 år kommer 
att hitta för 
lämningar från 
vår utvecklade 
och digitalt 
avancerade värld?

Är du  intresserad av Bohusläns historia skall du skaff a dig 
skriften. Den fi nns att köpa för det ringa priset 75.- på Bohusläns 
museum i Uddevalla men de skickar även som postorder. Ring 
0522-65 65 00 eller maila postorder.bm@vgregion.se. 

I skriften framgår det även att den skall fi nnas i PDF-format på 
www.utgangspunkten.se men där hittar jag inget. Allt är rätt nytt 
så när du läser detta kanske den, som utlovat, fi nns där. n

Bokrecension

Ida Torevi

Sonjas sista vilja
Åsa Hellberg
Bokförlaget Bra Böcker

Sonjas sista vilja är Åsa Hellbergs debutroman och en rolig, 
varm, romantisk komedi i sann Nora Robertsanda. De tre 
karaktärerna Rebecka, Maggan och Susanne råkar ut för allt 
du kan tänka dig och lite till. Det är en härlig bok om mod, 
kärlek, livsavgörande förändringar och framförallt vänskap. 

När Sonja, till sina bästa vänners stora bestörtning, plötsligt 
dör får de tre väninnorna ärva ett riktigt välplanerat äventyr. 
Sonja är trött på att se sina vänner leva ett oengagerade 
liv på rutin och har därför före sin död testamenterat sina 
hemlighållna miljarder till dem. Men på ett villkor - de måste 
fullfölja hennes sista plan. Sonja skickar ut dem på olika håll i 
Europa med tanken att förändra deras liv för all framtid. Död, 
men i allra högsta grad närvarande. I London, Barcelona och 
på Mallorca startar de företag, inreder hus och hittar kärleken. 
På vägen kommer de tre vännerna att möta både framgångar 
och motgångar, hitta nya vänner, bli förälskade, känna stark 
rädsla, fega ur för att till sist hitta självinsikt och mod som de 
aldrig tidigare trott sig ha. 

Det är inte mycket 
i Sonjas sista vilja 
s o m  k ä n n s  h e l t 
realistiskt. Men det 
är precis det som 
är så härligt i en 
sådan här feelgood-
roman. Som läsare 
får man drömma 
sig bort ett tag, känna av det nya 
spännande livet de tre vännerna kastats in i, och låta sig 
underhållas i en lättsamt och varmt skriven roman. Hur det 
går för vännerna vidare i livet återstår att se, det är nämligen 
två böcker till att vänta på. n

[Åsa Hellberg är född och uppväxt i Fjällbacka. Hon debuterade 
 med den omskrivna och självbiografi ska Casanovas kvinna 
(Läs: Fjällbacka-Bladet  - juni ), om livet med en sexmiss-
brukare. Red.anm.]
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Text: Lasse Lundberg • Bilderna från filmen ”Fem rätters liv”

Lars Schmidt var en stor teaterman i Europa och ägde sedan 
1957 Dannholmen i Fjällbacka skärgård. Förutom hans roll som 
musikalproducent i Europa, drev han teatrar i Paris. Sedan i 
början på 1958 hade Lars Schmidt och Ingrid Bergman bott 
på sin egendom Choisel vid byn Cheureuse utanfor Paris, en 
gammal ombyggd munkgård med ett antal 1700-tals bygg-
nader. Det internationella livet paret levde innebar givetvis 
en omfattande representation och därmed också en hel del 
anställd hjälp i hus och trädgårdar. I staben som jobbade på 

Choisel ingick alltid skandinaver eftersom Lars ansåg dessa 
passa uppgifterna bäst. 

Efter avslutad måltid på Helsingfors flygplats frågade han den 
unge servitören, vilken serverat honom, om han var intresserad av 
att flytta till Paris och hjälpa honom med hushållet där och även 
kunde tänka sig att hjälpa till på Danholmen på somrarna. Paavo 
Turtiainen, som den unge mannen hette, stod givetvis som fallen 
från skyarna, men de kom överens om att Lars skulle ringa honom 

Paavo Turtiainen
– allfixare i världsklass

Låt oss börja denna historia om Paavo på Helsingfors flygplatsrestaurang senvintern 1971. Lars Schmidt, 
som på sin fars sida hade rötter i Finland, hade varit på besök för att träffa gamla släktingar. 

Foto: Ilmo Lintonen. © Handle Productions 2010.
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när han kom till Paris. Nästa dag ringde Lars till Paavo som 
då hade bestämt sig att tacka ja till erbjudandet och strax 
därefter var den då cirka 20 årige Paavo installerad i det 
schmidtska hemmet i Choisel och den fantastiska historien 
om Paavo tog sin början.

Lars Schmidt hade en märklig förmåga att bedöma män-
niskor, vilket givetvis bidrog till hans stora framgång såväl 
yrkesmässigt som socialt. Det var alltid många gäster, såväl 
på Choisel som på Dannholmen och Paavo tog snabbt 
till sig Lars och Ingrids önskan om enkelheten som den 
yppersta lyxen. Den estetiska vikten även i vardagens 
rutiner hade Paavo med sig i bagaget. För Lars Schmidt 
var endast det bästa bra nog, utan att göra avkall på 
enkelheten. Vi skall komma ihåg att det på Danholmen 
varken fanns el eller vatten när Lars och Ingrid flyttade 
dit. Man fick driva kylskåpet på gasol och vatten fick man 
samla i tunnor från taken. En grävd brunn med ganska 
bräckt vatten fanns att tillgå, men detta dög endast till 
disk och städning. 

Paavo blev en mästare på att skapa fest i vardagen och 
att göra magnifika middagar med det som fanns att tillgå 
på en öde ö i havet eller på en gammal munkgård på den 
franska landsbygden, långt från närmaste speceriaffär eller 
marknadsplats. Snart blev Paavo ett begrepp bland famil-
jens tämligen kräsna umgänge. Det hände att presumtiva 
gäster, vid inbjudan, frågade om Paavo var i huset innan 
dom tackade ja till invitationen. 

Med Paavos förmåga att arrangera stora fester blev t.ex. 
Lars Shmidls 70-årsfest en otrolig manifestation över vad 
man kan åstadkomma på en ö i havet. Ett 70-tal gäster från 
hela världen fick njuta av en fest med Paavos signum och 
med Lars Schmidts dirigentskap.

Givetvis blev stugan för trång för den mästerlige Paavo och 
efter att ha arrangerat en middag i furstepalatset i Monaco, 
startade han cateringverksamhet i New York, med flera av 
Lars nära vänner som premiärkunder. Företaget växte och 
snart hörde ett finskt filmbolag av sig och ville göra en doku-
mentärfilm om Paavos liv. Filmen av Hanna Hemilä blev klar 
2010 och visades i svensk TV vinten 2012 och blev en succé. 

Paavo är inte bara en fantastisk kock och festfixare, utan 
var också familjemedlem och en god vän till alla familjens 
vänner. Han fick det stora uppdraget att organisera upp 
arkiv och kvarlåtenskap efter Ingrid Bergmans fantastiska 
karriär. Som den stora diplomat han var hade han familjens 
fulla förtroende. Han hörde till familjen. 

I dag cirklar mycket av New Yorks betydande partyliv runt 
den blonde f.d. ynglingen som Lars Schmidt mötte vid sitt 
lunchbord på Helsingfors flygplats senvintern 1997. För mig 
är vänskapen med Paavo en livsupplevelse men också en 
vördnad inför en ung man som beslöt sig för att gå sin 
egen väg med självaktning och med tro på sin förmåga 
att ”man kan om man verkligen vill”.

Nu är sommaren här igen. Givetvis kommer Paavo att dyka 
upp i samhället, för en sommar utan ett besök i Fjällbacka 
och på Danholmen är givetvis inte tänkbar för Paavo. På 
något sätt hör han hemma här... n
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Text: Jan Berggren • Båt- och fiskefakta samt bilder (tagna vid olika tillfällen): Lennart Krantz.

SD69
MENTOR

En dag för 50 år sedan med fjällbackatrålaren

SD69•MENTOR 
Byggd 1917 på Fridhems varv, Lysekil
Förlängd 1928 med 8 fot till 56 fot
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Det är tidigt 60-tal, i slutet av januari. Vi är i Fjällbacka fiskehamn 
och klockan är runt fyra på morgonen. Det är becksvart, isfritt och 
nästan vindstilla. Tillsammans med två skolkamrater från gymna-
siet i Uddevalla stiger jag ombord på trålaren SD 69 Mentor.

Mentor är en av sex liknande trålare i hamnen - SD 804 Hamnerö, 
SD 1066 Sally, SD 46 Naima, SD 708 Grill och SD 18 Snar. SD står 
för Strömstads fiskedistrikt. 

För första, och förmodligen sista gången, skall vi följa med på 
trålning efter fisk och havskräfta väster om Väderöarna.

Mentors besättning består av far och son, Karl Reinhold och 
Lennart Krantz. De kommer från en gammal fiskarsläkt i Fjäll-
backa. Trålare av Mentors storlek har vanligen minst tre eller 
fyra mans bemanning. Jag undrar om det skall gå väl med så 
få i vår besättning.

Efter förvärmning med tändkulepatron och med fullt pådrag 
med starttryckluft väcks den tvåcylindriska June Munktellmo-
torn på etthundrafemtio hästkrafter till liv med ett morrande. 
Det kraftfulla och jämna motorljudet från det breda avgasröret, 
som sticker upp vid sidan av styrhytten, inger förtroende om 
att allt kommer att gå väl.  

Vi lossar förtöjningarna och startar resan. Full fart mot Sand-
hagen, porten mot väster, norr om Valö i Fjällbackafjorden.

Jag är akterut i styrhytten med båtägaren och skepparen Karl 
Reinhold. Eftersom vi kör med full gas har båtens förskepp rest sig 
så mycket att sikten framåt, oavsett mörkret, är näst intill obefintlig.

Minst sagt blir jag blir lite orolig om hur denna resa skall sluta, 
men Karl Reinholds lugn smittar av sig.

När vi passerar Valö kommer Lennart in i styrhytten. Nu gäller 
det att färdas snabbaste vägen till Plogjärnet, ön syd om Storön 
i Väderöarna och som leder mot öppet hav.

Kompass, klocka, ekolod och erfarenhet om Mentors hastig-
het är enda navigationshjälpmedlen ombord. Vi är långt ifrån 
dagens radar, GPS och elektroniska sjökort.
Fortsatt mörkt, men för Karl Reinhold och Lennart tar det för 
lång tid att följa fyrledd anvisning mot väster.
Lennart sköter tidtagningen, Karl Reinhold rattar båten och har 

kontroll på kompassen. Lennart säger lugnt ”två minuter” och 
Karl Reinhold girar båten ganska tvärt mot ny kompasskurs. Så 
fortsätter det, tidsangivelser från Lennart åtföljt av kursändringar 
från Karl Reinhold. Under resans gång går jag vid ett tillfälle ut på 
akterdäck. I skenet av bakre, vita lanternan, ser jag skräckslagen 
att vi är mindre än två meter från land vid en kraftig och räddande 
gir. Äntligen når vi Plogjärnet på kortast möjliga tid.

Jag är både imponerad och skräckslagen eftersom färden har 
skett i fullständigt mörker.

Utan ett grundmurat förtroende mellan far och son hade dylik 
navigering slutat i katastrof. 

Äntligen väster om Väderöarna i fritt vatten! Fiskeområdet i 
Skagerack ligger öppet föröver, utan ytterligare hinder. 

Vi sätter kursen mot sydväst, besättningen slappnar av. Efter 
kanske femton minuter, när ekolodet visar 70 m och djupet ökar 
alltmer, är det slut med rast och vila. Gryningen är kommen och 
nu är det dags att sätta trålen i sjön. Vinden från väst har ökat 
och följdriktigt även vågorna. 

Karl Reinhold girar så att Mentor ligger tvärs vindriktningen 
och saktar motorn till nästan tomgång. Eftersom Mentor driver 
fortare än trålen måste den sättas i lovart för att undvika att 
trålen hamnar i propellern. Lennart går ut på däck. Iklädd regn-
ställ och sjöstövlar hivar han trålen i vattnet.

Karl Reinhold är kvar i styrhytten, på fötterna har han ”slippers”, 
närmast jämförbart med sandaler utan rem över hälen, så långt 
ifrån sjöstövlar man kan komma.

Lennart är nu på fördäck och skall se till att den främre rullen 
av de två tjocka rep, som skall dra trålen i var sin del (arm), löper 
ut som den skall. 

Karl Reinhold låser ratten med hjälp av två repsnoddar och 
lämnar styrhytten. Hans jobb är att se till att den aktra reprullen 
följer med i samklang med den främre.

➲

Rutten till trålplatsen genom den smala 
rännan vid Plogjärnet i Väderöarna
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Vågorna slår in över Mentor från sidan men Karl Reinhold und-
viker allt vattenstänk, som vore han en balettdansör.

Trålsättningen är klar och torrskodd kommer han tillbaks till 
styrhytten.

Han gasar på motorn till halv fart framåt och sätter kurs nord-
ostvart. Trålningen efter fisk och havskräfta har påbörjats. Vi är 
nu på den s.k. Väderöslätten där havsbotten består av lera och 
är alldeles jämn.

Jag gör Karl Reinhold sällskap i styrhytten. Ekolodet visar inga 
hinder för trålen som dras längs sjöbotten. Efter en stund ökar 
Karl Reinhold på motorn och Lennart vinschar in några meter på 
främre trålrepet, därmed snedställs trålen och den lyfter från sitt 
bottenläge. Jag är förvånad och frågar varför. Svaret blir att det 
finns en huck (undervattensgrund) rakt föröver. Han säger att 
när grundet syns på ekolodet är det för sent att börja lyfta trålen. 
Efter några minuter syns hucken på ekolodet, trålen går fri.

Karl Reinhold sänker till trålhastighet och Lennart släpper 
tillbaka på främre trålrepet. Vi fortsätter fisket, timmarna går 
och Mentor stångar sig stadigt framåt i sjögången. Jag börjar 
känna mig lite sjösjuk och lämnar styrhytten för en nypa frisk 
luft på akterdäck, som är den del av båten som är gungar minst.  
Genast mår jag bättre. 

Efter cirka fyra timmar ropar Karl Reinhold från styrhytten till 
Lennart på däck att det är dags att hala upp trålen. Karl Reinhold 
positionerar Mentor på samma sätt som då vi satte trålen i sjön. 
Lennart står för det mesta av däcksarbetet. Fortfarande med 
slippers på fötterna sköter Karl Reinhold det aktra trålrepet när 
det halas in med hjälp av vinschen, som står framför styrhytten. 
Allt förlöper som tänkt och med spänning väntar vi på att få upp 
fångsten, som samlats i kassen, längs bak i trålen. När den är väl 
på däck öppnar Lennart kassen i bakkant och ut strömmar, som 

Karl Reinhold i hytten och Lennart utanför.

Ett bra ”hal” med mycket gråsej som får tas ombord i flera ”lyft”. Att fiskare alltid bär något på huvudet beror inte på kyla, utan måsarnas myckna skitande.
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jag tycker, en flodvåg av sprattlande och glänsande fisk blandad 
med skära havskräftor. Fångsten vallas osorterad in på däck. 
Snabbt åker trålen i sjön igen för nästa tråldrag, kursen sätter nu 
Karl Reinhold mot sydost i riktning söder om Väderöarna, som 
knappt syns vid horisonten i öster. Fångsten sorteras, den består 
av plattfisk som rödtunga och rödspotta, vitfisk i form av bleka, 
kolja, kummel och torsk. Dessutom har vi fått en ansenlig mängd 
av havskräfta. Allt packas i fiskelådor, som stuvas i lastrummet. 
Eftersom det är vinter behöver inte fisken isas. 

Land närmar sig nu alltmer på babordssidan. Jag tror att vi skall 
fortsätta mot sydost, på Väderöslätten med fortsatt jämn botten, 
men Karl Reinhold girar ganska tvärt babord och styr rakt in 
mot Väderöarna. Han säger att här finns en klyfta på botten 
mot land, som ofta ger riklig fångst. Vi är den enda fiskebåten 
som gör denna gir, alla andra fiskebåtar trålar betydligt längre 
västerut. Jag undrar varför de andra båtarna inte gör som vi. Karl 
Reinhold svarar att de andra fiskarna tycker att risken att trasa 
sönder trålen i den smala bottenklyftan är för stor.  

Vi fortsätter rakt mot skäret L. Fjädern, som ligger väst om Storön 
i Väderöarna. När ekolodet visar 50 m tycker Karl Reinhold att 
det räcker och trålen skall halas upp. Vi är nu på grundare vatten 
och trots att vågorna nu är betydligt högre och sköljer in över 

båten i stora sjok, behåller skepparen sina slippers på. Karl 
Reinholds förmåga att förutse hur han skall röra sig på däcket 
för att förbli torrskodd och samtidigt hjälpa Lennart på rätt sätt, 
är enastående. 

Denna gång är fångsten mer än riklig.

Vi vänder hemåt, tillbaka samma väg som vi åkte till havs. Efter-
som det fortfarande är dagsljus behövs varken kompass eller 
klocka.  Fångsten landas vid bryggan, som tillhör Fjällbackafis-
karnas Andelsförening UPA (Utan Personligt Ansvar), numera 
Widelius Marinservice och Fiskaffären.

Mentor har den största fångsten av alla båtar som lämnar sin 
last denna dag.

Efter att ha varit på en gungande båt under många timmar 
har jag svårt att stå stadigt på fast mark när jag lämnar trålaren. 
Jag går hemåt på något ostadiga ben men har varit med om en 
upplevelse jag aldrig glömmer.

 

Epilog
Senare då jag frågade Lennart hur det kom sig att Karl Reinhold 
inte var lika rädd för att riva sönder sin trål jämfört med de 
andra fiskarna svarar han att Karl Reinhold var mycket skicklig 
på att laga trasiga trålar. Han anlitades även av sina kollegor vid 
komplicerade trålreparationer.

Lennart berättar också om en episod som hände när han var 
i fjortonårsåldern. Med Lennart vid ratten passerar Mentor St.  
Borgen, en ö i norra delen av Fjällbackas ytterskärgård. Nu är det 
fritt vatten åt nordväst ända till Persgrunden i yttre Skagerack, 
som var målet för resan. Lennart kopplar av och styr efter kom-
passen som förutsätts leda Mentor rätt. Musiken från en nyin-
köpt batteridriven transistorradio i styrhytten är ett välkommet 
sällskap. Efter omkring en timmas färd kollar Lennart ekolodet 
och ser till sin förvåning att botten fortfarande är bergig när 
den borde varit alldeles slät. 

Vad har hänt? Lennart hämtar genast Karl Reinhold. Musiken 
ljuder från radion som är placerad alldeles invid kompassen.  
Lennart stänger av transistorn och ställer undan den. Genast 
ändras kompassriktningen med cirka tio grader! Magnetfältet 
från radion har orsakat en stor missvisning på kompassen. 
Eftersom allt har inträffat i öppet vatten är ingen olycka skedd. 
Lennart girar Mentor på rätt kurs mot Persgrunden. 

 
Mentor såldes 1978 till några yngre män från Värmland. Nu skulle 
båten förvandlas till fritidsnöje i Vänern.

Karl Reinhold följde med på sista resan söderut från Fjällbacka 
och visade under färden de nya ägarna hur motor och övrigt 
ombord skulle skötas. De stannade till i Smögen och Karl 
Reinhold lämnade Mentor för sista gången. Vinden hade ökat 
och rådet var till de nya ägarna att vänta med fortsatt färd tills 
väderförhållandet hade blivit bättre. 

Trots detta goda råd fortsatte resan söderut. I höjd med 
Härmanö, väster om Orust, började Mentor ta in vatten i den 
svåra sjöhävningen. Besättningen tvingades begära hjälp och 
räddades av sjöräddningen.

Mentor vilar nu på havsbotten, inte alltför långt ifrån Väderö-
slätten.

Någon vecka efter förlisningen kom ett brev från de nya ägarna 
där de skrev: Det var nog inte meningen att Mentor någonsin 
skulle lämna den salta Västkusten. n

Lennart sorterar ”halets” fångst.

En bra dag på sjön. Karl Reinhold med en ”grann” torsk i var hand.
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Byggnadsnämnden 
Kommunen styrs övergripande av våra valda politiker och 
genomförandet av beslut utförs av anställda tjänstemän. När 
det gäller området ”bygga och bo” heter den politiska nämnden 
”miljö- och byggnadsnämnden” och består av elva ledamöter 
och elva ersättare som väljs av kommunfullmäktige. Nämnden 
ansvarar bl.a. för fysisk planering och beviljande av bygglov. 
Ärenden som nämnden skall fatta beslut om har i de flesta fall 
först passerat tjänstemännen på plan- och byggavdelningen som 
har lämnat rekommendationer i ett beslutsunderlag. Nämndens 
protokoll är offentliga och läggs ut på kommunens hemsida när 
de har blivit justerade. Nämndens beslut kan av sakägarna (de 
som berörs av beslutet) överklagas till Länsstyrelsen, mark- och 
miljödomstolen, och i sista hand till Högsta domstolen. Denna 
ordning är ny från 2 maj 2011.

Plan- och byggavdelningen
Utreder på uppdrag av kommunstyrelsen och handlägger plan- 
och bygglovsärenden samt verkställer miljö- och byggnadsnämn-
dens beslut. Beslut i mindre omfattande ärenden kan fattas här, 
då kallas det att beslut tas ”på delegation” eller ”på tjänsteman-
nanivå”. Bl.a. bygglov för skyltar hanteras på detta sätt. Chef för 
avdelningen är Martin Kvarnbäck och förvaltningschef med 
övergripande ansvar över hela Samhällsbyggnadsavdelningen 
är Peo Johansson.

Översiktliga planer och strategier
Vi är många som skall leva och verka på en begränsad yta och 
därför måste det finnas lagar och regler. Planarbetet i Tanums 
Kommun följer Plan- och Bygglagen som reglerar var och hur 
man får bygga. Den nya lagen kom 2 maj 2011 och fastställdes 
av Riksdagen efter ett omfattande utredningsarbete. Kom-
munen har skapat övergripande planer för varje samhälle 
som tar hänsyn till bland annat sociala, estetiska, ekonomiska, 
kulturella och miljömässiga konsekvenser. Under arbetet med 
fysisk planering måste man beakta en lång rad behov som inte 
sällan krockar med varandra och avvägningar måste göras. 
Beslut om ny översiktsplan för Fjällbacka har precis tagits och 
kommunstyrelsens ordförande, Claes-Åke Sörqvist, samt sam-
hällsbyggnadschefen Peo Johansson uppmanar alla att komma 
in med synpunkter på vad som behövs i Fjällbacka framöver. 
Arbetet kommer ta cirka tre år.

Detaljplaner
Varje samhälle är indelat i detaljplaner (med några få undantag). 
Dessa anger vad man får använda fastigheterna inom området 
till (boende, kontor och handel, industri o.s.v.) och i detalj hur 

Demokrati tar tid

byggander får utformas, vilka hänsyn som måste tas, höjd, andel 
byggyta och mycket annat. Detaljplanerna åldras och måste göras 
om allteftersom samhällena och invånarnas behov förändras. 
Detaljplansarbetet är resurskrävande och en tung uppgift för 
kommunen som har väldigt stora ytor att planera men ett litet 
skatteunderlag att finansiera arbetet. När en detaljplan måste 
förnyas börjar politikerna med att fatta beslut om planbesked, 
d.v.s. att ge i uppdrag och plan- och byggavdelningen att inleda 
detaljplansarbetet. Ibland behövs ett planogram som anger 
politikernas utgångspunkter och mål med planen för att under-
lätta tjänstemännens arbete. Pappersluntan som blir resultatet 
kallas programhandlingar och dessa används som underlag för 
ett programsamråd. Det är inte alla bebodda områden som har 
detaljplan och då kan det vara ”inom samlad bebyggelse” där det 
finns större hänsyn att ta till omgivningen, än ”utanför detaljplan 
och samlad bebyggelse”. 

Bygglov
Bygglovsärenden skall regelmässigt avgöras inom tio veckor (från 
att ansökan är komplett), omfattande ärenden kan dröja ytterli-
gare tio veckor. Bygglov söks skriftligt hos Miljö- och Byggnads-
nämnden. Konstigt nog måste man inte äga en fastighet för att 
söka ett bygglov för den, men fördelen är att man kan få bygglov 
före ett köp för att säkerställa att man får bygga det man tänkt. 
Detta är inte helt ovanligt vid köp av tomt. Om ett bygglov inte 
följer den gällande detaljplanen eller ligger utanför detaljplanerat 
område skall grannar och andra som kan påverkas tillfrågas. Dessa 
kallas sakägare och vilka som omfattas är reglerat i lagen. Det är 
bara sakägarna som har rätt att i efterhand överklaga ett givet 
bygglov, men överordnade instanser kan inte ändra innehållet 
i sak, utan endast fastställa beslutet eller helt, eller delvis, upp-
häva bygglovsbeslutet. Bygger man något som inte medgivits i 
bygglovet kan kommunen utföra tillsyn och kräva att ändringar 
sker så att bygglovet följs. 

Min slutsats
Totalt, med överklaganden så nära tidsramens bortersta kant som 
möjligt, kan en framtagandet av en ny detaljplan ta mer än fem år. 
En demokratisk process måste respekteras, men det är också den 
som gör att det går plågsamt långsamt att ta fram nya bostäder i 
Fjällbacka. Ibland kan det vara värdefullt att beakta historien och 
inse att Fjällbacka har förändrats, ibland sakta och ibland drastiskt 
fort. Förändringarna finns dokumenterade i bilder! Se gärna Cecilia 
Wingårds text på sid. 22. Tiden stannar inte och nya tider innebär 
nya behov. Därför måste förändringar ske. Vi är på gränsen till att 
vara utflyttningsbygd och vi behöver inflyttning av yngre män-
niskor. Var skall de bo om ingenting får byggas? n

Av: Annika Torevi

Fastighetsrätt är inte helt lätt för den enskilde att 
överblicka. Denna artikel vill ge ett sammanhang 
som förklarar varför det verkar som om ingenting 
händer med alla byggprojekt i Fjällbacka. 
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Planbesked – politikerna bestämmer 
att planarbete skall påbörjas.

Planogram – anger politikernas inten-
tioner med området. I detta skede läggs 
information om stora förändringar ut 
på kommunens hemsida. Detta krävs 
inte av plan- & bygglagen, men det 
ger ökad möjlighet för invånarna att 
tycka till. Är det en mindre försändring 
kan man helt hoppa över planogram-
met och gå direkt till punkt 3. Härifrån 
kan Byggnadsnämnden avvakta att 
fatta beslut om bygglov inom aktuellt 
område och avvakta ny detaljplan.

Samråd – berörda parter får tycka 
till (öppet även för de som inte är 
berörda). Lagen kräver att samrådet 
är ett offentligt möte.

Granskning – tjänstemännen sam-
maställer beslutsunderlag som är 
offentligt. Lagen kräver att detta 
skall anslås i kommunhuset, men 
Tanums kommun har valt att även 
anslå det lokalt på Fjällbackaservice 
samt annonsera i dagspressen och 
i Björklövet. Man skickar också brev 
direkt till berörda fastighetsägare. I 
detta skede görs inga förändringar 
utan har man invändningar och inte 
fått gehör under samrådet får man 
vänta till punkt 6. 

Antagande - Byggnadsnämnden 
beslutar att anta planen. Protokollet 
läggs ut på kommunens hemsida så 
fort det justerats.

Överklagandeprocess – måste 
skickas in inom tre veckor. Om överkla-
gandet får gehör i högre instans måste 
kommunen backa tillbaka i processen 
och göra om den.

Laga kraft –  
detaljplanen börjar gälla.

Bygglov kan beviljas enligt ny detalj-
plan, men även bygglov kan överkla-
gas och fördröja byggstart ytterligare.

Håkebackeskolan – projektet har genomgått flera turer av överklagande av 
bygglov, men nu skall TBAB börja upphandla byggnationen. Se mer på www.
tanumsbostader.se / Nya områden. På Håkebackeskolan kommer det byggas 
bostadsrätter. Projektet har passerat punkt  8.

Kyrkskolan – här är bygglovet klart för 12-15 hyreslägenheter, men Tanumsbo-
städer avvaktar försäljningen av Håkebackens  lägenheter eftersom dessa delvis 
skall finansiera hyreslägenheterna på Kyrkskolan. Projektet har passerat punkt  8.

Brisen – gamla ”läkarvillan” vid Konsum såldes med en rad klausuler i köpekon-
traktet. Betalning och tillträde har inte kunnat ske innan detaljplanen antogs. 
Tanken är att bygga flerfamiljshus på tomten och också konvertera själva Brisen 
till lägenheter. Brisen passerade punkt 5 den 29 maj när byggnadsnämnden 
antog detaljplanen.

Olofssons – har genomgått hela långa processen och detaljplanen har vunnit 
laga kraft. Olofssons tillåts innehålla bostäder, kontor och handel. Fastigheten är 
till salu och intresserade kan läsa mer på www.hemnet.se . Har passerat punkt 7.

Reningsverket/Badis/Kajen – här finns ett planogram som sträcker sig från 
Badholmen och hela vägen till Källvik. Visades i en stor artikel i Fjällbacka-Bladet 
nr 108, juni 2010. Finns att läsa på www.fjallbackabladet.se. Det är ett mycket 
omfattande och resurskrävande planarbete med många berörda. Området 
befinner sig på punkt 2.

Södra Hamngatan/Ingrid Bergmans Torg – högaktuell på punkt 3. Se artikel 
på sid 20-21.

Nya områden: 
Slänten har återgått till kommunen och skall bli ca 20 kommunala villatomter, 
projektet befinner sig mellan punkt 2 och 3.

Vetteberget etapp 3 – planogram påbörjat. Beslut om eventuell arkeologisk 
undersökning skall fattas. Politikerna är inte överrens om vad som skall byggas. 
Sitter fast på punkt 2. 

Flyg – planbesked för villatomter har lämnats. Passerat punkt 1.

Kvarnen – kan bli nytt industriområde. Dialog mellan markägare och kom-
munen pågår, man är inte ännu framme vid punkt 1.

Långsjö Camping – har ansökt om planbesked, ligger före punkt 1. 

Lersten  (berget mellan rinken och Nestorsgården) – finns med i den kommande 
översiktsplanen och planprövningstillstånd är sökt av ägarna för bostadsom-
råde med upp till 80 tomter. Ligger en bra bit före punkt 1.

Golfkusten – här byggs 12 
små fristående bostads-
rättshus där flera börjar 
bli klara och planer finns 
för ytterligare utbyggnad 
av området. Golfkustens 
område ligger utanför 
detaljplanerat område. n

– Det händer 
ju inget..!
Eller gör det kanske det ändå?

1
2

3

4

5

6

7
8

Den demokratiska 
processen inför 
nybyggnation
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Text: Annika Torevi • Illustrationer: Tanums Kommun

Skredrisken vid Torget

29 maj fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att inleda plansamråd för en ny detaljplan för områ-
det kring Ingrid Bergmans Torg och Södra Hamngatan. Bakgrunden är att man redan 1994 konstaterade att 
det finns problem med stabiliteten i området och att skredrisk inte kan uteslutas. Nu är det akut.

Förr i tiden gick trafiken nedanför Vetteberget över Häl-
lesporten som så småningom blev för smal för den ökande 
trafiken och Södra Hamngatan anlades. Vägen vilar på tunga 
fyllnadsmassor som skulle göra vägen stabil, men massorna ger 
ökat tryck till den utåtgående rörelsen som marken redan har. 
Därför måste man utföra stabiliseringsåtgärder. Myndigheten 
för samhällskydd och beredskap bidrar med pengar för de 
stabiliserande åtgärder som krävs för befintliga förhållanden, 
men det blir ändå kostsamt för kommunen som får stå för en 
del av åtgärderna. Allt som möjliggör nyexploatering måste 
kommunen själv ta kostnaden för. De illustrationer vi visar 
här är från Plan- och byggavdelningens förslag som ligger till 
grund för det fortsatta detaljplansarbetet. 

Den förändring som kan ske ganska snart är att Trafikverket 
stänger Södra Hamngatan för tung trafik. Det skulle innebära 
att transporter till fastigheterna kring torget får svänga norrut 

på Norra Hamngatan och transporter till Järnboden m.fl. får 
vända och köra tillbaka upp Håkebacken.

Det finns i dagsläget två alternativ till åtgärder med hänsyn till 
områdets geotekniska förutsättningar och framtida använd-
ning. Faktorer som har betydelse vid val av åtgärd är bl.a. 
tekniken, miljön och kostnaden. 

Första alternativet är att lägga en mindre tryckbank ute i vatt-
net. Vattendjupet kommer inte påverkas. Vägen ersätts med ett 
bryggdäck som inte medger biltrafik. Detta innebär att Södra 
Hamngatan och en smal remsa av fastigheterna Fjällbacka 
189:17 (fastigheten med Järnboden) och 147:1 (Centrumkiosken) 
kommer att schaktas bort. Järnboden kommer vara kvar och 
Centrumkiosken kan återuppstå närmare Järnboden efter 
åtgärderna. Detta förslag beskrivs utförligt i planförslaget. 
Hur stor del av stensättningen på torget som kan bevaras 

Fotomongate som visar det stora trädäckets tänkta placering samt vändplatserna/lastzonerna vid nuvarande Centrumkiosken och Brandparken.
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t 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 faktureringssystem gör att vi nu kan 
fakturera fl era medlemskap/prenumerationer till en betalare. 
Maila in dina uppgifter till medlem@fj allbackabladet.se:
• 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 (vinteradresser).
• Om det skall gälla löpande eller bara ett år

fastställs vid detaljprojekteringen. Det 
kommer bli byggrätter på bryggdäcket 
som kommer bli en kombination av små-
skalig handels-, servering- och hamnverk-
samhet. Off entliga toaletter och sophus för 
verksamheterna fi nns med. Det fi nns också 
möjlighet till utökning eller omdisponering 
av befintlig småbåtshamn, te.x. genom 
förlängning av de befi ntliga bryggorna. 
En minskning av antalet båtplatser inom 
området bedöms inte vara aktuellt.

Tidigare har man tittat på en lösning som 
inte fi nns med i planförslaget eftersom det 
är betydligt kostsammare. Förslaget skulle 
innebära en spontkonstruktion – man kör 
ner stålspontar genom jord och lera och 
dubbar i berget. Detta skulle kunna inne-
bära att vägen kan vara kvar och ett brygg-
däck kan anläggas på vattnet utanför om 
kommunens resurser räcker till för detta. 
Om Trafi kverket skulle anse det lämpligt 
kan man begränsa fordonstrafi ken som-
martid genom att enbart tillåta behörig 
trafi k, medan man resten av året kan köra 
”runt berget” som vanligt.

Nu när Byggnadsnämnden har fattat beslut 
om samråd över sommaren är MYCKET 
VIKTIGT att alla som har en åsikt om vad 
som skall fi nnas i det här området verkligen engagerar sig. All 
information om planförslaget fi nns på www.tanum.se.

Det är inte läge att sucka över att förändringen kommer - görs 
ingenting kommer Räddningstjänsten stänga av området så fort 
risken för ras eller skred blir för stor, och då kommer ingen få ta 

sig fram på vägen överhuvudtaget. Det är nu vi skall utnyttja 
den demokratiska processen kring detaljplanearbetet till att 
få den bästa lösningen för oss, för Fjällbacka och för våra besö-
kare! Samhällsföreningen står redo att kalla till extra möten ifall 
behovet uppstår. Kontaktuppgifter fi nns på www.fj allbacka.com/
forneingar.htm - klicka på Samhällsföreningen. n
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Text: Cecilia Wingård • Bilder från Hembygdsarkivet

Fjällbacka samhälle är ett typiskt bohuslänskt fiskeläge, vilket är en samhällstyp som saknar motsvarighet på 
andra håll i landet. Då Fjällbacka har ett välbevarat bebyggelsemönster har det utsetts till att vara av riksin-
tresse för kulturmiljö. Hur ett samhälle ser ut har betingats av ett samspel mellan näringsliv och bosättning. 
Hur bebyggelsen har växt fram, vilka människor som bosatt sig, hur husen sett ut, allt har påverkas av nä-
ringar, sociala samspel och politiska strukturer.

Från strandsittarna till nu
– en begyggelseinventering av riksintresse

Området Backen när det ännu inte fanns varken vägar, tydliga tomter eller trädgårdar. Ingen ägde ännu sin mark, husen stod på ofri grund. 1904.

Cecilia Wingård har under 2011 utfört en kulturhistorisk bebyggelseinventering på uppdrag av 
Tanums kommun. En torsdagskväll under våren, i FFF:s regi, fick vi ta del av hennes arbete och 
som den berättare hon är skrev hon även denna artikel för Fjällbacka-Bladets läsare att ta del av. 

Rapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida när den är klar.
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tidigare. Fraktfarten blev därför en viktig inkomstkälla. 1842 
startade Gustaf Andersson ansjovistillverkningen som pla-
cerade Fjällbacka på kartan genom att vara den allra första 
i landet. 1877-1906 kom nästa stora sillperiod och samhället 
växte till 875 invånare och blev ett av de största fiskelägena i 
Sverige. Fiske och fiskberedning var fortfarande de viktigaste 
näringarna men nu hade även turismen tillkommit. Pensionat 
startades och rum hyrdes ut till badgäster ofta genom att 
man själv flyttade ner i källaren och hyrde ut övervåningen. 
Under denna period växte samtidigt stenindustrin utmed hela 
kusten och i Fjällbacka startades stenbrott i Källviksbergen 
med utlastning i Källvik. Men stenindustrin har inte präglat 
utvecklingen i Fjällbacka (med undantag av Mörhult/Källvik) 
lika mycket som den gjort i flera andra samhällen utmed kusten.

Fria fiskets betydelse
Fisket på västkusten har alltid varit fritt, till skillnad från Öst-
ersjökusten där fisket har varit sammankopplat med jordinne-
hav. Sillperioderna har likt guld dragit mängder av människor 
till kusten och de har bosatt sig där de fått plats, på de kala 
obrukbara berghällarna mellan jordbruksmark och hav. På 
grund av att man inte ägde marken man bodde på fick man 
begränsat utrymme för sitt hus vilket gav den täta bebyggelse 
som man kan se i fiskelägena. Eftersom de enskilda husägarna 
inte var markägare saknades också anledning att markera 
några gränser. Avsaknaden av staket och häckar gjorde att 
de boende utan svårigheter kunde ta sig fram mellan husen 
utmed hävdade stigar. Utifrån detta utvecklades småningom 
gatunätet under början av 1900-talet då gatorna fastställdes, 
fick namn och beläggning. 

Mot slutet av 1800-talet började man försöka reglera tom-
terna.  När husägarna fick köpa loss marken huset låg på 
samt en bit tomt runtomkring började också trädgårdarna 
med staket och häckar dyka upp. Detta kom igång i samband 
med att Fjällbacka blev municipalsamhälle 1898 och då man 
beslutade tillämpa byggnadsstadgan från 1874 som ställde 
krav på att alla städer skulle ha kartor som uppvisade tomt-
indelning. Bland annat gjorde arkitekt Albert Lilienberg en 
stadsplan över Fjällbacka 1922, men på flera ställen bortsåg 
han från befintlig bebyggelse, vilket gjorde att det var mycket 
lite av planen som gick att genomföra i praktiken. Arbetet med 
tomtindelningen pågick fram till 1925 då ensittarlagen gjorde 
att husägarna fick rätt att köpa loss marken huset stod på. 

Ensittarlagen gällde mellan 1918-76 (med revideringar 1920 
och 1925) och bestämde att den som ägde ett eget hem på 
mark som ägdes av någon annan fick rätt att friköpa marken 
även om markägaren motsatte sig detta. Dock var det två 
villkor som måste vara uppfyllda, dels att husägaren skulle 
ha nyttjat marken i minst tio år, dels att boningshusets värde 
måste uppgå till minst en fjärdedel av markens och byggna-
dernas sammanlagda värde.  

Så började det
Fjällbackas äldsta strandsittarbebyggelse var troligen till en 
början koncentrerad till Oxnäs och Framstranden, för att senare 
flyttas till Backen. Bebyggelse fanns också i Mörhult som då 
betraktades som ett eget samhälle. Tyvärr finns inte mycket äldre 
bebyggelse kvar på Framstranden på grund av branden 1928. 
På området söder om Telegrafhuset finns dock en gatusträcka 
som kan ge en aning om detta äldre mönster som även fanns 

Fjällbacka dyker första gången upp bland källorna under tidigt 
1600-tal med ett fåtal skattebetalande strandsittare. Strandsit-
tare kallades de som enbart livnärde sig på fiske och inte ägde 
någon mark. De fick slå sig ner på strandremsorna mellan den 
brukbara marken och havet och byggde där sina hus på ofri 
grund. I regel betalades ett arrende till markägaren. I Fjällbacka 
bestod stamfastigheterna av Ödsmål och Lersten. Ödsmål dela-
des småningom upp i Norrgården, Innergården och Sörgården. 
Gränsen mellan Ödsmål och Lersten gick nedanför Vetteberget 
på Framstranden.  

1673 fanns sex bebyggelsetecken markerade. Det är troligtvis 
sillperioden under 1600-talet som dragit dit dessa invå-
nare (1600-1680). 1694 hade samhället växt ytterligare och 
benämndes ”Fiellbacke fiskeläggie” med 22 byggnadsmarke-
ringar, alla belägna på Framstranden, Oxnäs samt Mörhult. 
Först under den stora sillperioden 1749-1809 växte samhället 
till ordentligt. När sillen försvann från kusterna flyttade många 
därifrån igen men för varje period stannade några kvar. Många 
hus flyttades eller revs samtidigt som befolkningen minskade.

Under 1700-talets sillperiod började kringindustrier växa fram 
vilket gav inkomstmöjligheter för fler. Man började t.ex. fram-
ställa silltran i trankokerier. En stor mängd kokerier förekom 
då utmed hela kusten. När sillen drog sig tillbaka i början av 
1800-talet sjönk befolkningsantalet men 1830 bodde det 
ändå 330 människor i samhället. 1832 släpptes fraktfarten fri. 
Det gjorde att vem som helst kunde börja idka handel, man 
var inte längre tvingad att utgå från en stad som man varit 

Sillfabriken, först ägd av Gustaf Andersson och senare Christian Dorté. 1943.

Södra Hamngatan in mot torget före den stora branden 1928. ➲
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längre norrut. Det finns även några mindre hus på Oxnäs som 
minner om den tidigare enklare bebyggelsen. Före branden på 
Framstranden var bebyggelsen tätare och gaturummet mindre, 
vilket gav en helt annan miljö. 

De hus som sedan byggdes på det brända området mellan 
torget och Telegrafhuset vid södra hamnen byggdes i 1930-
talets anda med större trädgårdar och rymligare bostäder, 
regelbundet placerade. Flera av dem fick höga källarvåningar 
som ett försök att förhindra framtida brandkatastrofer. Sådana 
här 1930-tals villaområden ligger vanligtvis på fd åkermark i 
utkanten av samhället. 

Backen och även Håkebacken har ett typiskt kustsamhälles utse-
ende. Där trängs husen på den obrukbara mark som sträcker sig 
ner mot havet och de smala gatorna, för smala för att användas 
för biltrafik, vindlar sig mellan husen. De allra flesta gatorna är 
numera belagda med asfalt men Fjällgatan och Majorsbacken 
har kvar sin beläggning med kullersten. 

De första husen byggdes utmed nuvarande Norra Hamngatan 
i slutet av 1700-talet och området fylldes därefter på uppåt. Det 
byggdes då även ladugårdar och uthus emellan bostadshusen. 

Strax ovanför Backen låg tidigare två gårdar, Falckegården och 
Carlsegården varav den senare har kvar mangårdsbyggnaden. 
Falckegårdens mangårdsbyggnad låg där nuvarande Harry Jär-
unds plats är idag och ladugård och uthus låg norr om denna. 
1804 flyttades gården till platsen från Ödsmåls by. Carlsegården 
flyttades från Ödsmål Innegård 1856 till sitt nuvarande läge. 
Lagården till Carlsegården låg där Gröna Lid-huset ligger idag.

Mörhult, ett eget samhälle
Mörhult var som sagt, tidigare ett eget samhälle, men är sedan 
många år integrerat i Fjällbacka. När Källvik började bebyggas 
i början av 1900-talet smälte samhällena ihop. Enligt karta över 
Ödsmål från år 1694 sträckte sig det ursprungliga Mörhult mellan 
nuvarande bron över Anråsälven till området där minigolfba-
nan finns nu. Men området som nu kallas Källvik var obebott. 
Det bebyggda Mörhult kallades ‘Bustöt’ (närmast Anråsälven) 
’Hawen’ (den höga delen av Mörhult där det tidigare fanns 
åkrar och ängar) samt ’Hôwen’ som är den slänt mot sydväst 
som syns från havet. 

Det är inte många hus kvar sedan 1700-talet med undantag av 
t.ex. Basehuset (Fjällbacka 163:45, Norra Hamngatan 1A) men 
huslägena är många gånger desamma vilket ger husen en 
kontinuitet bakåt i tiden. Gatubilden utmed Norra Hamngatan 
har förändrats något på grund av att rivningar och breddning 
av vägen glesat ut husraderna men husen med gavlarna mot 
havet har en mycket traditionell placering.

Till att börja med var det strandsittare som var boende på 
platsen. 1610 anges två strandsittare bosatta i Mörhult. 1669 
anges inga boende men 1673 markeras 32 hus eller bodar i 
Mörhult. Möjligen är detta mestadels bodar. I mitten av 1700-
talet började Mörhult få fast befolkning, bl a på grund av den 
stora sillperioden. Befolkningen ökade ytterligare under sten-
industriperioden då många fick jobb i stenbrotten och därmed 
bosatte sig i Mörhult. Många fiskare blev även stenhuggare. 
Fram till att hängbron över Anråsälven byggdes 1921 var Mörhult 
en återvändsgränd om man undantar den stig som gick upp 
i Mörhultsskogen. I och med hängbrons tillkomst anlades en 
bättre väg och 1951 öppnades landsvägsbron samt bilvägen 
till Grebbestad. Bebyggelsemönstret är välbevarat i Bustöt 
med mindre enkel- och dubbelhus, rödmålade samt gruppe-
rade oregelbundet. Runtomkring har yngre hus uppkommit. 
I Hawen, uppå på kullen, ligger en rad med tvåkammarhus, 
särskilt utmärkande för Fjällbacka. De allra flesta hus är idag 
omgivna av avgränsade trädgårdar. Här och där kan man dock 
än idag avläsa tidigare icke avgränsade tomter.

Sälvik var också ett eget samhälle, men integrerades i Fjällbacka 
genom att området mellan Sälvik och Håkebacken bebyggdes 
under första hälften av 1900-talet. Husen i den äldre delen av 
Sälvik ligger utmed strandkanten innanför Sälviksvägen som 
leder bort till Fjällbacka camping. Till skillnad från vad som är 
traditionellt så ligger här de äldre husen med långsidan mot havet. 
Troligtvis för att det inte var lika ont om plats som inne i Fjällbacka.Allégatan, gamla infarten till Fjällbacka med Carlsegården. 1906.

N. Hamngatan och Glada Hörnet. Närheten till krogarna angav namnet. 1904.

Den del av Mörhult som kallas Bustöt - stället för bodarna. 1909.
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Enkelhus, dubbelhus och nationella trender
Hur har då själva husen i fiskeläget Fjällbacka föränd-
rats genom tiderna? Till att börja med var det enkla små 
stugor ofta med ryggås, dvs utan vindsbjälklag, som 
byggdes av de inte alltid så bemedlade strandsittarna. 
Så småningom byggdes ett vindsbjälklag och ryggås-
stugan blev en enkelstuga.  Exempel på bevarade äldre 
hus är Fjällbacka 184:29, Fyrmästargatan 7 som är en 
ryggåsstuga och Basehuset, Fjällbacka 163:45, Norra 
Hamngatan 1A som är en variant av enkelstuga från 
1700-talet.  Enkelhusen var i sin enklaste form indelade 
i två rum, kök och stuga (stôva), med loft. Denna form 
kunde kompletteras med kammare, förstuga och för-
rådsutrymmen. 

Längre fram på 1800-talet blev dubbelhusen i stor 
sett allenarådande. De fick sitt namn för att planlös-
ningen från enkelhusen dubblades, dvs. man hade 
två kammare och två rum runtomkring en murstock. 
De byggdes i olika storlekar och de fick olika karaktär 
beroende på hur trappan till vinden placerades. Enk-
laste varianten var att placera en brant trappa i ett hörn 
i köket eller i kammaren i ett särskilt skåp med dörr för 
att undvika kallras. Visste man att man skulle inreda 
vinden som bostad direkt eller när man byggde om så 
uppförde man i regel en förstuga på gaveln, alternativt 
på husets långsida där också trappan fick plats. 

En variant som är väldigt typisk för Nordbohuslän är 
det dubbelhus med parställda fönster på framsidan 
huset och förstukvist på motsatt långsida. En typ 
av dubbelhus som är mycket vanlig i Fjällbacka fick 
namnet tvåkammarhus efter att varianten uppmärk-
sammats av Bohusläns museum i början av 1990-talet. 
Tvåkammarhuset har en tydligt markerad fram- och 
baksida och har en mer rektangulär form än det kva-
dratiska dubbelhuset. På husets framsida ligger två 
rum på var sida om en hall dit man kommer via en för-
stukvist. På motsatt sida ligger köket i mitten, flankerat 
av två kammare eller en kammare och en köksförstu 
(=svale).  En större variant på tvåkammarhuset har två 
murstockar och en gång emellan från hallen till köket, 
men den är mindre vanlig i Fjällbacka. 

Dubbelhusen blev så småningom bredare och högre 
och de två kamrarna blev därmed till rum. I och med 
höjden fick fler rum plats på vinden. I dessa hus kunde 
man välja att antingen lägga trapphuset på gaveln 
men oftare förlade man trappan i ett särskilt rum, en 
hall inom husets fyra väggar. I hallen byggdes då också 
i början av 1900-talet en toalett om det fanns tillgång 
till vatten och avlopp. Vid denna tid inredde man van-
ligtvis vinden redan från början och man gjorde ofta 
en stor inredd källare. 

Efter andra världskriget påverkades byggandet alltmer 
av nationella trender. Modernare byggmaterial samt 
hustyper blev vanligare och det traditionella bohus-
länska huset blev omodernt. Mot slutet av 1900-talet 
så svängde pendeln igen och den traditionella stilen 
har åter tagit sin plats i samhället. Ur kulturhistoriskt 
perspektiv är det dock intressant att kunna avläsa alla 
årsringar i samhället. n

Ryggåsstuga, Fyrmästargatan Mörhult

Basehuset, Norra Hamngatan

Mindre dubbelhus med trapphus, Skolgårdsgatan

Större dubbelhus, schweizerstilen, Föreningsgatan

Mindre dubbelhus, Bergmansgatan
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Av: Philip Edner

Sommaren är här… och som vi sommargäster har längtat! 
Så länge hjärtat kan slå, så länge benen kan gå, längtar vi. Inte 

bara Taube, utan alla vi som bär fjällbackaidyllen i våra hjärtan. 
Vi vill alltid tillbaka till de vackert karga, Bohuslänska, saltstänkta 
klipporna, som omger ”vår” lilla världsmetropol…

Bort från stressen, långa arbetstimmar och unken luft i stadsmil-
jöer. Bort från skolbänken och annat slit. Tillbaka till Fjällbackas 
härliga skärgård och natur, några korta hektiska sommarveckor 
varje år..,” the same procedure as last year, the same procedure 
as every year”.

Tillbaka till det solida dunket av fiskebåtars tändkulemotorer 
och måsars kakofoniska skränade. Doften av blåstång, nyfångad 
fisk, skaldjur, musslor och ostron. Solnedgångar och folkmyller i 
Fjällbacka hamnområde, med tongångar från välhörda brygg-

danskompositioner. Bränningarnas brytande dån över kobbar 
och skär. Här vill vi leva och njuta av den svenska sommaren 
– åtminstone så många veckor som möjligt och minst någon 
gång varje sommar – de é ju klart!!! 

Men blir det så av sig självt?
Den ”svenska folksjälen” kräver inte sällan, att vi skall vara 
”värda” njutningen. Först måste vi bättra på båtlacken, sen 
måste husknuten ha sitt, rabatterna rensas, potatisen sättas, 
fiskegarnen repareras, luftmadrassen lagas och tältet impreg-
neras. Är cykeldäcken pumpade, makrilldörjen fixad, tamparna 
spritsade, gräsmattan klippt, häcken ansad? Listan kan bli lång 
och plötsligt inställer sig frågan, vart tog den lilla, lilla och alltför 
korta sommaren vägen? – ingen som vet, ingen som vet! Inte 
ens Povel Ramel eller Just D visste D!

Är honung humlans 
fiende..?
– en filosofisk, kåserande betraktelse 
över sommarlivets motsägelsefulla  
verklighet
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Den franska filosofen Voltaire reflekterade, för drygt 250 år 
sedan, delvis över frågeställningen och formulerade sin väl-
kända slutsats: ”Det bästa är det godas fiende (le mieux est 
l´enemie du bien)”. Han lär ha menat något i stil med att man 
bör vara nöjd med sin prestation och inte ständigt fundera på 
om man kunnat göra den ännu bättre! Fritt tolkat; vi har alla rätt 
att njuta av vår Fjällbacka-semester! Cykeldäcket blev tillräckligt 
bra pumpat, njut av cykelturen och fundera inte på om du kunde 
pumpat ännu bättre.

Påståendet går att omformulera till en anslutande filosofisk 
fråga; Kan det vara så att det goda i själva verket är det bästas 
fiende eller annorlunda formulerat; Är honung humlans fiende? 

När vi gjort vad vi måste, blir då vår belöning, honungen, egent-
ligen vår värsta fiende? När vi till sist upptäcker Fjällbacka, hittar 
fram till den goda honungen, tar då njutningen över fullstän-
digt? Det goda livet, honungsnjutningen, skulle i så fall i vissa 
fall kanske motverka framåtsträvande och ambition.

Nalle Puh tycks vara klar över sin åsikt, men vad tycker humlan 
som surrar från blomma till blomma, trots att den egentligen 
inte ens borde kunna flyga? Är honung humlans fiende eller är 
rekreationen i Fjällbacka skärgård i själva verket katalysatorn 
som gör det omöjliga möjligt? Humlan surrar ju år efter år mot 
alla odds, lyckligt vidare över sommarängar och rosenträdgårdar!

Något att filosofera över under ljumma och skira sommarnätter….

Skall vi vara livsnjutare eller arbetsmyror? Blommor eller bin? Vad 
är humlan egentligen? Har vi rätt att bara njuta av den härliga 
Fjällbackasommaren? Kan vi människor vara allt i ett, eller måste 
vi klassificeras i ett eller annat fack?

Och vi blir inte de första som filosoferar runt ämnet. Redan 
Sokrates och Platon tyckte för ett par tusen år sedan det var 
klart, att om man bara förstår det goda, så gör man också 
det goda, eftersom det är det enda som håller i ett långt 
tidsperspektiv. Grundfrågan var även för dem vilket för-
hållningssätt vi skall ha till ”livets honung”. Vad är det goda 
och är njutning så beroendeframkallande att det skadar vår 
existentiella balans?

Humlan surrar, fjärilen prålar och lärkan slår högt i skyn sin 
drill? Ur nektarfyllda blomsterskålar surrar oss små humlor till. 
I Fjällbacka är gudagott och honungsrikt att vara!

Njut i nuet… var glad över allt det du har omkring dig. Någon 
lär ha sagt att det inte är hur man ”har det” som mäter graden 
av lycka och välbefinnande i livet, utan istället hur man ”tar det”.

I Sverige infördes lagstadgad två veckors semester 1938 och 
vår nationalskald Evert Taube myntade uttrycket ”sommarnöj-
eskänsla”. Ett ord som är positivt värdeladdat, ett honungsord! 

Med sin ungdoms rötter på Vinga och i Bohuslän beskrev 
Taube i sina visor och ballader hur segel slår i morgonbrisens 
kast och hur vita måsar svävar över segelbåtars mast. Hur det 
blommar i varje klippskreva och livet blir skönt, som en ros i 
sin knopp, när glädjen och sången får vingar! Nordvästen ger 
hals och böljorna oss sjöburna smeka, som när Maj på Malö 
ror i sin Bohuseka.

Alldeles oavsett filosofiska grubblerier och historiskt målande 
naturromantiska skildringar, låt oss nu alla innefattas i sommar-
livets honung, modell 2012, för det är ju som Taube konstaterade 
redan för ca sjuttio år sedan, att just nu vid denna tid, dallrar 
solvärmen kring holmar och skär och…. Sommarn är här! 

Honung är och symboliserar livets goda och existerar i symbios 
med humlan. De är inte varandras fiender, nej – tvärtom, den 
ene är nog den andres förutsättning!

Vi önskar alla ännu en härlig Fjällbacka-sommar! n
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En inspelningsassistent håller ordning på när de olika skådespe-
larna skall vara redo att hoppa in för inspelning och kommuni-
cerar med dem och inspelningsledningen. Cirka 20 gånger per 
dag (!) skall hon skicka rapporter till filmhögkvarteret på Tanum-
Strand, för att de hela tiden skall veta hur inspelningsarbetet 
fortlöper och hur man därifrån skall planera det fortsatta arbetet. 
De här rapporterna skickas per sms till ett stort antal personer 
samtidigt. Bland annat måste man veta när skådespelare skall 
hämtas från hotell, flygplatser eller tågstationer, för att vara på 
plats på den aktuella inspelningsplatsen i rätt tid. Högkvarteret 
sköter sedan samordningen av alla transporter. 

Det är också Lottas ansvar att se till att det alltid finns ett välför-
sett fikabord,när det är dags för rast, och apotekslådan alltid är 
fylld med rätt mediciner och utrustning.

koka kaffe hemma, för att sedan ta med en stor mängd fyllda 
termosar tillsammans med allehanda tilltugg till filmgängets 
fikabord. Maten är en mycket viktig faktor för att alla skall må 
bra och inspelningarna skall fungera på bästa sätt. 

Det gäller att hålla reda på olika önskemål, allergier m.m. bland 
filmfolket. Lunchmat och andra större måltider behöver hon dock 
inte ta hand om. Man har under inspelningstiden haft kontrakt 
med många olika restauranger i trakten när det gäller maten. 
Ifrån Fjällbacka har man under perioder levererat mat till film-
gänget från såväl Bryggan som Lilla Berith. Just nu sköts detta 
av en frilansande kock, Samantha, som har hyrt in sig i Fjällbacka 
Valös pensionatskök. Därifrån distribueras maten ut till den plats 
i trakten, där gänget råkar befinna sig just då. Man filmar på olika 
platser nästan varje dag. Ibland filmas det i filmstudion, som är 
uppbyggd och inhyst i Lear’s gamla lokaler i Tanumshede.

Det blir 10-12 timmars jobb varje dag under 4 dagar varje 
vecka. Men arbetstiden är högst oregelbunden och kan ibland 
även vara förlagd till nattetid. Man jobbar på med bra fart. 
Varje arbetsdag klarar man av att göra 2-2,5 minut färdig film. 
Det tar ca fem veckor att klara av filmjobbet för varje film och i 
skrivande stund är fyra nya filmer redan klara. De är alla baserade 
på nyskrivna, fristående manus.

Det är inte bara Lotta som har fått jobb ”inom filmen”. Bernt 
”Greven” Greveby, som till vardags ofta arbetar på Lilla Berith, har 
under vintern jobbat en del extra som chaufför för filmgänget. 
Det har bl.a. blivit många resor fram och tillbaka till Landvetter 
för hans del. Han vikarierar också för Lotta då hon är ledig.

När jag pratar med Lotta, framkommer det tydligt att hon älskar 
sitt nya jobb. Ingen dag är den andra lik och det passar henne 
utmärkt. Något av det bästa med jobbet är den fantastiskt goda 
stämningen i filmgänget, som för det mesta består av cirka 30 
personer. Förutom denna härliga ”filmfamilj”, så kan det en del 
inspelningsdagar även tillkomma upp till 60 statister. n

Lotta Clementzon är uppvuxen i Fjällbacka. Hon 
flyttade tillbaka hit för cirka tre år sedan, efter 
många år i Göteborg. Hon har en bakgrund som 
kallskänka och jobbade i köket på Stora Hotellet 
när filmteamet förra året kom till byn för att börja 
spela in Fjällbackamorden. 

Jobbet som inspelningsassistent blev förra hösten 
ledigt och Lotta blev erbjuden att ta över. Det rör 
sig inte om något fast jobb, utan för varje ny film får 
jobbet sökas på nytt. Hittills har Lotta fått fortsätta. 
Vad gör då en inspelningsassistent? 

Ett drömjobb i Fjällbacka
Text: Eva Björving • Foto: Hans Schub.

Liksom alla medarbetare måste hon också läsa och känna till 
manuset, för att kunna följa arbetets fortskridande på rätt sätt.
Lotta berättar att hon börjar varje ny arbetsdag tidigt med att 

Lotta och Alexander Jönsson, platschef på Tre Vänner.
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ou le monde 
de Camilla Läckberg, 
au nord de Göteborg 
sur la côte ouest de la Suède 

www.westsweden.com

Fjällbacka

Photo : Frank Heuer, West Sweden

Text: Johanna Schub • Foto: Jenny Johansson STNB.

Sverige har stor potential att växa som ett turist-
land, men den redan stenhårda konkurrensen om 
turisterna ökar. Under 2010 satte därför ett intensivt 
arbete igång för att försöka att hitta en gemensam 
nationell strategi för att öka turismen och dess om-
sättning i Sverige. 

Det var det statligt ägda Svensk Turism som i samarbete med 
både nationella och regionala aktörer som VisitSweden, Tillväxt-
verket och Västsvenska Turistrådet (VT) drev igång detta, som 
resulterade i ett bolag vid namn Svensk Destinationsutveckling 
(SveDest). Strategin och projektet går ut på att hitta så kallade 
exportmogna destinationer, alltså en destination som kan möta 
många olika besökares behov och tillfredsställa dessa, marknads-
föra dem och öka samarbetet mellan organisationer, företag men 
också enskilda aktörer och privatpersoner. Målet kallas Vision 2020 
och förhoppningen är att fördubbla den svenska besöksnäringen 
som idag omsätter omkring 250 miljarder kronor, mer än exem-
pelvis stål- och järnexporten tillsammans.

Ett område som blev utpekat tidigt som ett exportmoget 
område och en stark kandidat i konkurrensen är Bohuslän. Vårt 
landskap erbjuder stor potential då det är uppbyggt på många 
olika destinationer, har en kort (men intensiv) säsong och 
kanske framför allt, för att det redan har en stark och befintlig 
turistnäring. Hur kommer det sig då att valet föll på att just 
utveckla Fjällbacka?

Bakrunden till detta projekt är att nationellt fördubbla turismen. 
Det som SveDest började med att göra var att se till var i Sverige 

det finns potential att utveckla turismen. Att valet föll på Bohuslän 
och inte vår huvudstad Stockholm till exempel har att göra med 
att man i Stockholm redan utvecklat det mesta medan Bohuslän 
har mycket potential till nya projekt, säger Ellinor Olofsson som är 
näringslivssekreterare i kommunen. Att det sedan blev Fjällbacka 
som blir startpunkten på projektet har framför allt att göra med 
att det finns en efterfrågan på marknaden, framför allt tack vare 
Camilla Läckberg, fortsätter hon.

Som bekant så har rättigheterna till de filmer som håller på att 
spelas in i Fjällbacka med omnejd sålts till flera europeiska länder 
som Spanien, Frankrike och Tyskland. Många länder har redan 
börjat marknadsföra Fjällbacka och Bohuslän, långt innan den 
första filmen har visats. Förhoppningen är att turismen inte bara 
kommer att öka i Fjällbacka, utan också i hela kommunen med 
omnejd.

När vi säger Fjällbacka i detta projekt så syftar vi på Fjällbacka 
skärgård, som också involverar till Resö, Grebbestad och Ham-
burgsund, menar Ellinor.

Arbetet kommer att drivas av en så kallad styrgrupp som på lokal 
nivå kommer att se till vilka fördelar Fjällbacka och vår kommun 
har, vad är det man vill marknadsföra? VT kommer sedan att ta 
med sig detta till den internationella marknadsföringen. Ett exem-
pel på detta är ett bokmärke (se ovan) som skall finnas i Camilla 
Läckbergs nya bok Sjöjungfrun när den börjar säljas i Frankrike.

VT är väldigt aktiva i det så kallade konsultarbetet, säger Ellinor 
men hon understryker också att vi har duktiga aktörer på hem-
maplan som arbetar aktivt med detta och att Vision 2020 är en 
stor möjlighet för vårt område. n

Fjällbacka skärgård
Destinationsutveckling 
Fjällbacka skärgård

Flera möten har under vintern/våren hållts i Fjällbacka. Bilden är från ett möte i slutet av januari med representanter för 
Fjällbackas företagare, Västsvenska Turistrådet, Svensk Destinationsutveckling, Tanums kommun och Tanum Turist.

Exempel på marknadsföring i Frank-
rike. Bokmärke med fjällbackabild.
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5 minuter med...

Foto: AT

Att Stora Hotellet blev ”räddat” av Stora Ho-
tellets Intressenter AB, har väl inte undgått 
någon. I stället för eventuella lägenheter så 
har vi fortfarande ett hotell i samhället.

Att det skett en renovering på utsidan märks 
inte minst med ommålningen. Uteservering-
en på baksidan har också fått sig ett riktigt 
lyft och efter förra sommaren så kan alla vi  
som varit där bara hålla med om att det är 
en mycket bra plats för After Sail på eftermid-
dagen.

I höstas anställde Stora Hotellet en ny VD. Här 
kommer en presentation av honom.

Namn: Ulf Martin Hultman.

Ålder: 48.

Familj: Sambo, dotter på universitet i New York, son 
på naturlinjen i Göteborg.

Bor: Göteborg, förhoppningsvis snart Fjällbackabo.

Fritidsintressen: 
Främst motorfordon. Råkar äga ett tiotal vespor….

Vad gjorde du innan Stora Hotellet: 
Divisionschef för Strömma Turism i Göteborg: ansvarig 
för Paddan Sightseeing, Nya Älvsborgs Fästning, 
Strömma Ut� yktsbåtar samt Rederi Göta Kanal. 
Ägt Victors Hotell&Restaurant, Vd för Hotell Royal Corner 
i Växjö samt bl.a. koncernchef på Mornington Hotels. 

Rebecca Trehammar

Mat/Dryck?  Älskar Sichuankyckling 
men skall ätas i Kina. Öl fungerar. Te dricks i 
mängder dagligdags.

Sport? GAIS!

Musik? Det började med The Sweet på 
70-talet sedan David Bowie, ELO, Queen, 
George Michael, m.� . Är en allätare..

TV? Helst � lm men jag gillar Monty 
Python, Helt Hysteriskt, Morden i Midsomer, 
nya Sherlock Holmes, Life on mars.

Läser? Inte ofta. Ett par science � ction-
böcker per år. Gärna Stephen Donaldson.

Fjällbackakassen Rebecca Trehammar

Nu har alla möjlighet att stödja Fjällbackas 
föreningsliv på ett enkelt och lätt sätt. 

Under hösten 2011 tog Konsums butikschef 
Thomas Bemersten kontakt med Föreningen 
för Fjällbacka angående att han ville ta fram 
”sponsorpåsar” till förmån för föreningslivet och 
andra tilldragelser i samhället. I samarbete med 
Signatur Torevi arbetades ett förslag fram som 
nu du som kund kan välja att köpa och packa 
dina varor i när du handlat på Konsum.

Föreningen För Fjällbacka och Sjöräddningssäll-
skapet kommer att dela på intäkterna av pås-
försäljningen. SSRS del går oavkortat till deras 
organisation och FFF kommer att använda sin 
del av intäkterna till att öka vårt bidragsgivande 
till samhället och dess föreningar.  

Och nästa gång du är och handlar, kom ihåg 
att titta efter ”Fjällbackaölen” och korven 
”Fjällbackare” som också är lokalpatriotiska 
nyheter  på Konsum. n
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Landgång på valö Annika Torevi

Under våren har ett av avsnitten till TV-serien Landgång spelats in i Hans 
och Karins kök på Valö Hotell & Krog. Man kan säga att den ena inspelningen 
ledde till den andra. Programmet handlar om kockar som lagar mat under 
udda förutsättningar, från ubåtskök till träningsläger för seglare. På Valö är det 
Läckberg-inspelningarnas kock, Samantha Larsen, som lagar mat till det egna 
fi lmteamet. Samtidigt som ett annat fi lmteam fi lmar hennes arbete i köket. Lök 
på laxen, liksom! 

Det är ingen enkel logistik att fa fram varm mat till mellan 40 till 140 personer 
när matlagningen måste ske på konstiga platser och udda tider. Maten måste 
följa inspelningsplatserna, det fi nns ingen rimlig chans att 140 personer kan dra 
iväg på lunchrast till närmaste restaurang. Tid är väldigt kostsamt i fi lmproduk-
tion. Samantha har periodvis hyrt in sig i köket på Valö Hotell & Krog och trots 
att köket är litet och allt måste fraktas sjövägen så har Karin och Hans gjort allt 
för att underlätta logistiken. 

Programledare för Landgång är Ann Lundberg och hon har besökt Valö med 
sitt inspelningsteam fl era gånger. En del bilder från resten av Fjällbacka kan vi 
också räkna med att få se när programmet sänds i september. n
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Panoramaskyltar N
O

TISER
Eva Björving Tack Fjällbacka! Alexander Jönsson

Nya för i år är de två panoramaskyltar, som finns vid kikaren 
på Vetteberget. Skyltarna hjälper alla som inte känner till 
vår vackra skärgård att hitta bland öar och orter.

Skyltarna är resultatet av ett samarbete mellan FFF och 
Tanums Kommun. FFF tog kontakt med fjällbackaboende 
Jürgen Wickert som tog fotografier från den plats där skyl-
tarna står, redigerade dem i dator, och lade till pilar och 
namn på större öar. Nordbloms tryckeri tryckte upp bilderna 
i två halvor och monterade dem på skivor. Under vintern har 
man i kommunens verkstad byggt ställningar av vädertåligt 
lärkträ och på dessa monterat de båda skivorna. I god tid 
före påsk fanns allt på plats bredvid kikaren.

Ta gärna en tur över Vetteberget och titta på skyltarna. n

Fjällbackaljuset Anders Torevi

Företaget Skargard, med den nu väletablerade Fjällbacka-
tvålen som vi skrev om i Fjällbacka-Bladet juni 2011, har nu 
utökat sortimentet i ”Fjällbackaserien” med doftljus. Allt 
tillverkat i samma ekologiska anda och med dofter som 
associerar till Bohuslän. 

Likt en liten plåtburk fernissa levereras de i nio olika dofter: 
Havtorn, Tång, Cassis, Enbär, Linne, Tjära, Drivved, Som-
maräng och Julljuset med pepparkaksdoft. Brinntiden är 
cirka 30 timmar.

Verkligen något för fjällbackavännen att tända på och 
njuta av. Både i Fjällbacka men varför inte även lite driv-
vedsdoft i lägenheten i stan… Ljusen finns att köpa på 
Rogers och på Gripsholm. n

Jag arbetar som platschef för Tre Vänner och i mina 
uppgifter ingår bl.a. att leta inspelningsplatser till olika 
produktioner och att se till att det är praktiskt genomför-
bart att ha en inspelning på dessa. Platschefen har därför 
dagligen kontakt med olika myndigheter samt människor 
som bor och jobbar kring en inspelningsplats.

Förutom att man skall underlätta för filmteamet så är 
självklart den viktigaste uppgiften är att se till att filmin-
spelningen inte stör människor runt omkring utan tvärtom 
blir ett roligt och spännande inslag i deras vardag. Jag 
känner stor tacksamhet över hur mycket hjälp vi har fått 
under vår inspelning hittills av er och hur väl bemötta våra 
team blir var vi än filmar. Jag är helt övertygad om att vår 
nära relation till alla er kommer att spegla sig positivt på 
filmernas kvalité och att vi alla stolt kommer att tala om 
Fjällbacka som en filmstad.

Nu har vi inte så långt kvar till vårt inspelningsuppehåll 
så jag vill passa på att tacka er alla för all hjälp vi har fått, 
för ert deltagande i svåra stunder och för allt det tålamod 
och den gästvänlighet ni visat oss under den gångna året.
Ha en fantastisk fin sommar och på återseende i höst! n

Föreläsning i Kina Anders Torevi

Naturfotograf  Tom Svensson har som förste svensk före-
läst på Asiens största fotomässa China P&E i Peking 20-23 
april. Hans senaste bok om de vita lejonen har blivit vida 
uppmärksammad och öppnat många dörrar. Det är lite 
unikt, då det över huvudtaget är mycket ovanligt med 
föreläsare från väst i Kina. 

– Fantastiskt att få möjligheten att föreläsa om utrotnings-
hotade djur och sprida mitt budskap i Kina, säger Tom som 
till vardags arbetar på Nordens Ark. n
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N
O

TISER

Nu är listan komplett. Alla  
Fjällbacka-Bladet från 1956 
finns att läsa på vår hemsida. 
Tusen tack, MediaCopy! n

www.fjallbackabladet.se

Komplett! ATHemsidan delad Anders Torevi

Förhoppningsvis har det inte und-
gått någon, men om nu så är fallet 
har www.fjallbacka.com en ny start-
sida med en delning. 

Vapnet leder till den gamla heder-
liga sidan för alla oss som vet vad 
Fjällbacka är och söker samhälls-
informationen där. i:et leder till en 
ny sida för turister som sökt sig till 
Fjällbacka Skärgård via nätet. 

Fjällbacka Skärgård är, som vi även 
skriver om i denna tidning på sidan 
31, arbetsnamnet för Hamburgsund, 
Fjällbacka, Grebbestad och Resö och 
därtill hörande övärld. I världen idag 
är namnet Fjällbacka överlägset t.ex. 
Bohuslän i kännedom och genom 
att rida på den våg Camillas Läck-
bergs utlandslansering ger oss, kan 
regionen förhoppningsvis lära våra 
besökare om allt annat som gör oss 
unika och besöksvärda. Som exem-
pel lanseras ”Skaldjursresan”, för att 
få uppmärksamhet kring världens 
bästa skaldjur. 

Turistsidan ligger under www.
vastsverige.se och har samma 
layout som alla övriga destinatio-
ner som Västsvenska Turistrådet 
ansvarar för. n

Annika Torevi

Kuststigen är en del av ett EU-projekt, 
Rekreativa Rutter, där bl.a. Tanums 
kommun jobbar med att utveckla 
vandringsleder längs Bohuskusten. 

I Fjällbacka uppgraderas Vettebergs-
leden som idag är 1,3 km och går 
mellan uppgången till Kungsklyftan 
och Hembygdsmuseet Nestorsgården. 
Leden skall förlängas med en 2,5 km 
lång slinga runt samhället. Med hjälp 
av Fjällbacka Guiderna tar man fram 
en app för smartphones med karta och 
guidning. Fler och bättre skyltar är på 
gång längs leden. 

Vi förbättrar även skyltningen på 
de kommunala badplatserna, säger 
Elisabeth Holmqvist på kommunens 
fastighetsavdelning, som är ansvarig 
för projektet. n Fo
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Victor Bogesjö, Uppsyningsman, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka

Då var det dags igen. Ännu en härlig högsäsong 
på havet, öar och stränder.
Som alltid kommer vi stå beredda och besättningen kommer 
tillbringa många timmar på våra olika enheter runt hela 
Fjällbacka skärgård. Navigera, hjälpa, bogsera, städa, köra, 
ge första hjälpen, meka, informera, trösta, öva och söka, frivil-
lighetsskapet är väldigt varierande. Och just den sista sysslan, 
sökandet, är vad jag kommer dedicera mina rader åt idag.

Att söka är en vanlig förekommande del i det operativa sjö-
räddningsarbetet till sjöss, och också en av de viktigaste. En 
person som ligger i vattnet kyls ner väldigt snabbt, även på 
sommaren, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Att söka 
effektivt och på så sätt snabbt och säkert få upp en nödställd 
ur vattnet är därför av största vikt.

Sjöräddningssällskapet har ett mål, nämligen noll döda till 
sjöss. För att nå det målet behövs det fokuseras på flera olika 
inriktningar, såsom förebyggande information, utveckling, 
forskning samt träning. Men givetvis också genom att göra 
den operativa sjöräddningen effektivare. Ett sätt att göra 
oss effektivare är att hålla våra båtar utrustade med använd-
bara och moderna hjälpmedel, t.ex. navigationsutrustning, 
sjukvårdsutrustning och sökutrustning för att nämna några.

I Fjällbacka har vi startat en insamling för att kunna köpa in 
ett av de nyaste och mycket användbara hjälpmedlen inom 
sökteknik, nämligen en så kallad FLIR-kamera. FLIR står för 
Forward Looking Infra Red, det vill säga en värmekamera 
som kan se i mörkret. Kameran är gyrostabiliserad vilket 
underlättar i lite grövre sjö samt har en inzoomningsfunktion 
vilket innebär att man kan söka mycket mer effektivt längst 
strandkanter utan att riskera båtens och i förlängningen 
besättningens säkerhet.

Med FLIR-kameran skulle möjligheterna att hitta någon i 
vattnet i mörker och vågor öka markant, och det skulle kunna 
innebära skillnaden mellan liv och död. Vill du vara med och 
utrusta oss i Fjällbacka som den första sjöräddningsstationen 
i Sverige med detta fantastiska hjälpmedel så ber vi er sätta in 
en valfri donation på Plusgiro 900 500-0 eller Bankgiro 900-
5000 och märka inbetalningen ”RS Fjällbacka / FLIR-kamera”. 
Kom ihåg att alla bidrag är mycket uppskattade.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en härlig sommar och 
som alltid uppmana till att använda flytväst, den räddar 
liv! n

Övning ger säkerhet!

Övning ger säkerhet!

Övning ger säkerhet!
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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

2004 träffades Emma Lindh 7 år och Odin Willig 8 år på ortens barngympa. 
Båda var fast beslutna om att det där med hopp och skutt inte riktigt var det 
dom ville hålla på med. Nej, det var dans som lockade barnen.

Det fick bli till att få börja hos Örjan Torstensson som på sitt underbara 
pedagogiska sätt lyckades fängsla dessa små spjuvrar till att fortsätta att 
utveckla sin dans. 2006 startade Emma och Odin i bugg för första gången 
(och kom näst sist) och sen så har det bara rullat på.

2007 hade paret utökats till att bli en trio då Matilda Carlsson fick kontakt 
med dem. Trion har genom åren blivit en av Sveriges mest framgångsrika i 
dubbelbugg med seger i Nordiska mästerskapen 2012. På SM har det blivit 
två silver, 2012 och 2010 samt ett brons 2011. De har avverkat klasserna barn 
och ungdom och tävlar nu i junior, en ålderklass som är lite speciell då det 
under SM-finalen tävlas med egen musik, koreografi och i vissa fall tema. I år 
hade de hårdrockstema med två mixade Iron Maiden-låtar och tillhörande 
kläder. Gissa om de fick stora applåder? Trion kallar sej för Team EMO som 
står för Emma, Matilda och Odin. Nog om trion...

 
Emma och Odin dansar inte bara bugg och dubbelbugg. 50-talsdansen 
Boogie Woogie och 40-talsdansen Lindy Hop är discipliner som ligger dem 
varmt om hjärtat. Bronsmedalj på SM 2010 och silvermedalj SM 2011 i Lindy 
Hop är dyrgripar som ligger i säkert förvar i medalj- och pokalskåpen där 
hemma. I år slutade de 6:a i SM och knep även bronsmedalj under world 
cup 2011.

 
I fjol startades en utlandssatsning inom boogie woogie som visade sig 
lyckosam. I Tyskland, Frankrike och Italien dansades det med fina resultat. 
I år i Slovenien, Finland och nu senast i Rimini i Italien. I Rimini debuterade 
de, under vårens sista WorldCup-tävling, i finalsammanhang. Med 37 par 
från hela världen gick Odin och Emma från klarhet till klarhet och slutade 
som sjua i finalen. 

Efter snygg solbränna, medalj och upplevelser för livet styrdes kosan hemåt 
till Fjällbacka. Många fina world cup-poäng rikare ligger paret nu sjua totalt 
på världsrankingen. Bland dessa sju är det ytterligare ett par svenskar, från 
Ludvika. 

Nu väntar ett långt sommarlov för ungdomarna men tro inte att Emma och 
Odin kommer att ligga på latsidan. Nej, det blir stenhård träning under hela 
sommaren. Både på hemmaplan, i form av fysträning och en massa dans, 
och på landslagsläger där formen kommer att slipas till det vassaste.  Allt för 
att komma i toppform inför parets allra största utmaning EM i Stuttgart som 
går i augusti. Sveriges landslagsdelegation var på plats i Italien och det var 
under ett parasoll på den milslånga stranden Emma och Odin fick beskedet 
om att de var ett av sex par som får representera Sverige under EM.

I september blir det utflykt till det grannlandet Norge, och vackra Fauske, 
där VM i Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie och Lindy Hop går. Där kommer 
ungdomarna från Fjällbacka visa ”hôrre skôbbet ska stå”. Var så säker... n

Emma och Odin 
 – Fjällbacka-ambassadörer det svänger om

Emma, Odin och Matilda efter segern i i dubbelbugg vid 
Nordiska Mästerskapen 2012. 

Emma Lindh och Odin Willig.
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Text: Anders Nilsson, Claes Grunewald  Foto: FjGK

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

Högst rankad i Bohuslän

Säsongen är nu i full gång på en bana i bästa skick. Mycket spän-
nande har hänt på banan och mest iögonfallande är ombygg-
naden av 15 hålet med en ny liten sjö och nya kullar. Vi är ganska 
säkra på att fortsatta satsningar på att höja standarden på och 
omkring banan är viktigt för verksamhetens framtid. Trenden 
med färre golfspelare och klubbar som försätts i konkurs forsät-
ter tyvärr. Även Fjällbacka Golfklubb tappar en del medlemmar 
och antalet gästande Greenfee spelare tycks minska något 
också. Olika åtgärder pågår och diskuteras för att motverka 
dessa förhållanden. En satsning har gjorts mot skolor i trakten 
i syfte att öka intresset för golfsporten.

Bertil och Iris driver golfrestaurangen vidare i år. Trenden med 
minskat golfspel påverkar förstås också den. Vi vill gärna passa 
på att uppmuntra alla läsare att besöka restaurangen och njuta 
av den utmärkta mat som serveras.

Tävlingssäsongen är igång och i början av maj genomförde 
Fjällbacka Golfklubb åter Mini Tour tävlingen Stora Hotellet 
Fjällbacka Open. Tävlingen är Bohusläns största Tourtävling. 
Vår huvudsponsor är Stora Hotellet i Fjällbacka. Tävlingen är 
en klassiker som med några få års avbrott pågått sedan 1969.  
Arrangemanget börjar på fredagen med en Pro Am vilket 
innebär att proffs, som spelar själva huvudtävlingen, bildar lag 
med sponsorerna. Europatour-spelare som Joel Sjöholm, Johan 

Ryström och Johan Axgren har deltagit i tävlingen tidigare år. I 
år segrade Rasmus Olsson från Falkenbergs golfklubb med 142 
slag. Tvåa kom Joakim Wikström från Sjögärde golfklubb även 
han på 142 slag men förlust i särspel. Tredjeplatsen delades av: 
Johan Carlsson S:t Jörgen Park Golfklubb, Patrik Gottfridsson 
Kalmar GK och Fredrik Ohlsson Gullbringa G&CC på 143 slag.  
Deltagarna var mycket nöjda med tävlingen och lovordar vår 
bana och vi är säkra på att de därigenom hjälper oss att mark-
nadsföra Fjällbacka Golfbana runt om i landet.

Stora Hotellet Fjällbacka Open sponsras av en rad företag med 
anknytning till Fjällbacka. Sponsorer utöver Stora Hotellet är 
JML Shipyards and Marin AB, Fjällbacka Värme och Sanitet 
AB, Lindahl, Borås Bil AB, KTC, Marin-Invest AB, Curator AB, 
Indutrade Flow Technology , KMS Americanhaircare , Salong 
Nobless, Fjällbackahallen, Grebbestad Industrifastigheter AB 
och Richters i Fjällbacka.
          
Fjällbacka Golfklubb har i år också rankats på plats 49 bland 
Sveriges golfklubbar på Golf Digest rankinglista av Sveriges 
drygt 500 klubbar. Detta är vi mycket glada över och vi har 
därmed den högst rankade banan i Bohuslän, vilket är ett 
kvitto på att Fjällbacka Golfklubbs strategiska och långsiktiga 
satsning på banans kvalité och utseende ger utdelning och 
uppskattning. n
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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

Nyrenoverat klubbhus

Glada miner på 70-årsfesten

Klubbhuset som byggdes 1979 har varit lite på dekis de 
senaste åren. En renovering med idella krafter går sakta och 
brukar bli sådär. Nu regnade det manna från himmelen när 
vi fi ck kontakt med Tanums byggymnasium som behövde 
ett övningsjobb under vintern. Ungdomarna ur åk1 har 
helrenoverat klubbhuset och trädäcket. Allt snickeri och 
målarjobb har de tagit på sig. Vi upptäckte en vattenskada 
som blev åtgärdad. Tack vare goda kontakter med ortens 
hantverkare har vi lyckats att hålla låg budget även på 
övriga arbeten. Vi tackar Lennart Benettsson på byggym-
nasiet och vår eldsjäl Åke Billberg som agerat byggledare.  

Hemmaseger på Väderöarna Runt
Fjolårets Väderöarna runt vanns av SSNs seglare Joakim 
Torstensson i en Omega 30. Segern grundlades med en 
stark kryss ut till Sotens Svartskär. Tävlingen avgjordes som 
jaktstart och under resten av tävlingen lyckades Omegan 
hålla undan för de snabbare båtar som jagade. Tvåa var 
Mikael Vesala från Viken Ägir, Uddevalla och trea Bengt 
Rosengren från Strömstad. 

ÅRETS VÄDERÖARNA RUNT SEGLAS 14 JULI. Alla med 
segelbåt är välkomna. Den kortare bana vi numera använ-
der gör att det kan bli en trevlig och prestigelös segling 
med familjen eller i goda vänners lag.

Seglarskolan för alla
SSN fortsätter att ordna seglaskola för alla åldrar. För barn i 
optimistjolle och C55 för ungdom och vuxna. Seglarskolan 
är kvalitetscertifi erad av Svenska seglarförbundet och 
utvecklas ständigt av våra duktiga lärare. n

Anmälan och mera information på www.norderviken.se

Vecka Optimist C55

V26 Fortsättning Nybörjare

V27 Kappsegling Nybörjare

V28 Nybörjare Fortsättning

V2 Nybörjare Nybörjare

V3 Nybörjare Fortsättning

V31 Nybörjar/Forts Fortsättning

V32 Nybörjar/Forts Nybörjar/Forts
Pirater redo för avslutningsdagens eskader till Hjärterön. Optimstkurserna avslutas 
alltid med  grillning och utfl ykt på fredagen. Vid den självständiga seglingen upp-
täcker barnen hur mycket de lärt sig under veckan.
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2012

Gamla fjällbackabilder från Hembygdsarkivet  –  Text: Anders Torevi

H
ärlig bild från M

örhultsberget i början av förra seklet. Kyrkan har ännu inte fått urverk och kyrkogården har inte anlagts. D
öda fjällbackabor begravs fortfarande i Kville. Folkets H

us, 
det ljusa större huset som

 sticker upp m
itt i bilden, är under uppbyggnad när bilden tas, vilket ger oss året 1905.

D
et ensam

m
a huset, om

gärdat av en stenm
ur, nästan m

itt i bilden är N
orden. Kan det fått sitt nam

n efter sitt läge, nordligast i Fjällbacka vid tiden? N
orden, som

 ligger m
itt em

ot 
tennisbanan, var länge ett café (se infälld bild från 1960-talet) och det finns fortfarande kvar, om

 än om
- och tillbyggt. Varken vägen till G

rebbestad eller vägen från korset vid m
ini-

golfen, via kajen, in m
ot sam

hället har anlagts. Källvik, slänten nedanför Rabekullen, är inte bebyggd och därför just bara en ”rabe”, ett ljungom
råde.

Vid Planarne (nuvarande kajen) syns bara en m
indre bod och en pålverksbrygga. Badholm

en är ännu inte bebyggd eller ansluten m
ed bro och benäm

des fortfarande Fiskholm
en. 

Fram
stranden har inte eldhärjats och Södra H

am
ngatan går över H

ällesporten (bakom
 nuvarande Järnboden).


