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Fjällbacka 2012 och…
Nu har Sko-John avslutat sitt drygt 50-åriga värv som kassör i För-
eningen För Fjällbacka, FFF. Tänk att någon bidragit med över 50 år 
av ideellt arbete, en beundransvärd prestation. John har dessutom 
alltid fullgjort sin uppgift noggrant och korrekt samtidigt som han 
haft den goa glimten i ögat och minst en räv bakom varje öra. Tack 
för denna stronga insats, John!

Jag har som John:s efterträdare inga ambitioner på att stå till förfogande en motsvarande 
tidsperiod, men vi får se. Min Fjällbackabakgrund är att jag sedan barnsben tillbringat 
somrarna i Fjällbacka och på Dyngö och även naturligtvis njutit av den fantastiska skär-
gården, kustens vackraste! Som delårsboende tillbringar vi mycket tid i Fjällbacka även 
under den mörka årstiden. Det är glädjande att se att det fi nns mer och mer av verksam-
heter såsom mat, hotell och handel etc. som har utökad säsong, en del till och med året 
runt-verksamhet. Vi vill ju gärna ha ett levande samhälle året om.

Den gångna sommaren har lämnat en delvis bitter eftersmak när man läser insändare och 
hör kommentarer angående Fjällbacka gästhamn. Här behövs verkligen en uppryckning 
gällande standard och service. Vi vill se fl er och nöjdare båtgäster, inte färre och missnöjda. 
När man är en av kustens dyrare gästhamnar så vill naturligtvis också gästerna ha valuta 
för pengarna. Välstädade och fungerande hygienutrymmen, tvättmöjligheter, sopkärl i 
tillräcklig omfattning, el och vattenförsörjning är några av de kriterier som måste fungera. 
En annan nagel i ögat på en del av våra båtburna gäster tycks systemet med in- respektive 
utcheckning samt registrering ha varit, varför göra det enkla så komplicerat?

Fjällbacka är till stor del beroende av turismen, och Tanums kommun måste värna dessa. 
Här har vi en gudomlig skärgård, ett vackert och gemytligt samhälle att förvalta. Till stor 
del är det turismen som skall vara med och fi nansiera samhällets framtida existens. Vi 
behöver nöjda turister och båtgäster som med glädje återvänder till Fjällbacka, och även 
talar väl om vårt samhälle.

Ras- och skredrisk har varit ett viktigt diskussionsämne i Fjällbacka under senaste tiden. 
Det är uppmuntrande att både Fjällbackabor och de lokala föreningarna i samhället har 
engagerat sig så starkt och i mycket god samarbetsanda. Tydligt är att det råder stor enig-
het och samförstånd om att samhället inte skall stängas av på mitten och snörpas ihop till 
två enheter. Fjällbacka är för litet för att delas upp i två delar. Det behövs en fungerande 
genomfart på Södra Hamngatan, där dock en begränsning av trafi k och belastning kan 
ske under sommarmånaderna. Det rimligaste alternativet är spontning så att ras- och 
skredsrisken undanröjs. Därefter kan man under ordnade former och utan tidspress lösa 
trafi ksituationen och hamnplanens utformning.

Har ni uppmärksammat Fjällbackas nya askgravlund vid kyrkan? Gå gärna upp nu i 
juletid och njut av både utsikt och stillhet och ägna lite eftertanke åt både er själva och 
era anfäder. n
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Sommaren
Ja, vad säger man om sommaren 2012? Det tog ett tag innan den kom igång, men 
sedan var det full fart i några veckor. Och så kom hösten. Men jag hoppas att ni 
är många med mig, som tar med er sommaren och hösten 2012 med en del soliga 
minnen, storm, regn och tunga skyar. Som livet är för de flesta av oss.

Föreningen har under våren och sommaren haft ett mycket nära samarbete med 
Samhällsföreningen, Kvilles Hembygds- och Fornminnesförening och Fjällbacka 
Trafikgrupp angående ras- och skredrisken vid torget. Vi har gemensamt kallat 
till möte och satt största fokus på Fjällbackas bästa. 

Jag vill passa på och tacka FFF:s medlemmar för ert stora engagemang för samhäl-
let. Många medlemmar har ringt, mailat osv. Jag har tillsammans med Samhälls-
föreningens ordförande Rosita Jansson gått igenom de åsikter som kommit oss till 
handa och allt material är presenterat och vidarebefordrat till Tanums kommun. 
Läs Rositas Inlägg från Samhällsföreningen på sidan 6 för en fördjupning i ämnet.

Under sommaren har vi som vanligt arrangerat flera stora evenemang. Vi slog 
rekord i deltagandet i krabbmetet under Barnens Dag, hade en större uppslutning 
på årsmötet  på Stora Hotellet än vi haft på flera år, en fantastisk Skärgårdens dag 
på Köttö och avslutningsvis arrangerade vi en helt underbar konsert i Fjällbacka 
kyrka med Barbro ”Lill-Babs” Svensson.

Hösten
Under hösten har föreningen hittills arrangerat en Berättarkväll på Lilla Beriths 
då vi visade fi lmen Fem rätters liv om Paavo Turtiainen. 

Vi har också arrangerat vår årliga Ugglejakt. Det var närmare hundra små och 
stora människor som slöt upp denna kväll, då föreningen med hjälp av sponsorer 
bjöd alla på korv och bröd, dricka, godispåsar med reflex m.m.

Årets hummerfiske har det väl varit lite si och så med för de flesta (även om min 
6-åriga dotter lyckades få 5 hummrar i en tina, från land, i hamnen ). Jag tycker 
så mycket om premiärveckan då hela samhället sjuder av liv. Glada förväntansfulla 
människor där alla är ute efter samma sak: havets svarta guld. 

Jag vill tacka alla medlemmar för att ni engagerar i de frågor vi driver i fören-
ingen och för att ni kommer på våra evenemang, det är ni som är Föreningen 
För Fjällbacka.

Avslutningsvis vill jag önska er alla En God Jul och Ett Gott Nytt Medlemsår!
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Från kommunen – av Anders Järund 

Anders Torevi

Ariana är både konstnär och arkitekt. Konsten har funnits med 
under hela hennes liv och sedan 1996 är det bara målningen som 
gäller. Många av akvarellerna föreställer existerande bohuslänska 
samhällen, man känner igen sig, men skenet bedrar. Konstnärin-
nan skapar en egen värld, verkligheten är bara nästan verklig, den 
är stiliserad och förstärkt.

Lysande vit, djupröd och varmblå färg bildar ett mysterium där 
det alltid fi nns mer att upptäcka. Det speciella ljuset, skuggspelet 
och det perspektiviska djupet tar med betraktaren på en drama-
tisk vandring i det karga landskapet och den täta bebyggelsen.

Genuina båtar, soldränkta klippor, vindpinade hus med skäl-
vande skugga fi nns i verkligheten, men innehåller samtidigt ett 

Omslagskonstnär Ariana Ramhage – med en fl äkt av hav och salta vindar

meddelande om en annan värld 
med plats för betraktarens tanke.

Att få människor att stanna upp 
och fånga ett magiskt ögonblick 
för bevara det för framtiden är 
målet, säger Ariana.

På meritlistan fi nns en utställ-
ning på Nationalmuseet i Wars-
zawa, separatutställning i London 
och otaliga utställningar på hem-
maplan. Se Arianas hemsida: 
www.ramhage.com för info om aktuella vernissager och bilder. n

• Antalet nätter i gästhamnarna 2012 (mot 2011): Fjällbacka 
6029 (+ 400), Grebbestad 5491 (- 894), Hamburgsund 2291 
(+ 190). 

• Tanum ligger på 19:e plats av landets båtkommuner enligt 
Båtbranschens Riksförbund. Det är tre platser bättre än 2011. 
Strömstad ligger på 4:e plats.

• TBAB har startat försäljningen av bostäderna på Håkeback-
eskolan, skall stå klara 2014. 

• Förberedande arbete med Tanums Kommuns nya översikts-
plan som skall gälla 2015-2030 har påbörjats. Allmänheten 
uppmanas höra av sig med synpunkter, se www.tanum.se .

• Kommunen har fått en kraftigt ökad efterfrågan på hemtjänst 
medan det fi nns lediga platser på särskilda boenden. 

• Årets hummerfi ske lämnade en del övrigt att önska, men 
makrillen var desto mer samarbetsvillig och gick till ordentligt 
redan tidigt på sommaren.

•  Kommunstyrelsen har beslutat utreda framtiden för fl ygfältet 
på Anrås.

Från grannorterna
Grebbestad
• Grebbestadskarnevalen fyllde 90 år.
Hamburgsund
• Hornbore Ting fi rade 20-års jubileum med teater på Ranrikes 

gamla tingsplats.
Långsjö
• Hamnutbyggnaden i Långsjö får vänta efter länsstyrelsebeslut.

Så spikades då ett långvarigt rekord. Rekord som kassör i För-
eningen för Fjällbacka, i föreningslivet i Fjällbacka överlag och 
kanske i Sverige i stort. För varje årsmöte under massor av år 
har rekordet förlängts med ett år. 52 år blev det till slut för vår 
”evige” trotjänare John ”Sko-John” Johansson. 

På bilden lämnar John symboliskt över pennan till efterträda-
ren Thomas Hartung som under en tid arbetat parallellt med 
John för att digitalisera arbetet med bokföringen. 

Många är de ordförande John ”avverkat” genom tiderna. Harry 
Järund, Sten Kallin  och Alf Edvardsson är inte längre i livet men 
Arne Karlsson, Lasse Lundberg, Anders Järund, Anders Torevi, 
Hans Schub och Rebecca Trehammar tackar för samarbetet. Läs 
mer om Thomas på sidan 29 i denna tidning.  n        /AT

Vår nye kassör - och den gamle
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

På Vårmötet 22 maj fick vi veta att det finns skredrisk runt Ingrid 
Bergmans Torg och Tanums Kommun presenterade ett detalj-
plansförslag som visade ett delat samhälle där Södra Hamngatan 
schaktats bort och ersatts med ett höj- och sänkbart trädäck, 
rivning av Centrumkiosken för att ge plats till en vändplats, ny 
byggrätt för kiosken bredvid Järnboden, flyttning av lekplatsen 
samt vändplan vid Brandparken. 

Detta väckte stor opinion bland fjällbackaborna som inte vill 
ha ett delat samhälle utan vill behålla en körbar väg (åtminstone 
vintertid), ev. ett nytt däck framför Järnboden och fram till Bryg-
gan, som också kan tillåta små byggrätter för bodar etc. Vi tänker 
oss en parkering t.ex. vid Tera Pak där man ställer bussar och bilar 
och sedan går ner i samhället. Vi tror detta även kommer att gynna 
affärer och restauranger.

Situationen gjorde att vi tre ordförande i Fjällbacka Samhällsför-
ening, Föreningen för Fjällbacka och Kville Hembygds- och Forn-
minnesförening, beslöt oss för att samarbeta för att nå ut till alla 
samhällsbor, både helårs- och delårsboende samt sommargäster.  

Vi ordnade ett stormöte 23 juli för att lyssna av hur allmänheten 
ville ha det i framtiden gällande området kring torget. Det kom 
ca 250 personer som fick möta politiker och tjänstemän från 
Tanums Kommun för att få information i denna så viktiga fråga 
för Fjällbacka. Alla som var på mötet ville ha fortsatt möjlighet att 
köra igenom samhället men de flesta kunde tänka sig reglering 
av trafiken under högsäsongen. Detta för att göra Torget till ett 
ställe där man kan ströva fritt och njuta av den fina utsikten. Vi 
bad alla på mötet och övriga intresserade att skriva ner sina syn-
punkter och lämna in sina förslag på hur man vill ha det till oss. 
Vi fick via mail, inlägg på Facebook och brev drygt 50 svar med 
många undertecknade namn på varje inlägg. Sammantaget var 
det ungefär 300 personer som tyckte till!  Ingen av dessa ville ha 
det planförslag som tagits fram varför vi beslöt oss för att driva 
denna fråga vidare till kommunen. Vi gjorde en samanställning 
av inkomna brev som vi överlämnade till kommunens plan- och 
byggavdelning där vi starkt underströk att något delat samhälle 
är vi inte intresserade av. Alla tre föreningarna i Fjällbacka har 
upplevt samarbetet som mycket positivt och känner oss väldigt 
enade i denna fråga. Undertecknad och vice ordf Karin Darpö har 
varit på möte på Tanums kommun och träffat de tjänstemän som 
handlägger ärendet om Torgets framtid, för att påverka.

Sedan våra möten har kommunstyrelsen haft sitt oktobermöte 
och beslutat att samhällsbyggnadsförvaltningen skall genomföra 
följande uppdrag och utredningar innan detaljplanearbetet/
projektet drivs vidare: arbeta fram ett avtal med Trafikverket 
som reglerar Trafikverkets finansiering och övrig delaktighet, 
av Trafikverket begära att en trafikanalys omedelbart görs för 
det aktuella området, redovisa hur antalet båtplatser påverkas 
av detaljplanen, inventera andra möjliga alternativ än de som 
hittills presenterats för skredsäkring av Södra Hamngatan, 
utreda om ny detaljplan behövs om alternativet med spontning 
väljs, ge möjlighet för trafik året runt på Södra Hamngatan med 
alternativ att avstängning kan göras sommartid, färdigställa 
samrådsredogörelsen och redovisa för kommunstyrelsen för 
ställningstagande. Man kan bara dra en slutsats av detta: politi-
kerna har lyssnat på oss!

Samhällsföreningen har också varit med på möte angående ny 
översiktsplan för Tanums kommun, med arbetsnamnet Tanums 
kommun vision 2030. Detta arbete har bara precis startat och 
det kommer att bli många fler möten innan översiktsplanen är 
ändrad.

Vi hade ett möte 1 oktober där alla Fjällbackas föreningar var 
inbjudna för att lyssna av vad som är på gång och hur sommaren 
varit. Även här fanns en stor enighet i frågan kring Torget.

Arbetet med Samhällsföreningens arbetsgrupper fortsätter. De 
långsiktiga frågorna har under året krävt ett flertal möten med 
ansvariga och en kontinuerlig brevväxling. Kajen, Badholmen, 
trafiken, parkeringar, industrimark och fler tomter är typiska 
långdragna frågor som vi gemensamt driver och kommer fort-
sätta att driva.

Vad gäller Håkebackeskolan har man har påbörjat försäljning 
av ägarlägenheter och parhus. När tillräckligt många är sålda 
kommer Håkebackeskolan och även Kyrkskolan att rivas, på 
Kyrkskolans tomt kommer man att bygga 14 hyresrätter. Ställ er i 
kö om ni vill bo i ett nybyggt hyreshus mitt i centrum!

Vi vet att det pågår arbete med totalt 14 detaljplaner i Fjällbacka 
så det ser lite ljust ut trots allt. Det står totalt 143 personer i kö 
för tomt/lägenhet i Fjällbacka så det hastar med fler tomer och 
lägenheter om vi vill ha fler inflyttade till Tanums kommun och i 
vårt fall då till Fjällbacka.  Vi vill ju framför allt behålla våra unga 
i samhället annars finns risken att det om 20 år endast bebos av 
pensionärer…
 Anneli och Tom Svensson i Flyg vill bebygga berget bakom Mål-
gården och det arbetet fortskrider och ser ljust ut, omfattar cirka 
20 tomter. Dessutom har Andreas Franchetti och hans kompanjo-
ner planer på att ta fram ett hundratal tomter på berget ovanför 
hockeyrinken, även detta ärende är på gång. Så just nu ser det 
väldigt ljust ut för Fjällbacka beträffande lägenheter och tomter. 
Kanske vi får ett mer levande samhälle och fler unga i framtiden, 
men vi behöver också fler industritomter.

Reningsverket norr om Kämpersvik är invigt och då renings-
verket i Fjällbacka är en stor bromskloss för fortsatt utveckling 
av den norra delen av centrum kräver vi samhällsbor att vi blir 
inkopplade på det nya reningsverket så snart det bara är möjligt. 
Det finns ännu inget beslut taget, varför detta är något vi måste 
driva på hos kommunen. n

OKQ8 stängde pumparna

Första oktober genomförde OKQ8 den sedan länge beslutade 
stängningen av drivmedelspumparna i Fjällbacka. I skrivande 
stund vet vi bara att andra bensinbolag uttryckt intresse att 
etablera sig i Fjällbacka och att förhandlingar pågår. Var ett nytt 
tankställe i så fall skall ligga är en öppen fråga. n
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Text: Lena Willig • Foto: Thomas Nilsson

Åter igen har det ho-hoats i Mulleskogen!  Veckan före allahelgona- 
helgen och höstlovets allra första dag var det dags för höstens 
stora begivenhet, Ugglejakten.

Hundratalet barn och vuxna lockades till denna stämnings-
fulla, roliga och också lärorika tillställning. Ugglejakten startade 
i Fjällbacka skola med en halv timmes fascinerande uggleskola 
med Håkan Elg som på ett fängslande sätt delade med sig av 
sina kunskaper.

Utrustade med ficklampor, reflexvästar och varma kläder gav 
vi oss ut i den lite kyliga, stjärnklara kvällen. Ut – Ut på jakt – 
Ugglejakt! 

I ett långt slingrande fackeltåg tog vi oss upp mot Mulleskogen. 
Stilla, lite småtysta och förväntansfulla gick vi sida vid sida… som 
vanligt fick de stora bära facklan och de små visa vägen. Och när 
de första i ledet var framme uppe i skogen var det fortfarande 
ljusspridare kvar nere vid skolan. Mäktigt! 

Väl på plats vid den sprakande brasan vankades god grillad korv 
av två käcka korvgubbar. Mats Finn och Thomas ”Lidas” Nilsson, 
rätt män på rätt plats, tycker jag. Det bjöds också på Festis och 
efter själva ugglejakten som är en tipspromenad bjöds det på 
fredagsgodis. En trevlig stund hade vi där vid brasan men sen 

Årets Ugglejakt 
– en ljusglimt i höstmörkret

var det ju dags att bege oss hemåt – neråt och då var det tur att 
ficklampan visade oss vägen ner för den slingriga stigen.

Det är tredje året som FFF arrangerar denna trevliga familjeak-
tivitet som traditionsenligt infaller strax innan allahelgonatid. n

Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

Silledan 2012

Nationaldagsfirandet ”Silledan” 6 juni i Fjällbacka börjar likna 
en etablerad tradition efter två arrangemang. 2012 var vissa 
saker precis som förra året: hundratals hungriga åt gratis sill 
och potatis i matsalen på Fjällbackaservice tack vare våra 
generösa sponsorer, Hembygdsmuseet Nestorsgården hade 
många besökare, Lasse Lundberg berättade om sillens historia 
och på bakluckeloppisen var det knökfullt med rekordet 38 
säljare. Men lite förnyelse fanns det allt: kaféet inne på servi-
cehuset höll öppet och såg till att det fanns kaffe efter maten, 
Stiftelsen för äldreboende i Fjällbacka hade lotteri och Dance 
Port ordnade både fiskdamm och välbesökt dansuppvisning. 

Dessutom fanns det möjlighet att bli ansiktsmålad, barnen fick 
titta på Frivilliga Brandkårens brandbil, man kunde måla med 
gatukritor och få glass. Kort sagt en trevlig fest för både äldre 
och yngre! Silledan arrangeras gemensamt av Föreningen För 
Fjällbacka, Kville Hembygds- och Fornminnesförening samt 
Makrill-VM. Fjällbacka har ett starkt och engagerat föreningsliv 
– Silledan är ett bevis för att det goda samarbetet ger resultat 
och kommer många tillgodo. Vi arrangörer ser en poäng i att 
Silledan firas kring Fjällbackaservice och därmed är tillgängligt 
även för de allra äldsta. Vi strävar också efter att det mesta skall 
vara kostnadsfritt så att alla kan delta. n
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Kyrktrappan – av Anders Järund,  ordf.  kyrkonämnden i Kville pastorat

Lunden lystes upp av marshaller och ljus i ljusbäraren. Det var 
uppehållsväder och folk samlades kring den nya anläggningen. 
Kyrkogårdsnämndens ordförande Bengt Widengård höll ett 
kort anförande och lämnade över ordet till undertecknad. Just 
då kom en störtskur och jag fi ck snabbt lämna över ordet till 
kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb, som i hällande regn och 
överröstande regnets smatter fi ck välsignat platsen. Bandet som 
var knutet runt stenen löstes upp av Fjällbacka kyrkorådsord-
förande Karl Einar Johansson och Bengt Widengård. Därefter 
rusade alla in i församlingshemmet. När alla hade samlats, 
fortsatte kyrkoherden med kvarvarande välsignelser och lyck-
önskningar och undertecknad kunde hålla sitt tal, varefter alla 
bjöds på kaff e och tårta. 

På Alla Helgons Dag den 3 november 2012 invigdes den nya askgrav-
lunden i Fjällbacka. Efter gudstjänsten tågade alla ut i procession med 
kören i spetsen och med ljus i händerna. 

Tal vid Fjällbacka askgravlunds invigning
Idén till den askgravlund här i Fjällbacka, kom upp för cirka 0 år 
sedan. Fjällbacka församling bildades 199. Tidigare hade det varit 
en kapellförsamling i Kville församling. Detta var en av de första 
frågor vi i det nya kyrkorådet tog upp. Det första förslaget var att 
lägga en minneslund på en gräsplätt som ligger vid svängen av 
den branta gångvägen, som leder från församlingshemmet ner 
till kyrkogården. Arne Lundahl drev frågan den gången. Tyvärr 
var ägarförhållandet till den här plätten alltför komplicerat, så 
vi fi ck ge upp.

År 00 kom Karin Gustavsson och Signe Johansson (oberoende av 
varandra) upp med idén, att anlägga en minneslund på området 

Askgravlunden i 
Fjällbacka invigd

Karl-Einar Johansson och Bengt Widengård vid stenen som väntar på gravering av det första namnet. Foto: Marie Carlsson, Strömstad Tidning.
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norr om bårhuset. Hela kyrkorådet tyckte det var en vacker plats 
för en minneslund. Men halva området ägdes av kommunen och 
måste köpas ut. Förhandlingar inleddes med kommunen 006 och 
köpet var klart 008. Det var Leif Hugoson, som då var kyrkorådets 
ordförande, som skötte förhandlingarna. Samtidigt passade vi på 
att köpa fri tomten, som församlingshemmet står på från kom-
munen. Från början fanns inte begreppet 
askgravlund, utan endast minneslund och 
en sådan skall vara helt utan minnesstenar. 
Kyrkorådet var från början inställt på att ha 
en minnessten där avlidnas namn kunde 
fi nnas, för de som så önskade. Vi hade tänkt 
att först anlägga minneslunden och sedan 
sätta upp en sten lite vid sidan av. Efter 
hand som tiden gick, var det fl er i Sverige, 
som tänkte som vi, och så införde man ”ask-
gravlunden”, där minnessten får sättas upp. 

Nu var marken inköpt och det var dags att 
överlämna ärendet till kyrkogårdsnämn-
den. Detta ombesörjdes av Lena Sällström, 
som då var Fjällbacka kyrkoråds ordfö-
rande. Vi tyckte att platsen i sig själv var 
tillräckligt vacker, och att det inte behövdes 
så mycket mer än en bänk, jord och en 
minnessten. Kyrkogårdsnämnden och 
kyrkogårdsföreståndare Steen Rosendahl 
hade däremot en annan uppfattning, vilket 
vi nu är tacksamma för. Bl.a. måste platsen 
handikappanpassas. Kyrkogårdsnämnden 
anlitade Klas Brunström på Lincona Bygg-
konsult, som förordade den utformning av 
lunden så, som vi nu ser den. Uppdraget att anlägga askgravlunden 
gick till Kjellstorps Entreprenad i Tanum. Det elektriska installerades 
av Curator i Fjällbacka.

En kommitté bildades bestående av Karl Einar Johansson som nu är 
Fjällbacka kyrkoråds ordförande, mig själv, Bengt Widengård, kyr-
kogårdsnämndens ordförande och Steen Rosendahl. Kommittén 
fi ck ta ställning till de olika förslag som framfördes, och Karl Einar 
och jag rapporterade till kyrkorådet i Fjällbacka för godkännande. 
Förebilden till stenen hittade Steen Rosendahl i Bovallstrand, och 
vi blev alla förtjusta i den. Vi beslöt att namnen skulle ristas in 
i stenen. Det blir vackrare men något dyrare än kopparplattor, 
som vi först tänkte oss. Dessa kan trilla av och kan dessutom få 
hjälp med detta av koppartjuvar. Stenen beställdes hos Bullarens 
Stenhuggeri AB. Idén till reliefen kommer från den vinjett, som fi nns 
i Fjällbacka-Bladet, och har utformats i samarbete med stenhug-
gare Dennis Davidsson. 

Och därmed var min sammanfattning av 0 års förberedelser 
fram till dagens invigning slut .

Diskussionerna
Anledningen till att det tagit 20 år innan askgravlunden i 
Fjällbacka blev verklighet, är som så ofta, att man hade olika 
syn på det riktiga i att anlägga en sådan. Kyrkogårdsnämnden 
kunde inte tänka sig en minneslund med minnessten. Någon 
minnessten skulle enligt bestämmelserna inte få fi nnas. Så 
småningom ändrades ju detta och begreppet ”askgravlund” 
infördes. Nästa motargument var att minneslunden i Kville 

har använts alltför sällan. Två lundar blir för mycket. Fjällbacka 
kyrkoråds svar blev, att det blir annorlunda, om man får sätta 
upp den avlidnes namn på en sten. Dessutom bosätter sig 
barnen till den avlidne ofta långt borta (oftare i Fjällbacka än 
i Kville) och har svårigheter att besöka graven regelbundet. 
Samtidigt som den här diskussionen pågick, upptäcktes att 

Fjällbacka kyrkogård höll på att bli full-
belagd, och man borde se sig om efter 
en plats för en ny kyrkogård. Kyrkorådet 
argumenterade nu, att en askgravlund 
kunde minska trycket på den stora kyr-
kogården. 

Sedan tillkom ytterligare en komplikation. 
Staten har beslutat att den gräskant på 1 
dm, som omger varje grav, skall skötas av 
gravrättsinnehavaren. Den måste klippas 
med sax eller grästrimmer, eftersom man 
inte kommer åt med gräsklippningsma-
skiner. Kostnaden för detta skall läggas 
på innehavaren, om inte kyrkan vill betala 
det. I vårt pastorat, där något över 80 % av 
befolkningen är medlemmar, vill vi vänta 
med att ta ut en sådan avgift, även om 
det innebär, att vi får bjuda icke medlem-
mar på detta. Kostnaden är än så länge 
överkomlig, men allteftersom fl er går ur, 
närmar sig den dagen, då vi måste ta ut 
en avgift för varje grav, även om inne-
havaren själv sköter den. Detta i sin tur, 
tror vi, skulle resultera i, att en del gravar 
återlämnas, men också att intresset för 

askgravlunden ökar. 2011 tog så kyrkogårdsnämnden beslutet 
att äska pengar till en askgravlund i Fjällbacka.

Till sist vill jag framhålla att Fjällbacka kyrkoråd har varit mycket 
aktivt i denna fråga och andra frågor, och att askgravlunden 
knappast hade kommit till utan vår insats. Och jag vill med detta 
påminna om, att är det viktigt, att vi har en församling och ett 
kyrkoråd. Men några måste också ställa upp i detta kyrkoråd. 
2013 är det kyrkoval och vi behöver fl er kandidater till alla poster. 
Anmäl dig. n

Norr om bårhuset går stigen ner till askgrav-
lunden. Foto: Anders Torevi

KALENDARIE I JULETID
FJÄLLBACKA OCH KVILLE
16/12  Luciahögtid, Kville kyrka kl 17.00
Julafton  Julbön, Fjällbacka kyrka kl 17.00
 Midnattsmässa, Fjällbacka kyrka kl 23.30
Juldagen  Ingen gudstjänst
Nyårsafton  Nyårsbön, Fjällbacka kyrka kl 18.30
Nyårsdagen  Ingen gudstjänst
5/1  Julkonsert, Fjällbacka kyrka kl 18.00
 Operasångare Hans Erik Sundström, 
 Stråkkvartett och Fjällbacka kyrkokör
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Bokrecension

Terje W Fredh

Boken om Fjällbacka 
Lasse Lundberg, Harald Rylander 
Warne Förlag

Boken Den röda granitens rike har fått en uppföljare. Boken om 
Fjällbacka har samma upphovsmän som graniten, Lasse Lund-
berg text och Harald Rylander foto. Jag har gjort många besök 
i Fjällbacka när jag intervjuat folk med anknytning till båtar och 
hav. Först när jag läst boken och studerat bilderna klarnar hela 
historien om denna numera riksbekanta plats. Önamn som Florö, 
Hästvam, Dannholmen, Kalvö, Porsholmen, Gluppö, Fläskö och 
Väderöarna kittlar nyfikenheten. Efter en bra historisk beskrivning 
av det gamla Fjellbacka får varje ö sitt eget kapitel där det inte 
saknas goda fakta om natur och människor.

Författaren skriver att ibland kan skärgårdens ha en historia 
som är intressantare än den som finns i samhället. I början av 
1800-talet hade Fjällbacka flerdubblat sin befolkning när skär-
gårdssamhällena växte upp. Under vissa perioder gick sillen 
till vilket skapade arbeta med saltning och vid trankokerierna. 
Samhället fick seglande jakter och hamnen var bra för hantering 
av gods. Hamnen blev i Fjällbacka, då liksom nu, en naturlig 
samlingspunkt.

Lundberg har tagit med många intressanta berättelser om det 
samhället han älskar. Boken präglas av närheten till havet och 
därmed till de olyckor som alltid drabbar en västerhavskust. 
Under Hansatiden och den danska stormaktstiden stran-
dade ett holländskt handelsskepp vid Vedholmen, söder om 
Hästvam, besättningen var familjer vilka räddades till öns 
Trinisla. Här byggdes holländarna 13 hus och skapade ett eget 
samhälle som tjänade pengar på lotsning, vrakbärgning och 
fiske. Barngravar har hittats på ön och det antas att holländarna 
fanns där i 70-80 år på 1500-talet.

Första världskriget lade sin slagskugga över många kustorter, så 
och Fjällbacka, många sjömän dog 1916 i Nordsjöslaget. 

En av de döda som drev i land var den tyske poeten Gorch Fock 
som begravdes på Stenholmen. Tusentals döda drev iland och 
det utgick bärgningslön för varje lik som ortsborna tog vara på.

Jag uppskattar att Lundberg också skriver om små triviala hän-
delser och speciellt de roliga porträtt han tecknar av färgstarka 
fjällbackabor, ett exempel på detta är den legendariske fiskaren 
Evert på Kalvö, en havets man som omkom när han ramlade ut 
från en brygga och drunknade.

 
Kombinationen mellan nytagna bilder och arkivbilder ger läs-
ningen en frisk substans, man läser, tittar på bilderna och går 
tillbaka och läser igen.

Varje år ges det ut 100-tals hembygdsböcker. Boken om Fjäll-
backa skiljer ut sig genom den fina mixen av text, bilder samt att 
boken kan läsas även av de som blivit äldre. 

Varje bibliotek och skolbibliotek bör inskaffa denna tidlösa 
kunskapskälla. Fjällbackaboken säkrar ett viktigt lokalhistoriskt 
dokument men borde också ha regional- och riksintresse.

Gör plats i bokhyllan för denna förnämliga bok, bättre kan en 
hembygdsbok inte göras. n

Bokanmälan

Ida Torevi

Sonjas sista vilja
Åsa Hellberg 
Bokförlaget Bra Böcker

Efter förra succéromanen är nu fjällbackafödda Åsa Hellberg 
återigen aktuell med en ny bok om Sonjas väninnor: Sonjas hem-
lighet. Sonjas hemlighet är en riktig feel good-bok om vänskap 
och kärlek som ger läsaren många goda skratt. I denna fristående 
fortsättning på Sonjas sista vilja får vi återigen följa vännerna 
Maggan, Rebecca och Susanne som nu bor på olika håll runt om 
i Europa. Redan i förra boken fick Sonjas väninnor reda på att 

Sonja levt ett dubbelliv fullt med 
hemligheter och när de trodde att 
alla hemligheter var avslöjade visar 
det sig att Sonja största hemlighet 
fortfarande inte uppdagats. Från 
sina hem i London, Mallorca och 
Paris försöker väninnorna knyta ihop de olika led-
trådarna Sonja lämnat efter sig. Nya fascinerade karaktärer dyker 
upp och en av dem är ekonomen Julie som vid 37-års ålder dröm-
mer om romantik och att komma bort från sin kontrollerande 
mamma. Hon lämnar London för Paris där dramatiken tätnar när 
Sonjas hemligheter uppdagas. Åsa Hellbergs andra bok är precis 
som den första en varm, rolig och lättläst bok som verkligen kan 
konkurrera med den svenska chick lit-eliten. n
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Bokanmälan

Eva Björving

Jag är med dig alla dagar
Mi Karlsson Bergkvist
Sivart Förlag

Mi Karlsson Bergkvist började för fl era år sedan skriva böcker för 
barn. De första tre böckerna var skrivna för barn i 6-9 årsåldern. 
”Amanda och fågelbadet” kom ut 2008. Året därpå kom ”Tekla 
Tiger och JAG-boken” (som handlar om att vara annorlunda i 
allmänhet och, som i Teklas fall, adopterad) och 2010 var det 
dags för ”Amanda och blåbärsälgen”.  

I augusti i år kom så den fj ärde boken, som är en skönlitterär 
bok för barn i åldersgruppen 10-13 år. ”Jag är med dig alla dagar” 
handlar om Elias, som förlorar sin mamma i en tragisk olycka 
och om hur hela hans värld vänds upp och ner. Mi skriver om 
hur svårt det är att förlora någon man älskar och om hur Elias 
får hjälp att ta sig ur sorgen.

Mi är sedan ”barns-
ben” sommarbo-
ende i Fjällbacka. 
Hennes farföräld-
rar Bror och Sonja 
Karlsson köpte 
redan 1960 det 
hus i Ödsmål, som 
Mi och hennes familj nu har övertagit. Som tonåring 
hade hon sommarjobb som turistvärdinna i Fjällbacka och ett 
år jobbade hon med visningar av Nestorsgården. 

Mi bor sedan ett år tillbaka med man och son i Ningbo i 
Kina. n

Bokanmälan

Anders Torevi

Olga på Väderöbod
Eva Larsson
Recito Förlag

Det har skrivits i många böcker om starke män i Väderöarkipela-
gen. Lotsar, båtsmän, fyrvaktare har trotsat stormarna och i allt 
för många fall off rat livet för sitt kall. Eva Larsson sammanfattar 
det bra med orden:

– Detta var en manlig och hård värld i yttersta havsbandet 
med båtliv, jakt och fi ske förutom den krävande tjänstgöringen 
vid fyren. Att ha en familj nära sig var nödvändigt för att kunna 
må bra och fungera rent mänskligt – speciellt som Väderöbod 
klassats som Sveriges ensligaste boplats.

Med sin mormors dagboksanteckningar, foton, brev och andra 
dokument har Eva lyckats med en dokumentation ur kvinnligt 
perspektiv. Texten är i många fall kort och lite huggen, precis 
som det var skrivet i dagboken, men det ger en fantastisk insikt 
i Olga Waldners liv på ön. Därtill har Eva tolkat anteckningar och 
beskriver skeenden i Olgas liv. 

Under åren 1920-1930 bodde Olga och maken Fredrik på 
Väderöbod. Barnen Brita och Inez föddes i Fjällbacka under den 
tiden. Stora stycken beskriver ett hårt liv men det fi nns även 

en annan sida. Vän-
skap bland fyrvak-
tarfamiljerna och 
med lotsfamiljerna 
på Väderöarna samt semesterresor 
sommartid i Bohuslän ger läsarna även en glädjefull, ljusare bild.

Mormor Olga var ingen stor berättare när Eva växte upp, 
morfar Fredrik var det desto mer men det handlade aldrig om 
kvinnornas liv. När Eva ärvde lådan med Olgas material och 
lärde sig om det hårda livet på fyrplatsen bestämde hon sig för 
att skriva en familjebok för de närmaste. Lyckligtvis insåg hon 
att den även har ett allmänvärde.  

Boken är ingen jättebok, dryga 40 sidor men är för oss alla 
som bryr oss om vår historia både viktig och mycket intressant. 

Tänk om vi alla kunde göra som Eva och teckna ned den his-
toria vi kan innan det är för sent? Dels en personlig släkt- och 
kunskapsresa men även som Taube skaldade i sista strofen av 
Inbjudan till Bohuslän, …”och i ditt släktes framtid likaså”. n 
Olga på Väderöbod fi nns att köpa på: www.litenupplaga.se.
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Text & foto: Harald Rylander

Skärgårdens dag 5 augusti 2012

Rebecca Trehammar och Annika Hökerberg hälsade alla cirka 
130 deltagare välkomna till Köttö, som hade valts till årets ö för 
Skärgårdens dag. Ön ingår nu i Veddöarkipelagens naturreservat 
och på ön finns bl.a. lämningar efter ett trankokeri och gamla 
husgrunder. Det finns gott om färskvatten på ön och under 
rundvandringen passerade vi en av källorna. 

Det är svårt att finna information om Köttö. Ön tillhörde Tanum 
socken (Anråsälven skilde Tanum- och Kville socken) så inget 
finns att hitta i vårt gedigna hembygdsarkiv. Tyvärr har Tanum 
endast ett mindre, enklare arkiv. 

Annika presenterade guiderna: Håkan Elg, fågelexpert. Kjell Ema-
nuelsson, expert på floran i Tanum. Torbjörn Westermark berättade 
om fyrar i Bohuslän och Sko-John om fiskeindustrin i Fjällbacka.

Håkan tog oss med till öns nordöstra del och berättade om alla 
fågelarter, som av och till gästar Köttö. Litteratur och kikare fanns 
tillgängliga. Varje årstid har sina speciella arter. En intressant 
information var att strandskatan kommer den 12 mars varje år 

och den 16 mars kommer fiskmåsen. Vid tiden för vårt besök på 
ön var flera fåglar, t.ex. storspoven, redan på väg söderut. Havs-
örnen häckar inte i Bohuslän p.g.a. olovlig jakt, men finns här 
på vintern av och till cirklande runt Köttö. Närmaste häcknings-
plats är inom Vänerområdet. I Finland finns en hemsida som via 
sändare på fåglarna och satellit kan kartlägga var havsörnar 
befinner sig. Se: www.luomus.fi/svenska/zoologi/havsornar.

På hösten är tättingar och rödhake här och ”äter upp sig”. Röd-
haken sjunger även på vintern. Kanadagåsen har blivit mycket 
vanlig. Tre par inplanterades 1936 av författaren och fågelexper-
ten Bengt Berg och anses nu vara alltför talrik. På vintern kan 
man se berguven sitta i bergen och bevaka. Fiskljusen jagar i 
viken nedanför oss och försöker lära sina ungar att jaga. Vissa 
arter har minskat p.g.a. brist på föda. Så har t.ex. trut och mås 
minskat medan storskarven ökat i antal. Efter Håkans berättelse 
var det nog många, som kände att vi bör vara mera observanta 
på mångfalden av intressanta fåglar när vi vistas i skärgården.
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Kjell Emanuelsson ledde en grupp på en intressant bota-
nisk exkursion på ön. Det är fascinerande att uppleva hur 
mycket mer man ser när man vandrar i sällskap med en 
expert som kan peka ut de olika växterna. Skörbjuggsört, 
jungfrulin, ärenpris, sötvedel …. ja, arterna var många. 
En favorit blev rödmire eller rödarv, som växte nära 
stranden.

Vi kom tillbaka till vår glänta för att äta medhavd matsäck 
medan vi fick lyssna till dragspelsmusik av Janne Gunnér 
och Lasse Lundberg. Det blev allsång och även i år dris-
tade sig ett par till en dans på gräsmattan. 

Det skulle bli mera information. Torbjörn Westermark 
berättade om fyrarnas historia i Bohuslän. På segelfar-
tygens tid gick många skepp inte ända in till Fjällbacka, 
utan ankrade upp eller la till vid Florö. Det fanns inga 
skärgårdsfyrar då och det var också svårt att manövrera 
skeppen i de trånga farvattnen. I slutet av 1800-talet 
blev motorfartygen allt vanligare och man krävde då 
fyrar i den inre skärgården. Fyren på Lilla Köttö eller 
Virholmen, som den allmänt kallas, var klar 1909 och 
är ett led i inseglingen från Brände Holme. Först drevs 
den med fotogen och senare blev den en AGA-fyr. 1997 
installerades solbatterier som driver fyren, men med 
något svagare sken. Torbjörn, som huserar mitt emot på 
Valö, minns fyren mycket väl från när han var barn. När 
fyren tändes på kvällarna var det läggdags för barnen.

Sko-John avslutade den kulturella delen av Skärgårdens 
Dag med berättelser om hur Fjällbacka utvecklades från 
ett fattigt jordbrukssamhälle till den turistort som den 
är idag. John uppehöll sig vid den omfattande sillhante-
ringen på 1700-talet med många trankokerier i skärgår-
den, bl.a. på Köttö. År 1787 fanns det 429 trankokerier i 
skärgården. Resterna av koket lades i sk. grumsedammar. 
En sådan finns på östra stranden av Lilla Enerskär. Sill-
olja exporterades till Paris för att förse gatlyktorna med 
bränsle. Hembygdsforskaren och fjällbackabon Sverker 
Stubelius har i sin bok ”Kville härads första industri” ingå-
ende beskrivit trankokerierna i Fjällbacka. År 1842 kom 
Gustav Andersson på ett recept för hur man kunde göra 
ansjovis av sillen. Det lilla röda huset innanför f.d. Nisses 
frisersalong är det första huset för hans tillverkning. Sillen 
förvarades i träkaggar om cirka ett kilo. Det berättas att 
Andersson lär ha levererat ansjovis till Durban i Sydafrika. 
Med den tidens frakt bör det ju ha tagit ganska lång tid 
för transporten. Kanske ansjovisen var mer lik surström-
ming då den kom fram?

Även i år hade FFF ordnat en lyckad Skärgårdens dag. n

RIB-båtarna är redo för att transportera deltagarna till Köttö. 

Håkan, Annika, John, Kjell och Torbjörn. Dagens värdar.

Håkan och Stig visar hur stor en havsörn är. 

Fyren på Virholmen, eller Lilla Köttö som sjöfartsverket kallar den.
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I Fjällbacka på västkusten är risken för ett bergras enligt sakkun-
skapen överhängande. Länsstyrelsen i Göteborg har funnit för gott 
att fridlysa två fastigheter i samhället för andra än ägarna och deras 
familjer. Stenblock på � era ton sitter så löst i den lodräta, bortåt 50 
meter höga bergväggen, att de när som helst kan släppa fästet och 
rasa ned över byggnaderna nedanför. En expertundersökning av 
platsen har i dagarna slutförts av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, 
och nu är frågan, om de hotade byggnaderna skall inlösas av staten 
och området fridlysas eller om man skall ge sig på en mycket kost-
bar � xering av den söndervittrade granitklippan. Den uppkomna 
situationen anses unik för svenska förhållanden.

Kaff erep förbjudna.
För de � ällbackabor som bor i riskzonen har länsstyrelsens kungö-
relse medfört en säregen situation. Själva få de t.v. bo kvar i »klip-
pans skugga», men de få ej motta några som helst besök i hemmet. 
Ka� erep, familjebjudningar etc. är bannlysta. De »fridlysta», som 
inte tror så mycket på den överhängande faran, känner sig nästan 
isolerade. Över huvudtaget tar man saken lugnt i det lilla � skeläget. 
Berget har alltid sett ut på det där sättet, resonerar man, och varför 
skulle det ramla ned just nu?

Sakkunskapen är emellertid desto mera betänksam. Den omfat-
tande stabilitetsundersökningen, som bjudit på stora svårigheter, 
då berget är så brant att experterna måste � ras ned i linor från 
bergskanten, utvisar att stora delar av graniten ligger lösa. När 
man slår på dem låter det som en tomtunna. Det är omöjligt att 
förutsäga ett ras med bestämdhet, men säkert är att en stöt eller 
initiering av något slag, som t.ex. vid ett åsknedslag, kan få den 
yttre klippan att lossna.

Kyrkbesök räddade.
Det tvärbranta berget vid Fjällbacka, som tvingat bebyggelsen 
att koncentreras till den smala strandremsan nedanför, har även 
tidigare utgjort ett hot mot invånarna. Ar 1905 inträ� ade ett ras 
ett stycke från den plats det nu gäller, och stora block borrade sig 
ned i marken. Det var en söndagsmorgon då de � esta var i kyrkan, 
varför ingen människa kom till skada vid tllfället. Den geologiska 
undersökningen har också haft det goda med sig, att man kunnat 
konstatera, att berget ligger fast överallt utom just vid det aktuella 
avsnittet. Fjällbackas rykte som badort tar sålunda inte någon skada 
av uppgifterna om den lokalt betonade faran.

Fjällbacka är sedan många år tillbaka en av västkustens populäraste 
badorter, och just nu inväntar man sommarens stora invasion av 
badgäster. För dessa blir klippformationerna bara en extra attraktion. 
De bor ju alla utanför riskzonen, inom vilken praktiskt taget bara de 
två fridlysta husen är belägna. De gamla � ällbackaborna är för sin del 
övertygade om att det inte � nns någon anledning att förutsätta att 
riskmomentet skall ha ökat på senare tid, men expertisen har som 
sagt en annan uppfattning. Framtiden får utvisa vem som haft rätt.

Alldeles intill den fridlysta platsen ligger Fjällbackas mest kända turistattrak-
tion: Kungsklyftan. Förr kallades den Ramneklovan på grund av de många 
stenar som ramlat ner i den. När kung Oscar 1887 gjorde ett besök ändrades 
namnet »för prydlighetens skull».

Bergraset som
hotar Fjällbacka

Historien går ju igen sägs det. I dessa ras- och skredrisktider är det trevligt att återkoppla till vad tidningen Se skrev 
i maj 1946. Texterna är original och jag har försökt sätta artikeln som den såg ut i Se.  /Anders Torevi
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Bergraset som
hotar Fjällbacka

EN VY AV FJÄLLBACKA. PÅ SOMMAREN EN AV VÄSTKUSTENS POPULÄRASTE BADORTER.

Fridlysningskungörelsen är uppspi-
kad runt om fru Ester Kaldéns villa, 
som ligger i farozonen. »Jag är inte 
rädd», säger hon. Municipalstämme-
ordf. Mjölner verkar gåtfull.

»Döden lurar»-affischen har beteck-
nande nog spikats fast på en stolpe 
tätt under det farliga stället. Berget 
»hänger» över de hus, som fridlysts av 
länsstyrelsen.

»Jag har sovit gott varenda natt i sex år i 
huset under klippan, och det tänker jag 
fortsätta med», säger fiskhandlare Albert 
Wingfors (t.h.) och fru Kaldéns son Ebbe 
skrattar.

Tidigare tänkte inte fjällbackabor-
na så mycket på det riskabla berget. 
Nu har klippan blivit allmänna 
samtalsämnet. Man stannar gärna 
på gatan nedanför stupet.

En kommunalpamp i Fjällbacka, fiskaren Johan Mjölner, har vågat sig upp under 
stupet för att ta en närmare titt på det hotande bergraset.

Ett annat parti i samhället där berget ser hotande ut, men där fridlysning ännu 
inte gjorts. Badortsgästera bor helt utanför riskzonen.
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Jag är hövding också över havet! 
Så inledde landshövding Lars Bäckström sitt tal då 
han den 8 juni invigde Väderöarnas Naturreservat.

Text & Foto: Hans Schub

Var det inte redan ett naturreservat i Väderöarkipelagen kanske ni 
undrar nu? Jo, men det har bara varit det sedan juli 2011. Förra året 
var det dock inga berörda myndigheter som hann med att planera 
för en officiell invigning, så det fick ske i år istället. Fredag-lördag 
8-9 juni gick det hela av stapeln. Då hade förberedelser pågått i 
några månader som ett samprojekt mellan i huvudsak Bohusläns 
museum/Västarvet, Kosterhavets nationalpark, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, Statens fastighetsverk, Tanums kommun 
och Väderöarnas Värdshus. Flera partners fanns också med, bl.a. 
de föreningar som hyr hus på Storö/Ramnö.

Lördagen erbjöd möjlighet för allmänheten att resa ut till Storön 
och ta del av ett digert program men den egentliga invigningen 
skedde under fredagen med ett femtiotal särskilt inbjudna delta-
gare. Vädret var denna fredag strålande så den planerade platsen 
för invigningen, Kompassberget, gick att använda. Där inleddes 
festligheterna med en drink av den svagare sorten, kylt havsvat-
ten som först gått genom Värdshusets avsaltningsanläggning. 
I tur och ordning talade sedan som nämnts vår landshövding 
Lars Bäckström men också Statens Fastighetsverks generaldi-

rektör Thomas Norell, förvaltningschefen på Västarvet Marianne 
Dahlqvist samt kommunstyrelseordföranden i Tanum Clas-Åke 
Sörqvist. Det var ord om den goda miljön, uppfyllda mål kring 
skydd av känsliga vatten, förvaltning och utveckling av Väderö-
arna som besöksmål samt lite mer praktiska frågor kring toaletter 
och sopor. Det hela manifesterades genom att dessa fyra knöt 
ihop en grov tamp med fyra knopar, bildandes en sluten cirkel. 
Därefter kulade Moa Brynnel (en slags jojk).

Just denna samverkan mellan verk, myndigheter och kommun 
får betraktas som unik. Ett bestående resultat av detta är den fina 
broschyr som parterna tillsammans låtit göra och den publice-
rades denna helg.

Statens Fastighetsverk har ju sedan flera år uppburit hamnavgift 
i den gamla lotshamnen och där planerar man också att till, 
förhoppningsvis, nästa år uppföra ett helt nytt servicehus. Det 
ska då innehålla duschar, toaletter avsaltningsanläggning och 
reningsverk.  Elen är sedan tidigare utbyggd i hamnen och det 
finns gott om eluttag för besökande båtar. Troligen kommer 

▲ Landshövding Lars Bäckström invigningstalar och 
Marianne Dahlqvist, Thomas Norell  och Claes-Åke 
Sörqvist lyssnar intresserat.

▼ På lördagen hölls det andaktsstund i ”Kyrkan” med 
Per Hammarström, präst i Kville pastorat, ackompan-
jerad av Mia och Christer Ådin.

Naturreservatet på 
Väderöarna invigt
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Årets 
Fjällbackabo 2012

Peter Engberg

”Årets Fjällbackabo” utses sedan 2011 
av en grupp bestående av alla tidi-
gare utsedda ”Årets Fjällbackabor”. 
Utmärkelsen skall gå till: 

”den person, delårsboende eller hel-
årsboende, som gjort något, ideellt 
- sportsligt - kulturellt - företagsmäs-
sigt, eller något jämförbart med detta, 
som berikar samhället och ger en 
positiv bild av Fjällbacka”.

Motivering: 
Från Åke Skiölds tecknarskola på 
baksidan av Allers under 1960-talet, 
via skivomslag till bl.a. Motvind och 
Europe, till de ”skruvade” tolkning-
arna av öar, situationer och förete-
elser i vår skärgård. 
Sedan 1989 har hem i Fjällbcka, 
Bohuslän, Sverige och Världen beri-
kats med hans verk. Att blanda gott 
konstnärskap med ett stort inslag 
humor har blivit hans signum där 
även karrikatyrtecknande är en del. 
Den alltid hjälpande handen med 
illustrationer i lokala böcker och 
tidskrifter, samt alla verk som leende 
betraktare förknippar med Fjäll-
backa gör Peter till en riktigt go 
gubbe och värdig titeln Årets Fjäll-
backabo.

”Årets Fjällbackabor” genom Anders Torevi.

Tidigare pristagare:
2001  Christian Hellberg
2002  Lasse Lundberg
2003  Bryggdansföreningen
2004  Camilla Läckberg
2005  Karl-Allan Nordblom
2006  Harry Järund
2007  Berith Torevi
2008  Susanne Hadenius
2009  Örjan Torstensson
2010  John Johansson & 
  Anders Torevi
2011  Thomas Jonsson 

servicebyggnaden också att ha en liten del med ren information till besökare 
kring flora, fauna, bergart, kulturhistoria etc.

Kulturhistorien är som de flesta känner till mycket intressant på dessa yttre öar. 
Bohusläns Museum gjorde 2010 en förnyad insats med utgrävningar både på 
land och i kanalen Strömsund (vi har skrivit om detta tidigare i Bladet). Museets 
Lars-Erik Hammar var också med under invigningsdagarna och tillsammans 
med kollegor berättade han bl.a. om ”kyrkans” troliga användning under de 
århundraden då Strömsund fungerade som en viktigt uthamn. De som åkte ut 
under lördagen kunde vara med om en andaktsstund just i denna ”kyrka”. Per 
Hammarström, präst i Kville pastorat och bosatt på Kalvö, hade satt samman en 
friluftsgudstjänst efter medeltida mått. Några av texterna som lästes var skrivna 
på latin och det hela ramades in med musik, också av gammalt snitt, framförda 
av Mia och Christer Ådin.

Under lördagen kunde den som torrskodd ville titta på livet under ytan besöka 
ett klappakvarium, ägna sig åt krabbfiske från bryggan och åka på en tur för 
att fiska kräftor. Ville man själv ner under ytan fanns det möjlighet att prova på 
dykning. På land berättade guider om allt från tobisgrisslor och blommor till sjö-
fararnas ristningar och varför det finns så många kompassrosor här. Föreningen 
för Lotsutkiken höll densamma öppen och var bemannad med egna guider. I 
Värdshuset kunde man köpa en lunch bestående av fisksoppa. Föreningen på 
Väderöbod fanns också med och arrangerade turer från Storö till Väderöbod.

Lagom till invigningen stod också en nyanlagd vandringsled klar. Paret Ingela 
och Hans Sörqvist från Trossö hade då under hela våren på Länsstryrelsens 
uppdrag arbetat med att bära ut ekplank över halva Storö för att av dessa 
bygga spångar, trappor och handledstänger. Nu är en promenad till de intres-
santa platserna med kompassrosor, till kyrkan och till grottan enklare att göra 
och det är också lättare att hitta vägen. Längs hela leden finns vägvisare i form 
av korta ekstolpar samt riktningsskyltar. Paret Sörqvists arbete får närmast 
betraktas som en bragd! n

FAKTARUTA:
Reservatet omfattar 183 km2 varav 99 % är vatten. Det utgör tillsam-
mans med Kosterhavets Nationalpark Sveriges artrikaste marina 
område. Här finner man en mångfald av olika undervattensmiljöer, 
allt från djupa hårdbottnar till grunda områden. Man har funnit 
levande ögonkorall i rev innanför Storö. Här finns också ett rikt 
fågel- och sälliv. Tobisgrisslan finns bara här och på Soteskär, på 
senare år har toppskarven börjat häcka här. Med reservatsbildningen 
förändrades omfattningen, och även tiden, för de många fågel- och 
sälskyddsområdena. Exempelvis är hamnarna och området runt 
husen och fyren på Väderöbod numera tillåtet att besöka hela året. 
Alla områden som har skydd har nu samma förbudstid, från 1/4-15/8. 
I Sollidsbågen är det ankringsförbud och hastigheten vid infarterna 
till Storö/Ramnö är begränsad till 5 knop under perioden 15/5-31/8.

Kosterhavsförvaltningen (Länsstyrelsen) ansvarar för skötseln av 
reservatet.

Moa Brynell kulade, Linnea Nordell fyllde i kompassrosorna och Grottan har fått en ekstig.
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Text: Anders Torevi • Foto: Strandstädarna - ingen nämnd ingen glömd

Projektet startade med att Anders Nilsson, Lars-Erik Persson 
och Kalle Kahlman i Mörhult konstaterade att nedskräpning 
en i skärgården nått den gräns att vi måste agera. Kontakt togs 
med Tanums kommun, Västkuststiftelsen och Sjöräddningen 
i Fjällbacka. Kunde de ta hand om soporna – forsla iland och 
köra bort – så kan vi försöka få ideella krafter att samla ihop 
skräpet. Alla parter svarade ja och projektet ”Världens vackraste 
skärgård” drogs igång. 

Med ekonomiskt bidrag från Tanums kommun, Föreningen 
för Fjällbacka och VM i Makrillmete kunde massutskick till alla 
hushåll i Fjällbacka göras. Affischer sattes upp i samhället och 
upprop på Facebook ordnades. En egen hemsida under fjall-
backa.com blev informationscentralen. 

Faddrar söktes till 30 öar (vilka snart blev bort emot 50) och 
anmälningarna rasade in. Förhoppningarna var därför stora inför 
Stora Fadderdagen 17 juli. Vilken underbar syn det var med alla 
dessa ivriga människor som samlades på Torget för genomgång 
och säckutlämning! Det var nästan som på Makrill VM när alla 
båtar drog ut till havs. 

Dagen gick som planerat med bra beräkning på sopmängden 
på respektive ö. Dock med vissa undantag. Fläskö väst (nordsi-

dan av Gluppöbassängen) t.ex. visade sig vara en riktig ”härd-
smälta”. 140 säckar samlades ihop och runt 100 blev kvar. Även 
Slängerumpan och Storsvinningen ruvade på enorma mängder. 

Soporna landades på Kajen och vid sjösättningsrampen i Mör-
hult och högarna av de ljusblå säckarna växte till berg. 800-900 
säckar kom in på fadderdagen och succén var ett faktum. Alla 
faddrar kunde dock inte vara med just den dagen så städandet 
fortsatte under sommaren. I skrivandets stund har cirka 1200 
250-liters säckar landats (dubbelt så stora som vanliga 125 l).

Nästa år kommer en ny Stora fadderdagen att utlysas. Vissa öar 
måste grovröjas mer från det samlade skräpet men alla som i år 
blivit rena blir oändligt mycket lättare att städa. Förra gången 
det städades var 17 år sedan, jag vet - jag var med, så rent mate-
matiskt borde det bli 17 gånger mindre skräp på dessa öar. Om vi 
som faddrar låter våra vingar breda ut sig över våra älsklingsöar 
med lite arbete varje år ser framtiden mycket renare ut.

Tack alla ni, cirka 80 familjer och 300 personer. Tack Anders, 
Lars-Erik och Kalle för initiativet. Tack kommunen, SSRS och 
Västkuststiftelsen. Tack alla Nyttiga Idioter för er övertygelse, 
Världens Vackraste Skärgård är nu väldigt mycket vackrare! n

De nyttiga idioterna är en text av Heinrich Böll från 1974 om världens alla idioter som 
står fast vid sin övertygelse och träget kämpar på. Heinrich syftade på politiskt käm-
pande mot förtryck och diktaturer men jag kan ändå inte undgå att sätta epitetet  
Nyttiga Idioter på alla som, när myndigheterna inte kunde eller hade viljan, tog sa-
ken i egna händer och av egen övertygelse träget kämpade på med...

Världens Vackraste Skärgård

Ett vrakhål på Slängerumpan före städningen

FÖRENINGEN
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Bilder, fadderlistan m.m. hittar du på www.fj allbacka.com/vvs
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Kajak i Fjällbackaskärgården

Kajakorienteringen
Text & foto: Torbjörn Karldén

För tredje året i rad anordnades paddeltäv-
lingen Kajakorienteringen. I år var start och 
mål förlagt till Plurets badplats i Hamburg-
sund. De två tidigare åren har start- och 
målplatsen varit vid badplatsen i Grebbestad, 
respektive Badberget/SSN i Fjällbacka.

Vad är då kajakorientering?
Kajkorienteringen är en tävling där det gäller att med 
kajak navigera genom skärgåden på snabbaste sätt. Efter 
gemensam start, där deltagarna får varsin karta, skall ett 
visst antal kontroller besökas i en förutbestämd ordning. 
Banan är cirka 20 km lång och lagd så att den bjuder 
på såväl navigationsproblem som på vägvalsproblem. 
Tanken är att deltagarna skall välja olika vägar och på så 
sätt sprida ut sig.

Tävlingen genomförs alltid på lördagen efter Kristihim-
melfärdshelgen. I år inföll den mitten av maj och delta-
garna bjöds på en skärgård i sprudlande vårskrud. Stora 
fält av blommande majnycklar och fi nt väder, lite kylslaget 
men med svag vind, bidrog till ett lyckat arrangemang. 

Banan gick i år från Pluret och norrut. Kontroller skulle 
besökas på Porsholmen, Dannholmen, Norddyngö, 
Dyngö, Sandryggen och Stensholmen innan målspurten 
tillbaks till Pluret. Som vanligt spreds fältet ganska snabbt. 
Två deltagare drog ifrån och var trots olika vägval lika 
efter halva banan. Till slut vann dock Urban Wedberg från 
Ljungskile ganska klart på en tid strax under 2 timmar 
och 14 minuter. Urban är en meriterad paddlare, som 
bl.a. innehar svenska rekordet i 24-timmarspaddling. 
Efter Urban droppade deltagarna in en efter en. De mera 
dagstursbetonade paddlarna tog lite längre tid på sig, 
men inom 4 timmar, som var maxtiden, var alla i mål. Efter 
målgång var det mingel och grillning innan deltagarna så 
småningom, trötta men nöjda, drog sig hemåt.

Idén tilll Kajakorienteringen kom till för ganska länge sen. 
Vi var några stycken som tyckte att man skulle försöka 
utnyttja den unika ötätheten i vår skärgård till något som 
var svårt att genomföra någon annanstans. Det tog ett 
tag från idé till handling, men för tre år sen gjorde vi slag i 
saken och sedan har det fortsatt.  Nu är vi ett gäng på 7-8 
personer som genomför arrangemanget och vi forsätter 
så länge det fi nns intresse från deltagarna. Allt sker helt 
ideellt, ingen startavgift tas ut och alla är välkommna. 
Nästa år kommer start och mål att vara på badstranden 
vid Tanumstrand och om någon är intresserad av att delta, 
eller vill ha mer information, så besök vår hemsida: www.
paddla.se/kajakorienteringen. n 
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Text: Anders Torevi • Foto: Peter Svensson

Surfski är en variant av havskajaken. Betydligt längre, lättare 
och lägre med öppen sittbrunn gör det att det nästan är som 
att sitta på en surfbräda. Fören är bärig för att ge bättre möjlig-
het att surfa på vågtopparna. Konstruktionen lär komma från 
Australien men sporten utvecklades främst på Hawaii. 

Hela idén bygger på att i hårda vindar och grov medsjö skapa 
en tävlingsbana som ger dramatik, surf och hög fart. Så blev det 
dock inte 28 juli då första Fjellbacka Sufski Open gick av stapeln. 
De lätta vindarna gjorde att bara 10 av de tjugo anmälda kom 
till start, med en blandning av surfskis och vanliga havskajaker. 

Tävlingen arrangeras av 2sea4U, kajakbröderna Konstatin, 
Jonathan och Alexander Erikssons bolag i Richtershuset. Till sin 
hjälp hade de Patrik Mossberg med marknadsdelen och Einar 
Kjerschow med tävlingsupplägget. 

Dagen började med skepparmöte på kajen, utpaddling till 
Väderöarna och grötlunch på värdshuset innan det var dags 
för start strax nedanför värdshusbryggan. Banan gick sedan, 
via rundning söderifrån av Södra Syster, norrut med Släng-
erumpan som nästa rundningsmärke och sedan raka spåret in 
till Fjällbacka. 13 km lång var banan och segraren Ulf Eriksson 
tog 1 timma och 21 minuter på sig iland. 

Trots de många avhoppen har FSO fått mycket goda vitsord från 
entusiasterna och förhoppningen är att det skall bli 30-40 delta-
gare nästa år. Kanske kan det om några år ha växt till bort emot 
hundratalet och kanske kan det bli någon form av kvaltävling 
till VM – för både norrmän och svenskar. Vem vet, vi får la se… n

Resultat
1. Ulf Eriksson 1.20.59
2. Pedro Pontes 1.29.06 / Patrik Mossberg 1.30.59
3. Daniel Andersson / Filip Nilsson 1.34.16

Fjellbacka Surfski Open
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Kajak i Fjällbackaskärgården

Text: Anders Torevi • Foto: Ulf Johansson

Väderöbod i november

Att havet är fullt av kajaker sommartid är självklart, vår och höst 
rätt okej, men vinterpaddling?  

Ulf Johansson från Malmö tillhör de som tar friluftslivet lite 
längre. 19 november 2011 tog Ulf och Heidi Nilsson en tur från 
Malmö till Fjällbacka. Nollgradigt i luften men tältet på Badber-
get fungerade första natten. Morgonen därpå bar det västerut 
via Hamnholmen, landstigning på och rundning av Väderöbod, 
samt övernattning i stugorna på Hamnerö. Ulf poängterar dock:
– Heidi och jag är rutinerade paddlare men det var lite extremt 
även för oss att paddla hit ut i november. Det kanske bör påpe-
kas, så man inte lurar ut någon... n
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Av: Inger Rudberg

Vådlig färd till Väderöarna 1912

Hamburgön 3 september 1912
Följande är en del av ett brev som min far, Carl Norborg, skrev 
till sina yngre bröder som ännu studerade i Lund. Far är adjunkt 
i Kville hos gamle prosten C.A. Uddgren och känner sig ensam. 
Han bor tillfälligt hos någon på Hamburgön – tydligen en kortare 
semester. Ett år senare började han sin tjänst i Fjällbacka. 

Han beskriver här en färd till Väderöarna och besöket gäller 
troligen Storön med lotsfamiljerna. Han nämner inte vad skep-
paren hette. Kanske någon känner igen numret på båten, som 
far i brevet kallar ”motorbåt” d.v.s. inte segel som fortfarande var 
i bruk. Jag har tagit fram detta foto med en del herrar på båten 
ur fars album från samma tid. Jag är dock inte säker på att det är 
taget vid samma besök det som beskrivs i brevet, daterat 1912. 

Han nämner ett par präster som är med: 
Anders Nygren (1890-1978) Haga Göteborg, senare biskop i Lund. 
Anders var en av min fars ungdomsvänner och de bodde grannar 
i Haga församling.

Vidare nämns John Rehnberg (1879-1968) som hade varit adjunkt 
före min far i Kville, senare prost i Morlanda på Orust. 

Det var tre präster med, säger han – varav min far förstås var en. 
Han har tydligen tagit fotot och är inte med på bilden. Prästerna 
är klädda i hatt och lång överrock.

Min far verkar ha bjudit några studiekamrater som gäster till 
Hamburgön och skulle nu visa dem Väderöarna, där han nog var 
bekant med lotsfamiljerna. 

Far skriver:
Jag har nu bott 14 dar här på ön, och har visst haft det så bra som 
möjligt, hvad yttre omständigheter angå, men dock mest fått roa 
mig ensam, hvilket ju ej blir så mycket af.

 Ni skulle varit med på en färd jag gjorde till Väderöarna förra 
veckan med motorbåt. Det var något enastående intressant. Nygren 
var också med och han gnuggade händerna i förtjusning och sade: 
– Detta blir ett minne för lifvet.

Det blåste en storm sådan att jag aldrig har kunnat bilda mig en 
föreställning om hur en båt kan arbeta sig fram därunder. Vågorna 
syntes som verkliga berg framför oss och störtsjörna spolade hvar 
stund öfver båten. Oaktadt jag var fullt vinterklädd, blef jag alldeles 
genomvåt och kunde vid framkomsten vrida ur byxorna.

Lotsarna sutto med sina väldiga kikare på sina utkiksplatser och 
åsågo vår kamp med det rasande elemäntet. Det var dock ingen fara 
å färde, emedan båten var stor och de medföljande sjöbussarna fullt 
förtrogna med hafvet.

Några af passagerarna kräktes alldeles förskräckligt af sjösjukan. 
Däribland Rehnberg som då var här på besök och medföljde. Jag 
måste hålla fast honom för att han ej skulle falla öfver bord vid 
båtens våldsamma krängningar.

Tilläggningen vid öarna var nog det mest roliga. För mina ögon 
såg det fullkomligt ut som om båten skulle slungats in bland de vilda 
bränningarna. Men hur det var så manövrerade skepparen sig in till 
stranden utan att minsta skada skedde. En af dem sade mig sedan 
att rodret måste hanteras precis som när man känner en människa 
på pulsen. En enda felmanövrering för att allt skall vara förloradt.

När vi äntligen kommo dit ut, undfägnades vi rikligen med mat 
och dryck samt fingo låna litet torra kläder. Då det var tre präster 
bland de resande, beslöto vi hålla en liten gudstjänst för lotsarna. 
De kunna ju endast sällan komma in den långa vägen till Fjällbacka 
kyrka, så godt som isolerade på sina små öar. Återresan blef mera 
lugn emedan det led mot kvällen. 

Till Bro med hästskjuts
Far berättar sedan att han i sällskap med Anders Nygren besökte 
Bro där det var möte för Folkskolans vänner. De åkte dit med 
hästskjuts hela vägen. 

– Härifrån återvänder jag till Kville på allvar, slutar han.
Då lärde han känna landsbygden och dess folk. Sedan tjänst-

gjorde han 6 år i Fjällbacka och gjorde fler färder till Väderöarna .
1914 bjöd han dit sin mor från Göteborg med de flesta av de tio 

syskonen. De fick göra en utflykt till Väderöarna i lugnare väder 
och besökte också lotsfamiljerna där. 

 Men krigsrykten mullrade oroväckande och hela skaran 
packade skyndsamt ihop för att ta ångbåten tillbaka, då man var 
rädd att ångbåtstrafiken skulle sluta när det blev krig. n

Se vidare artiklar i De levde på Fjällbacka strand : 
Krigssommarn 1914 (sid 472)
Skola på Väderöarna (sid 551)
Att leva på Väderöbod (sid 553)
Therése Nordblom (sid 652) 
Karl-Allan Nordblom (sid 657)
Fyra generationer väderölotsar (sid 981). 
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Text & foto: Annika Torevi

Garage – en knökfull sorti

Thomas ”Lidas” Nilsson, Bengt Thorén, Anders Torevi och Lennart Christensson fick Stora Champagneflaskor från Stora Hotellet som tack för alla års Stora Partyn.

Det började alltså 1969 hemma hos dåvarande bankchef Chris-
tensson vars källare blev replokal för bandet som på den tiden 
bestod av Lennart Christensson, Bengt Thorén och Sven-Olof 
Holmberg. Medlemmar har bytts ut genom åren men sedan slutet 
80-talet har det varit samma gäng. Namnet har skiftat men mest 
känt är nog ändå ”GARAGE” som körde sin sista spelning i somras. 

Det tidlösa bandet har lyckats undvika det stora genombrot-
tet, varit helnöjt med att vara världsberömt på hemmaplan och 
anpassa sig efter tidens gång. Man ordnade musikfester på 
idrottsplatsen och gjorde skolfestspelningar på 1970-talet då 
repertoaren mest bestod av egenproducerat material. Senare 
tillkom covers på Creedence, Pugh, Nationalteatern, Beatles… 

Slutet av 1980-talet var Badis och Gröna Lids guldålder: det 
pratas om en spelning på Gröna Lid i flanellskjortor och med 
enbart Creedence Clearwater Revival på repertoaren – det 
konceptet kunde fungerat idag, också! 

Gästspel som uppskattat after-ski-band några år i Branäs får väl 
räknas som bandets få turneer. På senare år har det mest varit pub-
spelningar på Galären och det är inte sällan som tre generationer 
fans befunnit sig på Stora Hotellet samtidigt när Garage spelat. 

Garage har ett märkligt rekord: de är det enda band som blivit 
känt över hela norra halvklotet utan ett enda klingande ackord. 
De gjorde istället ett litterärt genombrott i Camilla Läckbergs 
”Olycksfågeln” genom att spela på Erika och Patriks bröllop. Det 
kan inte Sven-Ingvars skryta med!

Les Granqvist (gitarrist i Rocks Off) minns: 1988 när jag var 14 
år lyssnade jag på i stort sett alla rep som bandet hade och blev 
inspirerad. Mellan 1990 och 1993 var Garage mer eller mindre hus-
band på Badis. Dessa år var det bra ös i Fjällbacka även på vintern. 
Det kunde komma uppåt 500 personer från Tanum, Munkedal och 
även Uddevalla för att festa på Badis. Jag gillade musiken Garage 
lirade så när Magnus ”Mange” Olsson och jag startade ett band i 
hop med John Zwetsoot och Henrik Ingvarsson repade vi ungefär 

samma låtar som Garage. Eftersom vi var unga och fattiga fick 
vi låna en del prylar av ”gubbarna” i början och fick också tips 
och råd. Vi fick även vara med på Badis och köra tre låtar som 
förband till Garage. Att komma in på krogen när man var 15-16 
år var ju något extra, det var också häftigt att få chansen att lira 
för stor publik. Det var vi tacksamma för!

Sara Scott Henning minns: 1989 när jag, som nyinflyttad till 
Ljungskile, skulle spela in en demolåt och behövde några som 
kompade så frågade min pojkvän sina vänner i Garage om de 
kunde hjälpa till. Efter inspelningen frågade bandet om jag ville 
vara gästartist på en av deras spelningar. Kärlek uppstod, spel-
ningen blev hur kul och bra som helst och jag blev en i gänget. 
Garage blev Zara’s Garage, ”fräckt” stavat med Z. 

Det var alltid diskussioner om vem som skulle köra hem efter 
spelningarna. Grabbarna ville gärna ta en öl och jag hade tyvärr 
inget körkort. Då kom bandet på den smarta lösningen att de 
betalade mitt körkort och vipps, så var det problemet löst! 

Långt senare, när jag var i Bolivia en tid, fick jag höra att Garage 
hade ändrat namn till ”Garage Light”. Jag blev förbannad efter-
som jag trodde att det berodde på att tjocka Sara (eller möjligen 
svarta Sara?) inte var med längre… När den enkla förklaringen 
var att typ ett ton utrustning sålts av och sättningen numera var 
minimalistisk, anpassad för pubspelningar. Så fel man kan ta!

När man tar farväl av en institution som Garage skall det förstås 
ske med en jättefest på Galären. En sommarlördag i juli brakade 
rockfesten loss och det var så mycket folk på Stora Hotellet att 
man riskerade tappa bort sitt sällskap om de befann sig mer än 
två meter bort. Barerna flödade, dansgolvet svängde, svetten 
lackade och ingen ville gå hem. 

Dörren är inte helstängd för enstaka reunion-gig så vi får väl se 
vad som händer, men sommarkvällen 2013 slutade som det bör-
jade  1969 – med Creedence’s ”Have you ever seen the rain”… n

”Willy and the poorboys”,  ”Cleanair Breathing Survival”,  “AB Runda Stenar”,  “Pertinax” kärt barn…  
förlåt… band har haft många namn. 43 år inger respekt men 14 juli tog en era slut...
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Att båtbottentvätt är ett miljöproblem är inget nytt. Högtryckssprutorna vid kajkanten har skickat 
massor av miljöfarligt material ut i havet, men nu är det stopp på det. I alla fall i Fjällbacka...

Spolplattor mot utsläpp

Naturvårdsverket startade 2009 LOVA-projektet (Lokala vatten-
vårdsprojektet) vilket 2010 togs över av Havs och Vattenmyndig-
heten. Ett projekt för ideella sammanslutningar och inte minst 
kommuner att få bidrag för att förbättra den marina miljön. Bidra-
gen fördelas via landets länsstyrelser och kommunerna kan söka 
medel för enskillda företagares arbete för en bättre vattenmiljö. 

2011 startade arbetet med att undersöka bottenfärgernas 
påverkan. Riktlinjer utarbetades och en åtgärdsplan upprätta-
des. 118 miljoner fördelades 2011 och 95 miljoner 2012. I reger-
ingens budgetförslag för 2013 föreslås en kraftig minskning för 
havs- och vattenvårdande åtgärder, vilket gör läget för 2013 i 
skrivande stund högst osäkert.

För Fjällbackas närområde handlar det i första hand om spol-
plattor där båtarnas botten högtryckstvättas vid upptagning. 
Både Janssons Båtvarv och Widelius Marinservice har utrustat 
sina anläggningar med spolplattor och är de första i Tanums 
kommun i kommersiell drift. En försöksanläggning, ”Sannäs-
projektet i Kosterhavet”, har i LOVA:s regi testats i under fyra år.

Reningen av resterna vid bottentvätten sker i två steg. Steg 1 
handlar om sedimentering. Alla bottenfärgsrester faller ner på 
spolplattan, rinner ner i en uppsamlingsbrunn och pumpas upp i 
tankar. I Varvets fall är det fyra tankar som fylls i ordning. När den 
fjärde tanken är full har nummer ett stått still i cirka två veckor. 
Färgresterna har under tiden sjunkit till botten och för första 
tanken startar nu steg 2. Vattnet pumpas vidare till en reningsan-
läggning med partikelfilter, oljeavskiljare och 3 stycken kolfilter. 

Nu är allt renat till cirka 90% och vattnet går tillbaka ut i havet. 
Sedimentet som är kvar i tanken skyfflas över i 200-liters fat och 
transporteras vidare till SAKAB (Svensk Avfallskonvertering AB) 
och bränns i katalysatorutrustade ugnar. Första tanken är klar 
för att fyllas igen och så fortsätter det runt i systemet.

Urban Jansson berättar att han mycket noga måste bokföra 
allt som skickas till SAKAB så att inget av detta avfall riskerar 
hamna ”på fel ställe”. 

All utrustning är noga utprovad och pumpar, filter, avskiljare 
m.m. köps som en komplett anläggning. LOVA-bidragen täcker 
50% av kostnaden för investeringen, resterade står den lokala 
företagaren för. I Urbans fall handlade det om en investering på 
300.000 kronor varav 150.000 i bidrag. 

Lova-pengarna är nu slut och hur det går för de som inte ”var 
med på tåget” är svårt att säga. Då investeringen är stor kommer 
säkert flera små kranar få ge upp verksamheten. 

– Tanums kommuns miljöenhet tar från 1 januari 2013 över som 
tillsynsmyndighet och i första hand kommer de anläggningar 
som erhållit LOVA-pengar att granskas. Målet är dock att alla 
båtar skall spolas över godkända anläggningar. Hur vi skall gå 
till väga med mobilkranar, sjösättningsramper m.m. arbetar vi 
på, säger Per Årberg på kommunens miljöavdelning.

Tanums kommun har även sökt LOVA-bidrag till anläggningar 
för att tömma båttoaletter i hamnarna. Även det ett kommande 
krav i jakten på miljöfarliga utsläpp i Sveriges hav och sjöar. n

Text & foto: Anders Torevi

Hans Bjerklinger högtrycksspolar på Janssons Båtvarvs nya spolplatta. Till vänster om Hans i bilden 
syns brunnen där spolvattnet rinner ner och helt längst till vänster tankarna där sedimentet hamnar.

Även vid Widelius hall på Ekelidsvägen är spolplattan klar 
och i bruk.
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Text & foto: Hans Schub

Lill-Babs var här

Det svängde i Fjällbacka kyrka sommaren 2012

Peter Getz var här
Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

Hur kunde jag, helt okunnig om den svenska jazz-scenen, 
plötsligt bli bandbokare åt Peter Getz och Stockholm Jazz Trio? 

Jag höll på med lite research kring Stan Getz, världsberömd 
saxofonist med anknytning till Florö, för en eventuell framtida 
artikel när jag snubblade över uppgiften att Stan hade en svensk 
son, Peter, som är heltidsmusiker i Stockholm. Jag sökte upp 
honom på Facebook och snart hade vi telefonkontakt. Peter 
berättade om sig själv, sitt liv och sin far – jag berättade vad 
jag visste om Stans besök i Fjällbacka. 

Det är märkligt hur ett samtal med någon man aldrig träffat 
kan avslöja väldigt många gemensamma referenspunkter trots 
att man tillhör olika världar. 

Det ena ledde till det andra, som man brukar säga… Peter 
tyckte att det vore en utmärkt idé att göra några spelningar här 
och få möjlighet att frossa i våra skaldjur. Jag förmedlade kontakt 
med restaurang Trädgården i Strömstad och Stora Hotellet i 
Fjällbacka. När de spelningarna var bokade öppnade det för en 
spelning i Fjällbacka Kyrka. Peter och Stockholm Jazz Trio bjöd 
på oförglömliga musikupplevelser under alla tre spelningarna. 

De tyckte att Fjällbacka var underbart, skärgården var en stor 
upplevelse och de kände sig extra välkomna när Hans Schub 
bjöd med dem på en rejäl sightseeing bl.a. till Väderöarna. Vi 
kan nog räkna med att de kommer tillbaka! n

Så var det dags igen för en högklassig konsert i kyrkan med 
Lill-Babs. 

Senast Lill-Babs besökte Fjällbacka var 2008, också då för en 
konsert i vår kyrka. Föreningen för Fjällbacka kände att det var 
dags för ett återbesök hos oss så vår egen ”artistbokare” Lasse 
Lundberg tog telefonen, ringde upp och bestämde datum. 
Tisdag den 7 augusti var hon på plats, som förra gången med 
sin ackompanjatör Bennet Fagerlund.

Jag hade personligen inte sett och lyssnat till Barbro Svensson 
i levande livet så jag var lite nyfiken på hennes artisteri och ville 
gärna veta om hon är den dubbelperson som hon säger att hon 
måste vara. Hon beskriver ju i intervjuer hur hon på scenen byter 
från Barbro till Lill-Babs och hur detta skifte i personlighet gör 
att hon vågar göra saker som Barbro inte skulle våga. Och det 
visade sig stämma! Som Lill-Babs rör hon sig fritt och otvunget 
mellan scenen och publiken, hon tvekar inte inför närkontakt 
med (helst) den manliga delen av publiken. Det berör och gör 
henne till den ytterst populära och folkliga artist som hon är, och 
har varit i över 50 år. I somras var Barbro 74 år fyllda men åldern 
betyder ju allt mindre, även för folkkära artister, vi vill aldrig få 
nog av dem. När dessutom rösten bär utan problem är det bara 
för Barbro att fortsätta att uppträda - och kanske återkomma till 
Fjällbacka snart igen! n
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Text & foto: Isabella Clevenhag

I morse åkte jag med postbåten. Vad är det, frågar du? Jo, under 
ordinarie postutbärning kan man följa med på en guidad tur 
till de öar som är bebodda. Postbåten innebär ett serviceavtal 
mellan Posten, Västtrafik och kommunen som erbjuds öborna 
i Fjällbacka skärgård. Man ringer lämpligtvis till Maria som är 
skeppare och bokar sin plats dagen innan. Idag onsdag, veckan 
efter midsommar och lugnet före ”stormen” i juli, kliver jag på 
båten på torget, Torbjörn är tillfällig skeppare.

Vi är tolv passagerare, vilket är maximalt antal, och vädret ser riktigt 
lovande ut. Torbjörn berättar att skärgården varit bebodd sedan 
1500-talet och bara på Dyngö fanns det åtminstone 100 fastbo-
ende på den tiden. De stora segelfartygen som kom till skärgården 
gick knappast in till land utan höll sig ute vid öarna. Idag är det 
två stycken som bor året om på Dyngö men också många i övre 
ålder, som uppehåller sig i sina hus från april till oktober under året.

Maria Steg har varit huvudsaklig skeppare sedan 1998 och är 
bosatt ute på Dyngön tillsammans med sin syster. Innan dess 
har en mängd andra personer innehaft avtalet att köra posten. 

Ett bra sätt att se vilken bebyggelse det finns där ute bland öarna är att ta en förmiddagstur på vattnet med 
hjälp av postbåten i Fjällbacka. Jag har visserligen spenderat mina femtiosex somrar här nu, men försökte se 
ut som en turist för att få en fläkt av skärgården.

Mina medpassagerare kommer från både Malmötrakten och 
Degerfors i Värmland. De bor i tillfälliga boenden i Fjällbacka 
och på Tanumstrand och är här på semester. De tycker det luktar 
salt och hav i luften så fort vi kommer ut ur hamn.
     
Första anhalten på vår tur är Valö med en mängd privata bryg-
gor. Överallt tittar hundar fram tillsammans med öbor. Vi angör 
också vandrarhemmet på Valö och de andra i båten tycker det 
ser lugnt och fridfullt ut. Jag berättar om barnkolonien som 
legat där förut.

Torbjörn pekar och visar var Dannholmen ligger och historien 
kring Ingrid Bergman, som jag föreställer mig att alla känner 
till vid det här laget. Man kan där också skymta den staty som 
Gudmar Olofsson gjort utanför hennes sommarställe. Samme 
man som också står för bysten på Ingrid Bergmans torg.
     
Det råder uppsluppen stämning på båten och Torbjörn småpra-
tar med de tillskyndande öborna. På några ställen får de själva 
stå för distributionen sinsemellan och då är säcken större. De 

Postbåt i skärgården
– upplevelse på turlista
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flesta får tidning eller post. Någon enstaka 
lämnar också post ifrån sig, för vidare transport 
till gul brevlåda. Jag klarar att svara på de flesta 
frågor men har inte klart för mig hur det står till 
med sötvattenförsörjningen på öarna. Torbjörn 
beskriver att det är god tillgång på sötvatten 
via stråk i bergen nordsydlig riktning medan 
saltstråken ofta går i ostvästlig riktning. Det 
låter praktiskt.    

Vi kommer förbi det gamla magasinet på Valö 
som förfallit och där man nekats att få bidrag 
för att restaurera, som övriga magasin i skär-
gården. Ytterligare ett magasin låg intill det 
som nu förfaller, men detta brann 1904 liksom 
bostadshuset strax ovanför. Vi anlöper Hjärterö 
brygga. Där används sillmagasinen idag som 
både verkstad och dansgolv. Gamla magasin 
från 17- och 1800-talet vackert målade i ockra-
gult. Det är sol nu och havet glittrar precis så 
där man vill att det ska göra.
     
Nästa anhalt, Dyngön, känns igen på den lilla 
lotsutkiken på toppen med sin flaggstång. 
Torbjörn säger när vi är inne i Dyngö hamn att 
här fanns både lotsstation och skola för öborna 
förr. Vi fortsätter via Fläskön till Florön där det 
mesta skedde under de riktigt heta dagarna 
i skärgården med både fylleri och lättklädda 
damer. Här drevs krog under hela 1800-talet 
ända fram till 1909. Efter ett uppehåll köpte så 
småningom Nils Silfverskiöld, pappa till nuva-
rande ägare Peter Silfverskiöld husen. Vi får 
också kunskap om den röda näckrosdammen 
på toppen av ön som man ska passa på att titta 
på, om man går iland på Florö. 
     
Vi förflyttar oss vidare till Hästvom där byggna-
der upprättats och förflyttats från Väderöarna, 
vilket inte var helt ovanligt på den tiden. Man 
var rädd om virket. En vacker gul länga från 
1832 står här med tillhörande sjöbod omålad 
och ändå hel. Vi passerar Kullgrens stenhuggeri 
på Gåsö där man hade reguljär båttrafik för 
arbetarna under stenhuggeriperioden. 

Via Rågö med sina jättegrytor till Kalvösun-
det. Här bor numera inte bara sommargäster 
utan även Fjällbackas präster Per och Malin 
med familj och släkt. På vägen åter kör vi förbi 
Leif Wirén och hans stora komplex på Valö, 
som numera är avstyckad till tre separata 
tomter med nya ägare. 
     
Det har varit en givande tur som jag varmt kan 
rekommendera nästa sommar till alla som vill 
få en fläkt av skärgården till ett rimligt pris och 
med trevligt sällskap. Varje vardag mellan 10.30 
och 12.00 kan man följa med postbåten. Tor-
björn lägger rutinerat till vid Centrumbryggan 
och det är lätt att hoppa iland för alla och en 
var. Vi tackar för rundan och sällskapet skingras 
för vidare äventyr. n

– Det luktar salt och hav. Näsan mot vinden grabbar...

... fast vinden är lite kall ännu, strax efter midsommar.

Britt på Fläskö och corgien Troy inväntar dagens skrivna kommunikation.

På dyngö är det många hus så här får öborna sortera säcken själva.
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5 minuter med...

Foto: Annika Torevi

Namn: 
Thomas  Hartung.

Ålder: 
57.

Familj: 
Gift med Elinor, 2 vuxna barn - Cecilia och Henke.

Gör: 
Ekonomi och E-handel.

Bor: 
Göteborg samt delårsboende i Fjällbacka.

Fritidsintressen: 
Sport, mat och dryck.

Vad är det bästa med Fjällbacka: 
Skärgården och gemenskapen. 

Rebecca Trehammar

Mat/Dryck?  
Skaldjur / Gin Tonic.

På TV? 
Sport.

Musik? 
Ja (Triton + Garage!?)

Läser? 
Deckare, just nu Michael Connelly - Prövningen.

Favoritplats? 
Väderöarna.

Hej Eva och Göran!
Det var min mamma Sonja som gav Olga information om Fjällbackas alla förtjänster. Sonja 
och hennes syskon hade ju erfarenheter av Fjällbacka sedan tonåren, ja kanske tidigare. 
Olga fanns i vänkretsen redan på trettiotalet men det var först långt senare som hon och 
C-A kom att vistas längre tid här, antagligen efter C-A:s pensionering. 

De hyrde någon sommar uppe på Håkebacken för att senare hyra hos Helmy och Carl-
Emil Bohlin på vägen ut till Badholmen. Där hyrde de, från slutet av sextiotalet och större 
delen av sjuttiotalet, och trivdes mycket bra. Gissningsvis var deras vistelser i Fjällbacka 
ganska långa, dock inte hela somrarna. Jag kommer ihåg att de även hyrde ett litet torp 
utanför Uppsala.

Tant Olga och farbror Carl-Axel, mycket nära vänner till mina föräldrar. C-A utbildade sig 
inom bryggeribranschen i Tyskland och Frankrike och var mycket franskorienterad. Han 
slogs för Frankrike under första världskriget. Efter hemkomsten verkade han inom bryg-
gerinäringen som bryggmästare vid S:t Eriks Bryggeri i Stockholm. Paret fl yttade vidare till 
Uppsala, där C-A erhållit en chefsbefattning vid Upsala Bayerska Bryggeri. 

C-A var mycket fotbollssintresserad. Han fi ck en skön död, om man nu kan säga så. Han 
som alltid varit kärnfrisk satt i sin favoritfåtölj och följde en spännande fotbollsmatch på 
tv. En match som på grund av tidsskillnaden sändes nattetid här i Sverige. Under matchens 
gång somnade han in för gott och Olga fann honom sittande i sin fåtölj följande morgon. 

Paret levde gott men ganska sparsamt. C-A var intresserad av aktier, vilket väl gav dem 
möjlighet att till Fjällbacka få återgälda något av den stora trivsel de upplevt här under 
ett antal somrar.

Birgitta och jag besökte Olga några gånger på åttiotalet. Sista gången bodde hon på 
ett äldreboende, ett exklusivt sådant. Hon berättade då, inte utan en viss stolthet, att hon 
minsann fi ck efterlevandepension från franska staten på grund av C-A:s tjänstgöring där 
under första världskriget.
Hälsningar Ulf.

Vem var Olga och Carl-Axel Eriksson?

Styrelsen för Stiftelsen Olga och Carl-Axel Erikssons fond för gamla 
i Fjällbacka efterlyste i Fjällbacka-Bladet information om de gene-
rösa donatorerna. Till min glädje kom det ett brev från Ulf Karlsson 
med följande innehåll:

Av: Göran Björving • Fotot tillhör Ulf Karlsson

Carl-Axel, Olga, Ulf Karlsson och Ulfs mamma Sonja.

Fotnot: Carl-Axel föddes 1888 och avled 1978. Olga föddes 1903 och avled 2001.
Stiftelsen har bland annat fi nansierat större delen av seniorgymet utanför Fjällbacka-
service och senast en tvåsitsig trehjulig cykel med eldriven hjälpmotor. n

Att Föreningen för Fjällbacka har fått en ny 
kassör har väl inte undgått någon läsare av 
denna tidskrift. Efter troget kassörs jobb i 52 
år avsade sig ”Sko-John” uppdraget vid års-
mötet i år. Föreningen tackar ödmjukast för 
lång och trogen tjänst. Och jag personligen 
tackar honom för hans goda råd och hans 
förtroende för mig i rollen som ordförande.
På årsmötet valdes Thomas Hartung till ny 
kassör. Vi i styrelsen är mycket glada över att 
Thomas tackade ja till posten och här kom-
mer en närmare presentation av honom.
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Vår bok De levde på Fjällbacka strand låg färdig till midsom-
maren 2012 efter många års arbete. Vi tackar för det stora 
intresse som den väckt, och tror att boken kan bli till nytta 
och nöje också för yngre generationer. 

En bok av denna omfattning och med denna mängd 
faktauppgifter, kan tyvärr knappast bli helt felfri, trots våra 
ärliga försök. Vi vill därför gärna ta hjälp av er läsare och ta 
vara på de rättelser ni kan bidra med. Du som läser ett kapitel 
noga kanske upptäcker sakfel som bara du förstår och kan 
rätta. Det är viktigt att inte sprida fel, som sedan citeras av 
andra författare. 

Om du upptäckt felaktiga uppgifter i boken, är vi därför 
mycket tacksamma om du skriver en rad och tydligt anger 
vilken sida och vilken uppgift dina påpekanden gäller.

Har du rättelser av uppgifter i De levde på Fjällbacka strand?
Välkommen med rättelser till Johannes Rudberg per e-post: 
johannesrudberg@hotmail.com eller i ett vanligt brev: 
Vivstavarvsvägen 187, 122 43 Enskede.

Vi lovar att samla ihop rättelserna och så småningom 
sammanställa dem på lämpligt sätt, förhoppningsvis även 
på Internet. Var och en kan sedan föra in rättelserna i sitt 
exemplar. De kommer självklart också att finnas tillsammans 
med boken i Kville hembygdsarkiv.
Skriv gärna också ett par ord till Inger om något du fann 
intressant eller själv upplevt av det som nämns i boken. Hör 
av dig per e-post: inger.rudberg@telia.com eller i ett vanligt 
brev: Persikevägen 81, 223 55 Lund. n

Hälsningar Inger Rudberg och Johannes Rudberg

8 knaggrockor i ett garn Anders Torevi

N
O

TISER

En högst planerad bilkrasch Anders Torevi

I somras for K-G Bjerkander, David Winter och Andreas 
Franchetti ut för att testa sitt på Järnboden nyinköpta 
garn och fiska piggvar på utsidan Nord Dyngö på 40 
meters djup. Inte så många timmar efter att de satt garnet 
var det dags att vittja. Helt plötsligt var det fisk, en rocka, 
och sedan följde rocka efter rocka efter rocka. Totalt åtta 
stycken och ”stöpta i samma form”. Men vad var det för 
sort och fick man ta dem? 

Andreas ringde från båten till sin namne på Fiskaffären, 
vilken i sin tur kontaktade expertis i Smögen. Svaret var 
knaggrockor vilka är fredade så det vara bara att starta 
det mödosamma arbetet att få loss de platta liven och 
återbörda dem till friheten. Allt gick bra, det blev förvisso 
ingen piggvar men ett minne för livet blev det. Nog händer 
det något i havet, fisken börjar komma tillbaka så smått. Ett 
tema vi återkommer till i sommarnumret 2013. n Fo
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Som flygande reporter på Fjällbacka-Bladet har man vissa 
privilegier, tidningen är högt ansedd vill jag lova. När Tre 
Vänner under inspelningen av Tyskungen (som ju är en 
kommande biofilm) skulle filma ett riktigt häftigt stunt 
bjöd de in en enda tidning, jag behöver väl inte säga vilken, 
denna oktobermorgon. 

Bilolyckan spelades in vid reningsverket och bilen flög över 
räcket, snurrade några varv i slänten och landade med ett 
brak på N. Hamngatan. Efter att teamet till slut fått upp 
förardörren, på den med skyddsbur försedda bilen, klev 
stuntmannen leende ut till välförtjänta applåder. Häftig scen 
och det var ju väl att det funkade vid första tagningen... n
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N
O

TISER
Love-Sonnet Anders ToreviMajestic Anders Torevi

Även i år hade Fjällbacka besök av en superyacht. 
Majestic är dock ingen privat farkost utan en kryss-
ningsbåt som vintertid går i Karibien, men som som-
martid tar sig till våra vatten. Majestic hette först Secret 
då hon 2007 sjösattes vid Feadship-varvet i Holland. 

Hon har plats för 12 gäster fördelat på 1 ägar-, 1 VIP- 
och 5 dubbelhytter. Besättningen består av 15 man.

Deplacement på 982 ton och två Caterpillar-motorer 
på totalt 4000 Hk gör att Majestic marchar 12 och 
toppar 16 knop. Med en tankvolym på 120.000 liter har 
hon en räckvidd på 5000 Nm vid marchfart.

Riktigt tjusigt är det ombord. Lounger, pooler och 
barer – inne och ute. Spa, gym, bio och ett soldäck 
som även kan användas som helikopterplatta. Själv-
klart fi nns det kajaker, vattenskotrar, vindsurfers, vat-
tenskidor, wakeboards och dykutrustningar… Suck!

Vem skulle inte vilja kajka omkring med Majestic en 
sommar..? Men smakar det så koster det: 3,2 miljoner/
vecka sommartid och 3,7 miljoner/vecka vintertid. Det 
får nog bli en tur med Hans och Valöfärjan istället! n

Ibland tar saker och ting underliga vägar. Inger 
Rudbergs granne i Lund hittade en bunt av Financial 
Times som en annan granne hade lämnat till åter-
vinning. Varför inte läsa lite engelskspråkig tidning 
tänkte kvinnan och hittade dikten Love-Sonnet to a 
rock in Bohuslän. Skriven av den i England boende 
amerikanska författaren Julith Jedamus och den ingår 
i samlingen The Swerve från 2012. Dikten handlar om 
Valö och eftersom hon kände till Ingers intresse för 
Bohuslän och Fjällbacka överlämnades den till henne.
Inger har vågat sig på en fri tolkning av texten nedan. n

Kärleks-sonett till 
en klippa i Bohuslän

Du kom så långt ifrån, lämnad av glaciärer, 
och mötte denna granitarkipelag. 
Mitt hjärtas isfl ak skall skiljas från 

rönnens röda bär, smaragdgrön ask och alm.
Du står vid jordens och medvetandets gräns.

Mitt hjärtas vilorum …Överge mig inte. 
Öppna din dörr av porfyr och låt mig 

vila i ditt ljus, i din innersta kärna.
Då valar strandar på Valö 

når du hit som sägen, eller sägners sägen.
Fräsande vågor går på det svarta

 Skagerack. 
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA

Först i Sverige med ny sjöräddningsteknik

– Den här kameran betyder väldigt mycket för oss och våra 
möjligheter att hjälpa till. Tidigare har vi bara haft en ljuskägla 
att lysa upp med. Då har vi kunnat se kanske en båt åt gången 
genom att lysa på den. Med FLIR-kameran kan vi panorera ett 
mycket större område och dessutom mycket snabbare, berättar 
uppsyningsman Victor Bogesjö.

Värme är förklaringen till styrkan i detta framstående hjälpme-
del. FLIR-kameran är en värmekamera som kan känna av värme 
i flera olika former. Kroppsvärme, brand och luftläckage är några 
av faktorerna den indikerar på. På en datorskärm som kopplats 
in i båten skildras värmen i olika nyanser.

– Om det finns någon värmefaktor i området syns det på 
skärmen och vi kan undersöka närmare vad det rör sig om. 
Med hjälp av kameran kommer vi mycket enklare kunna leta 
efter försvunna personer. Kameran kan söka av områden över 
två kilometer bort, berättar Victor.

Idén om en FLIR-kamera till Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka 
kom från den frivilliga sjöräddaren Johan Leandersson. Anställd 
som sjöräddare i Norge har han god insikt i hur man arbetar på 
andra stationer.

– Jag tyckte vi skulle satsa på att få en hit till Fjällbacka och 
det var många som hakade på, berättar Johan.

Fjällbackas station är först 
bland svenska Sjöräddnings-
sällskap med den nya FLIR-
kameran. Allmänhetens giv-
mildhet har möjliggjort att fler 
liv nu kan räddas med hjälp av 
värmekameran. 

FLIR-kameran (Forward Loo-
king InfraRed) installerades på 
en av Fjällbackas Sjöräddnings-
båtar i höstas. Tiden har sedan 
dess ägnats åt att utbilda de 
frivilliga sjöräddarna och till-
sammans testa kamerans unika 
funktioner.

Önskan att investera i denna livräddande kamera finns bland 
flera stationer i Sveriges kustsamhällen. Att Sveriges första FLIR-
kamera installerades på en båt i just Fjällbacka vill de lokala 
sjöräddarna tacka befolkningen för.

– Från idé till installation har det bara tagit ett halvår för oss. 
De 700 000 kronor kameran kostade har vi fått in tack vare alla 
givmilda människor som stöttar oss. Bara under vår bazar i 
somras fick vi in 230 000 kronor, berättar Victor.

För att visa sin tacksamhet till allmänhetens engagemang 
bjöd Fjällbackas Sjöräddningssällskap till ombordstigning och 
demonstration av kameran lördag 23 oktober. Då det mörknat 
hoppade också frivilliga sjöräddare i vattnet för att intresserade 
själar skulle kunna ta del av den nya kamerans alla funktioner. n

Text & foto: Marie Carlsson, Strömstads Tidning

- Vi vill tacka alla som varit med och skänkt pengar till Sjöräddningen i Fjällbacka. Det har möjliggjort att vi har 
kunnat investera i en FLlR-kamera som första Sjöräddningsstation i Sverige, säger, uppsyningsman Victor Bo-
gesjö till höger om Dick Högberg. Länst ner syns Johan Leandersson och Eric Edberg, i natura och i FLIR-bilden.
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w w w . f j a l l b a c k a b l a d e t . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Eva Björving • Foto: Göran & Per Björving

Klass A • 76 deltagare:  
Barn med vuxenhjälp 
1:a Sebastian Rek, 25 krabbor
2:a Cornelia Birgersson-Wolter, 19 
3:e: Lovisa Granqvist, 19 

Klass B • 59 deltagare:  
Barn t.o.m. 11 år (u. hjälp) 
1:a Oskar Larsson, 33
2:a Oliver Taudien, 26
3:a Alvin Eriksson, 21

Klass C • 16 deltagare:  
Ungdom fr. 11-17 år 
1:a Julie Taudien, 24
2:a Ebba Juliusson, 15
3:e Sofie Steinsland, 9

Klass D:  
Vuxna
1:a Elinor Hartung, 54
2:a Yvonne Ekström, 6
3:a Harald Freitag, 4

Resultat 2012

Deltagarrekord i Krabbmetet

Detta var den 24:e krabbmetetävlingen i FFF:s regi och nu sattes 
det ett nytt rekord igen: hela 161 deltagare som trängdes under 
och på bryggorna i centrum! Det tidigare rekordet från 2005 låg 
på 155. Under den timma som tävlingen varade fick de tillsam-
mans upp 1196 krabbor och det var det 3:e bästa resultatet 
genom tiderna. Det är dock en bit kvar till krabbrekordet på 
1966 st från rekordåret 2005.

Vädergudarna var i år på vår sida.  Vi slapp det regn, som man 
hade hotat med, och det var istället soligt och lagom varmt. 
Bryggorna patrullerades i år av två domare vilket bidrog till att 
vi vid årets tävling inte hade några anmälningar om fusk. Enda 
klagomålet i år riktade sig mot den båtägare som ”propsade 
på” att lägga till längs den brygga där det låg mängder med 
metande deltagare.

Totalvinnaren Elinor Hartung (vuxenklass) fick upp hela 54 
krabbor, vilket ju betyder att hon fick upp en krabba nästan 
varje minut! 

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

Vid torget satt också ansiktsmålaren Johanna Granqvist och 
förvandlade ett antal barnansikten till katter m.m. Vid centrum-
bryggan låg även i år Sjöräddningen med en av sina båtar. Det 
var många som passade på att ta sig en titt ombord. n
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w w w . f j a l l b a c k a . c o m / m a k r i l l v m . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Anders Torevi • Foto: Annika & Anders Torevi

1. Björn Strömberg, Mölndal 19 st
2. Stefan Gustafsson, Uddevalla 16 st
3. Rickard Helgefors, Mölndal 13 st
Juniorklassen:
1. Jacob Johansson, Uddevalla 10 st
2. Lucas Grunewald, Göteborg 5 st
3. Fabian Johansson, Munkedal 3 st
Bästa dam: Marianne Bertilsson, Sjuntorp 11 st
Första fisk: Robert Larsson, Uddevalla
Största fisk: Agneta Andersson, Tanumshede
Minsta fisk: Nils Sjölund, Göteborg
Bästa utlänning: Kjetil Teisbekk, Norg
Bästa yrkesfiskare: Janne Jansson, Havstensund
Lagtävlingen: ”En go gäng”  
Younes Belboul, Björm Strömberg, Richard Helgefors.

RESU
LTAT 2012

21:a året - oslagbart för Björn

Ännu ett år visar det sig att vädrets makter, Gud eller vem/vad det nu 
kan vara, gillar Makrill VM. Ösregn fram till 10.15 sedan sprack det upp, 
just över Fjällbacka. Flera tillresande vittnade om skitvädret som rådde 
runt omkring och när vi kikade ut genom Sandhagen runt lunchtid 
kunde inga öar ses för regngardinen i väster. Uppehållet stod sig även 
ute på ”Skôln” där tävlingen som vanligt gick, över invägningen och 
in på kvällen. När fyra priser återstod att dela ut under prisceremonin 
kom så de första dropparna. Snabb avslutning räddade dock frisyren 
och alla kom torrskodda in till festen.

Tävlingen då, jo den var minst sagt händelserik. Första fisken nappade 
fem sekunder efter startskottet och flera var med den första minuten. 
En handfull fiskare följdes åt upp mot halvtjoget. Stefan Gustavsson, 
fyra gånger segrare och ett antal pallplatser därtill, var länge i ledning. 
Med nio makrillar på tre lyckliga minuter ryckte dock Björn Strömberg 
till sig en ledning som inte gick att plocka in. Även Björn har tidigare 
varit på pallen. En gång trea och lagsegrare i fjol t.ex.

Ytterligare ett bevis på att vissa är ”feskna” är juniorsegraren. Samma 
grabb som ifjol, Jacob Johansson 12 år och brorson till Stefan Gustavs-
son, fick 10 st.

Att fisken är på väg tillbaka till våra vatten kändes med torsk, vittling 
och horngäddor men tävlingens mest udda fångst var Robert Larssons 
(Fjällbackas Robert L, inte densamma som fick första) sillgrissla. ”Han 
tog på fem famn” skrattade Robert medan han trasslade ut fågeln som 
strax var tillbaka simmande bland båtarna. 501 deltagare gjorde ännu 
ett Makrill VM till folkfesten #1 i Fjällbacka. Vi syns 31 augusti 2013! n
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Text: Christer Lindh • Foto: Dance Port

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

Dance Port tar för sig

Fjällbacka har fått ett VM-brons i höst. Odin Willig, Emma Lindh 
och Matilda Carlsson kom, vid världsmästerskapen i Norska 
Fauske (norr om polcirkeln), på tredje plats i dubbelbugg.

De tre gjorde en felfri runda och var ”bara” en domarröst från 
ett VM-guld. Odin och Emma var även uttagna i Bugg och Boogie 
Woogie. Det blev en fjärde plats i Bugg och en åttonde plats, 
precis utanför final, i Boogie Woogie. 

De fem supportrarna från Fjällbacka blev, även de, uppmärk-
sammade i Norsk media då de tagit tåget från Halden till Fauske, 
en resa på 170 mil som tog 19 timmar!

 Odin och Emma var även med i Svenska truppen under Boogie 
Woogie EM, som gick i Stuttgart i augusti. Också här slutade 
det med en åttonde plast, och precis en finalmiss igen. De har 
även blivit kända i World Cup-tävlingarna för sina kläder, gamla 
uniformer och lottakläder från 40-och 50-talet. 

 
Sedan SM i våras, då vi var klubben med flest startande, har vi 
visat att det inte var någon engångsföreteelse. Vi är flest del-
tagare på alla Grand Prix-tävlingar numera, tävlingar som ger 
ranking inför nästa SM. Ser man på rankingen för dansarna finns 
Fjällbacka med på topp tio i alla ungdoms och juniorklasser. 
Även i Allround-dansen, då paren dansar alla fyra danserna, har 
vi flest deltagare i ungdoms- och juniorklassen. 

Med så många duktiga dansare skickades två lag till Lag-SM i 
Karlstad i början av december. Ett junior och ett ungdomslag. 

På hemmaplan händer det mycket
I somras återupptogs Fjällbackakalaset tillsammans med FIK. 
Det blev det en regnig lördag mitt i semestern som trots vädret  

lockade en hel del folk ner till torget. När sedan solen dök upp 
framår kvällen höjde dansarna temperaturen med en fartfylld 
dansuppvisning på gatan.

 Dance Port hade en underbar kick-off-helg i augusti, Badrock, 
då vi bjöd in de två dansklubbarna från Karlstad på ett läger 
där glädje och kamratskap var ledstjärnor under tre dansdagar. 
Hela 76 dansare från sju till 64 år trängdes i sju olika lokaler i 
Håkebacken och Fjällbacka skola. 

 I september arrangerade vi en regional tävling i Håkebacken-
skolan. Hela 50 dansare från när och fjärran kom till Fjällbacka 
för att dansa. Även här deltog våra nya dansare med bravur och 
fick med sig ett antal pokaler hem. 

 Under höstlovet fixade PORT aktiviteter för skollediga barn 
och ungdomar i Håkebackenskolan. Bland annat var det gratis 
prova-på-dag under onsdagen, då Dance Ports duktiga junio-
rer tog hand om, visade och lärde ut lite dans till nyfikna barn 
och ungdomar från kommunens södra delar. Det resulterade i 
att det nu finns nybörjarkurs för de mindre i Ports regi. Första 
kursstarten kom det mer än 15 deltagare. Dessa kurser kommer 
att fortsätta till våren. 

 
Om man nu till årsskiftet skall titta i Dance Ports kristallkula 
ser man mycket spännande saker. Förutom de redan nämnda 
barn- och ungdomskurserna, fyller klubben fem år och kommer 
säkert att fira någon gång under våren. Sedan är det SM och DM 
i Karlstad vilket många dansare ser framemot. 

I mars kommer även Dance Ports egna tävling – Bryggdansen. 
Då är alla de bästa dansarna inbjudna till Västkusten. Men de 
kommer att få hårt motstånd av PORTs egna duktiga dansare. n 

Bronsmedaljörerna i avslutningen på 
sitt dubbelbuggprogram.

Deltagarna vid Badrock-lägret i slutet av augusti i år, samlade på Kvarnberget. Emma och Odin i sina uppmärk- 
sammade danskläder.
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Text: Anders Nilsson • Foto: FjGK

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

Positivt trendbrott

Fjällbacka Golfklubb har haft en strålande säsong. Banan 
har varit i bästa skick och antalet green-fee gäster har ökat 
jämfört med föregående år, vilket är särskilt glädjande när 
intresset för golf totalt sett tycks fortsätta att minska. På 
samma tema är det mycket positivt att trenden med mins-
kande medlemsantal har avstannat. Klubben har ungefär 
lika många medlemmar nu som vid samma tidpunkt förra 
året. Vi hoppas förstås att detta håller i sig. Klubbens arbete 
med att locka nya juniorer till har varit framgångsrikt i så 
måtta att några juniorer från trakten blivit nya medlemmar. 
Vi skulle förstås önska en betydligt större ökning av antalet 
juniorer till golfen och hoppas att det pågående arbetet bär 
mer frukt. Samtidigt vill vi uppmana alla er medlemmar att 
försöka intressera barn och ungdomar ni känner till att i alla 
fall prova på !

Tävlingssäsongen avslutades i början av oktober med Mäs-
tarnas mästare. Som vanligt är det hummergolfen som är 
den mest populära tävlingen och som i år åter hade en lång 
reservlista med hugade som önskade delta. Ett spännande 
men oönskat moment i år var den extremt dåliga hummer-
fångsten. Först i sista stund lyckades arrangörerna säkra de 
ca 130 humrar som behövs till detta världens vackraste pris-
bord. Lyckliga vinnare i A-klassen blev Christer och Andreas 
Jernberg från Skaftö och i B-klassen hemmaspelarna Birgitta 
och Anders Folkesson. 

Banan utvecklas hela tiden till det bättre. Stora ambitioner 
och professionellt arbete lyfter banan undan för undan. Vi tror 
att detta kan vara en avgörande faktor till Fjällbackas fördel 
när det gäller konkurrensen om golfspelarna. Vi ser alla fram 
mot att upptäcka nyheter på banan i vår.

Bertil och Iris lämnar oss nu efter att ha drivit restaurangen 
i tre säsonger. Vi tackar för deras insatser och har nu påbörjat 
arbetet med att hitta lämplig lösning för att säkerställa en väl 
fungerande verksamhet framgent.

Vinterligan har dragit igång. Även om det förekommer 
gästspelare är det normalt samma gubbar som syns på först 
tee i regnet på söndagsmorgonen. Söndagen den 25 okto-
ber dök dock Joel Sjöholm, etablerad på Europatouren och 
nyligen fyra i Skottland, upp och undrade om han fick vara 
med. Det var ok. Han hade inga problem att driva över älven 
på 18:e hålet och kunde lägga 70 kronor i prispengar till sina 
tidigare inspelade. n

D 35 Nina Kilbrink
D 50 Margareta Susan Gram
D 60 Brith Johansson
H 35 Tomas Järund
H 45 Lars Andersson
H 55 John Sanderson
H 65 Leif Ericsson
H 75 Åke Hugoson
J-Pojkar Marcus Malmsjö
Foursome D A Duberg/B Johansson
Foursome H J Sanderson/S Hellström
Klubbmästare D Carin Ernby
Klubbmästare H Tomas Järund

KLUBBMÄSTARE 2012

▲ Prisbordet till Hummergolfen, Åke Hugosson ser sugen ut.  
▼ Celebert besök i Vinterligan, Joel Sjöholm till vänster.
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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

Segelsällskap i fin form

Glada miner på 70-årsfesten

Även om vi sammanfattar året i denna artikel så vill vi börja med 
att hälsa alla välkomna till SSN. Vi har haft en enastående säsong 
där vi introducerat segling till många, både nybörjare och äldre. 
Våra aktiviteter passar ung som gammal.

SSN är en ideell förening som erbjuder segling till alla.  Till låga 
priser kan man komma till Sälvik och utnyttja våra erbjudanden. 
Varför inte ge en seglarskolevecka i julklapp till någon i familjen? 
En vecka i C55 är en bra grund för att kunna segla på egen hand. 
C55an är en liten kölbåt som kan seglas av tre-fyra vuxna personer.

Seglarskolan
I år hade vi fulltecknat alla veckor på optimistskolan, vi utökade 
till 13 elever per vecka och det var ändå en kölista. På C55-kurserna 
var det några platser kvar. Vi får jobba med denna kurs till nästa år.

Träningar 
Vi har seglingsträningar på måndag och tisdag kväll. Vi hade 
många deltagare även här.

Tävlingsverksamheten
Tävlingarna var det verkligt stora glädjeämnet för i år. Poängseg-
lingarna på torsdagskvällarna samlade en stor skara seglare. Vi 
hade 20 och 21 deltagare som mest. Det är nytt rekord och trenden 
är uppåtgående. Här hade vi nästan 50 års skillnad mellan den 
yngsta och äldsta deltagaren.

Högsommaregattan ingår i Liros Cup, en serie som turnerar runt 
på västkusten varje år. Deltävlingen i Fjällbacka brukar alltid gå i 
början på semestern. I år var det den 7 juli. 

På högsommarregattan hade vi 44 deltagare. Det är rekord för 
”modern” tid. Det var 23 optimister, sex Zoom 8, nio Lasrar, fyra 
E-jollar och  två vardera av 29:er och tvåkrona.

Det blev en hemmaseger genom Sofi e Blidner-Erneholm i E-jolle, 
SS Norderviken hade 18 deltagare på tävlingen.  Det är ett bra betyg 
för vår verksamhet att så många från klubben vågar och vill vara 
med och tävla på riktigt. Det är bilder från årets tävling vi visar här.

På Väderöarna Runt som vi strävat med i många år hände det 
som vi nästan slutat hoppats på. Vi hade 19 deltagande båtar också 
det är rekord för ”modern” tid. Vädret var perfekt och vi fi ck en hem-
maseger genom ”Team Sedén”. Bröderna Erik och Gunnar Sedén 
hade hjälp av Ulf Sjöberg och gjorde en elegant segling i sin H-båt. 
Det var kryssen ut till Sotens Svartskär som var avgörande även i 
år. På hemvägen var det undanvindar och det krävdes is i magen 
för att  hålla undan när de större båtarna jagade. Det var jaktstart 
så som vi haft de senaste åren. Det betyder att den som kommer 
först i mål vinner eftersom starten går till så att de långsammare 
båtarna startar först och de snabbaste sist. n

Optimist:   Elsa Eriksson
Zoom8:   Klara Eriksson
E-jolle:  Sofi e Blidner-Erneholm
Laser:   Göran Blom

Klubbmästare

2012
▼ Några bilder från Högsommarregattan 2012
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2012

Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Vykort ägt av Alf Gustafsson

Södra Hamngatan 1902, långt innan några av husen på bilden, och många många fler blev lågornas rov kvällen 12 maj 
1928. Närmast kameran till vänster Telegrafen som fortfarande står kvar, Persehuset som sprängdes för att få till den brand-
gata som stoppade branden och Amanda Dorthés hus som elden tog. Husen på högersidan brann ner. Längst bort syns  
Davida Setterlinds hus med gatlyktan och hitom det Johan Hanssons vita hus som återuppbygdes mellan nuvarande 
Föreningsgatan och Kaserngatan. Amanda Dorthé var fotograf så kanske tog hon bilden. Tack Hans Ahlsén och Ing-
Britt Engberg (sondotter till Davida Setterlind) för hjälp med namnen på husägarna.  


