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Sitter i köket och ska författa artiklar till Fjällbacka-Bladet. Vi har 
kommit överens i redaktionen vem som ska skriva vad, i mitt fall 
blev det denna gång några artiklar samt ledaren.

För att hitta inspiration, men framförallt för att hitta fakta, letar jag 
runt i gamla tidningar, de ligger ju sedan några år fritt på webben, 
på fj allbackabladet.se, det känner ni säkert till. Varje gång jag tittar 
i dessa äldre tidningar slås jag över vilken oerhörd rik skatt detta 
arkiv är. Fastnar i nr 95 -dec 2003 och ser att jag skrev ledaren i det numret. Rubriken var 
”Det mörknar i samhället”, en skeptisk ledare som hade sin grund i de butiksstängningar 
som skett vid tiden för den tidningens utgåva. Som exempel nämnde jag Café Oscar 
II, Evas, Rogers och några till. Elaff ären hade fl yttat upp från torget till sina nya lokaler. 
Nästa ledare skrev jag 2006, då var temat bristande samarbete mellan, i första hand, de 
företag i samhället som arbetar med besöksnäringen. Detta var kanske rätt analyser på 
sin tid, men de stämmer glädjande nog inte alls idag.

Faktum är att det de senaste två åren har tagits krafttag och skapats en samling kring 
Fjällbacka som besöksort där köpmännen strävar efter att så mycket som möjligt ska 
vara öppet året runt. Ni har i denna tidning kunnat följa det arbetet. Lokala näringslivet 
har stöttats med hjälp av Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och kommunen. Stora 
pengar satsas både nationellt, på Bohuslän regionalt och på Fjällbacka med dess skär-
gård. Som en eff ekt av detta, och med den nya generationen köpmän (läs köpkvinnor), 
lever samhället till vissa delar upp över stor del av året.

Den främsta anledningen till de investeringar som görs i samverkan och marknadsföring 
går att hänföra till Camilla Läckbergs krimromaners ofattbara framgångar över stora 
delar av Europa. Men jag tror också att tiden hunnit ikapp oss. Sverige är ett land med 
starkt stigande intresse från omvärldens medelklass som vill resa och besöka nya länder 
och platser. I vår region lyfter t.ex. Västsvenska Turistrådet i marknadsföringen, förutom 
vårt kulturlandskap, fram våra skaldjur, säkert världens bästa.  En annan anledning till 
Sveriges ökande besöksnäring är att Sverige är ett säkert, välorganiserat och tryggt land 
att resa till. Detta sista tror jag kommer att visa sig bli en allt viktigare faktor att räkna 
med. Samlar vi ihop allt detta så ser vi att Fjällbacka med dess skärgård hamnar mitt i 
epicentrum för omvärldens intresse!

Då är det perfekt timing att det under vintern utbildats nya guider. 2007 certifi erade 
FFF de första Fjällbacka-guiderna och glädjande har stafettpinnen lämnats vidare. Vårt 
värdskap har med detta ytterligare förstärkts.

På annan plats i tidningen kan ni också läsa att de tio åren av väntan på nya bostäder 
som ersättning för de två gamla skolorna närmar sig sitt slut. Mycket positivt.

På en punkt tycker jag dock att den kritik jag framfört i tidigare ledare tyvärr kvarstår, 
problemet med de så vanliga överklaganden som kommer som ett brev på posten 
vid varje ny detaljplans framtagande. Här har nog inte mycket skett, tyvärr. Senaste 
exemplet är planen med Brisen som fördröjs, ledsamt. Vi har också en problematik kring 
strandlinjens stabilitet som måste lösas.

Den sammanfattande känslan tycker jag dock måste bli: Vi går en spännande framtid 
till mötes! n
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Det har varit en väldigt lång vinter i år. Det känner man inte minst som småbarnsföräl-
der. Overaller och vinterkängor fi ck hänga med långt in i mars. Men så i slutet av maj 
kom värmen. Helt underbart! Nu måste vi hoppas på att den antågande sommaren 
blir solig och lika varm. Föreningen För Fjällbacka har haft en bra vinter och vår och 
nu hoppas vi på en härlig sommar där vi får möta Er medlemmar, era familjer och 
vänner på våra evenemang.

Årsmötet
Tisdagen den 9 juli kl. 18.00 håller FFF årsmöte på Restaurang Klassen, Stora Hotellet 
i Fjällbacka. Efter årsmöteshandlingar så bjuder föreningen på tilltugg och allsång 
med Lasse Lundberg och Janne Gunér.

Barnens Dag
Torsdagen den 18 juli är det dags för Barnensdag med Krabbmete. Som vanligt blir 
det en kul dag för både stora och små. Kom i håg att ALLA får pris!
Jag vill avslutningsvis önska er en fi n sommar och hoppas att ni får uppleva och 
dela härliga och oförglömliga sommarminnen tillsammans med nära och kära. För 
mig börjar sommaren när jag sitter i Fjällbacka kyrka och ser min dotter sjunga på 
skolavslutningen. Det är då det börjar, som Anita Hegerlands melodi från 1970:
”Mitt sommar lov – Vad jätteskönt mitt sommarlov skall bli...”
Har alltid gillat den låten, även om jag inte var född då när den kom .

Årets upplaga av Skärgårdens Dag blir lite annorlunda. Vi har beslutat att i år inte 
besöka någon ö i skärgården, åtminstone inte en ö som man måste ta båt för att nå. 
I år kommer vi nämligen att hålla till på Badholmen, eller Fiskholmen som den en 
gång hette. Just fi sk och fi ske blir temat på Badholmen. 

Flera tält kommer att resas där och besökarna kommer bl. a. att få se exempel på 
gamla fi skeredskap och fångstmetoder. Vi kommer också att erbjuda tunnbröds-
bakning, lotteri, garnbödning, vadfi ske m.m. och även en teaterföreställning. Allt 
inramas av musikunderhållning och Fjällbackaguiderna fi nns med. Välkommen till 
Badholmen den 3 augusti! n

Skärgårdens dag  3 augusti 2013
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – av Anders Järund 

• Folkmängden i Fjällbacka var vid nyår 985 personer, en minsk-
ning med 13 personer från i fj ol. Fjällbackas befolkning mins-
kar för andra året i sträck. Uppgifterna har lämnats av Peter 
Berborn på kommunkontoret och Nils Kristensson i Nordby. 

• Fjällbackas anslutning till nya reningsverket ser ut att bli 
verklighet 2016.

• Kommunen vill ha anropsstyrd trafi k när Västtrafi k drar in 
vissa busslinjer. Indragningarna berör inte direkt Fjällbacka.

• Gamla telegrafen skall skyddas i en ny detaljplan.
• Framtiden är oviss för Fjällbacka Camping. Denna drivs av 

Fjällbacka och Hamburgsunds idrottsföreningar, delvis med 
hjälp av frivilliga, men det blir allt svårare att engagera sådana.

•  I ”Projekt Väderöarna” fotograferar man bottenytor i Väderö-
arnas skärgård. De hotas av uppsägning från den stuga de hyr 
av Fastighetsverket. 

• Väderöarnas Värdshus vill utvidga sin verksamhet. Kom-
munen kräver en detaljplan, bekostad av entreprenör eller 
fastighetsägare.

• Tanums kommun har den högsta andelen egna företagare i 
Sverige 18,7 %. För Västra Götaland är andelen 11,4 %.

• Översyn av kommunens sjöbodspolicy har påbörjats.
• Kommunen hade ett resultat på 37,5 Mkr 2012, delvis på grund 

av markförsäljning.
• 18 % av alla fritidshus i kommunen ägs av utländska medbor-

gare. Norrmännen dominerar.
• Det går bakåt för folkbiblioteken i landet, men Tanum och 

Färgelanda går mot strömmen och ökar antalet böcker och 
boklån.

Från grannorterna
Hamburgsund
Kommunen har beslutat att inrätta ett kommunalt naturre-
servat vid Bryggeberget nära Norra Ejgde. Omfattar bl.a. ett 
bestånd av gamla almar, där man kan fi nna de sällsynta smal-
gryns- och sidensnäckorna.

Långsjö
Mark- och Miljööverdomstolen godkände en ny hamn med 
400 båtplatser. Föreningen Värna Väddökilen tänker överklaga.

Grebbestad
Systembolaget har utvidgat och renoverat sina lokaler. n

Samhällsföreningen fortsätter arbeta vidare med alla de ären-
den som engagerar oss: industriområdet, kajen, gästhamnen, 
trafi ken, parkeringar, lekplatser och mycket mer.

Allégatan är efter 25 år äntligen asfalterad och enligt vår önskan 
enkelriktades den. Vi begärt att få motortrafi k förbjuden-skylt, 
för att mopeder och cyklar skall vara tillåtna, och att körrikt-
ningen ändras eftersom det ofta sommartid blir kaos runt 
Harry Järunds Plats. Vi har även begärt att man stänger av Södra 
Hamngatan helt för biltrafi k från lunchtid, på morgonen endast 
tillåtet men nyttotrafi k. Det innebär att det inte heller kommer 
köra ner stora turistbussar till Torget. Ett boggitryck på max 4 
ton diskuteras också.

Vid vårmötet 2012 informerades om att skredrisk råder kring 
Ingrid Bergmans Torg, Tanums kommun föreslog en ny plan 
för området. Fjällbackaborna gillade inte planförslaget och gav 
kommunen bakläxa. Vi enades om att kommunen skulle åter-
komma i ärendet och under vid årets vårmöte kom geotekniker 
från Thyréns och representanter från Tanums kommun för att 
berätta senaste nytt. Tanums kommun har tyckt att vi gjort ett 
enastående arbete med sammanställning av Fjällbackabornas 
åsikter och har lovat att ta med detta i sin framtida bedömning.

Det senaste vi fått reda på beträff ande Torget är att Myndig-
heten för Samhällsskydd och Beredskap vill utöka karteringen, 
dvs göra fl er mätningar från gamla kajen fram till Telegrafen, 
inkluderande Håkebacken, för att utröna så det inte fi nns fl er 
skredområden. Ombyggnaden av Torget kommer att kosta 
mycket pengar både för MSB, Trafi kverket  och kommunen. 
Man vill försäkra sig om att det blir en hållbar lösning som inte 
behöver göras om.

Håkebackenskolan och Kyrkskolan har äntligen rivits och 
bostadsbyggnationen påbörjats. Det blir ägandelägenheter 
på Håkebacken och hyresrätter i Kyrkskolan. Vi vet också att det 
pågår arbete med 14 planer i och runt Fjällbacka så det ser ju 
lite ljust ut trots allt. Det står totalt 143 personer i kö för tomt/
lägenhet i Fjällbacka så det hastar med fl er tomer och lägenheter 
om vi vill ha fl er infl yttade till Tanums kommun och i vårt fall då 
till Fjällbacka.  Vi vill ju framförallt behålla våra unga i samhället 
annars fi nns risken att det om 20 år endast bebos av pensionärer! 

Reningsverket utanför Grebbestad är invigt och klart, och då 
reningsverket i Fjällbacka är en stor bromskloss för fortsatt 
utveckling av den norra delen av samhället har vi samhällsbor 
krävt att vi blir inkopplade på det nya Reningsverket så snart det 
bara är möjligt. På vårmötet fi ck vi indikationer om att beslut är 
fattat att det skall vara klart 2016.

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

Angående mackens nedläggning meddelar Plan- & Byggavdel-
ningen på Tanums kommun att det inte fi nns någon möjlighet 
att återstarta på samma plats då den ligger för nära bostadshus. 
Eftersom all utrustning är borttagen skulle en ansökan om 
tillstånd betraktas som helt ny. Ingen antagen detaljplan till-
låter hantering av bensin på annan plats i dagsläget, utan ny 
detaljplan måste tas fram.

Vi i styrelsen önskar alla en riktigt trevlig och varm sommar! n
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Kyrktrappan – av Anders Järund,  ordf.  kyrkonämnden i Kville pastorat

Födda:

11  maj Beppe, son till Jerker Larsson  
  och Maria Jonsson

29 aug Charlie, son till Robin Olsson  
  och Johanna Franzén

8 okt Isabelle, dotter till Reine-Pekka  
  och Angelica Liljeroos

7 dec Meja, dotter till Timmy Ahlström  
  och Emma Hansson

10 dec Laura, dotter till Andreas  
  och Helene Franchetti

13  feb Marcus, son till Johny Mortensen  
  och Jenny Lindblom

20 feb Philip, son till Henrik Johansson  
  och Åsa Sandberg  

Legala notiser 
1 maj 2012 – 30 april 2013
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen 
har kunnat tas med. 

Döda:
27   maj Eivor Engelbrechtsson 82 år
10 jun Karin Hugoson  75 år
20 jul Inger Aronsson  80 år
16 aug Sonja Isaksson  90 år
28 aug Irene Wickert  74 år
8 sep Anna-Lisa Edlund  88 år
9 sep Ingrid Werner  96 år
8 okt Alf Kristiansson  59 år
4 dec Ivar Lundmark  84 år
20 dec Eva Richardsson  86 år
22 dec Lennart Holmberg  89 år
10 feb Bengt Olofsson  84 år
21 jan Ingrid Hägelmark  60 år
29 jan Gunnar Isaksson  82 år
23 mar Viola Kahlman  91 år

Från och med den 1 januari 2014 
kommer kyrkans organisation att 
förändras. Det kommer särskilt att 
påverka de lokala samfälligheterna, 
sådana som Kville Kyrkliga Samfäl-
lighet. Redan vid det kommande 
valet i höst den 15 september blir 
det förändringar.

Tidigare valde vi både till ett gemensamt kyrkofullmäktige och 
till ett direktvalt kyrkoråd. I höst väljer vi endast till ett gemen-
samt kyrkofullmäktige. 

Det direktvalda kyrkorådet ersätts av ett församlingsråd. Detta 
väljs av kyrkofullmäktige. De, som kan väljas till detta försam-
lingsråd, skall först nomineras på ett nomineringsmöte, där 
alla medlemmar av församlingen kan delta och föreslå namn. 
Både församlingsmedlemmar och medlemmar i andra försam-
lingar i pastoratet kan föreslås. Antalet ordinarie medlemmar 
i församlingsrådet skall vara minst fyra, men fullmäktige kan 
besluta om fler.

Den kyrkliga samfälligheten byter namn till pastorat, och den 
nuvarande kyrkonämnden ersätts av ett kyrkoråd för hela 
pastoratet. Detta utses av kyrkofullmäktige. Den nuvarande 
kyrkogårdsnämnden blir ett utskott från kyrkorådet. 

Det blir alltså bara ett val på lokal nivå och som det ser ut i dag 
blir det bara en lista. Men det är möjligt att öka chansen för en 
kandidat genom att kryssa för den. Fjällbacka har tre kandidater 
på plats för att bli ordinarie (de 15 första). De som står längre ner 
vill helst bli ersättare. Så om du kryssar för någon fjällbackabo, 
välj någon av de tre första. Även om det bara finns en lista, är 
det viktigt för oss som skall ta hand om de olika beslutsfunktio-
nerna, att vi känner ert stöd. 2009 röstade 101 personer av 789 
röstberättigade. Vi hoppas på ett bättre deltagande i år. Det går 
att förhandsrösta på expeditionen i Kville. I övrigt blir det val till 
stift och riksmöte, som tidigare.

Andra organisatoriska förändringar, som inte direkt berör valet, 
men som kommer att betyda mycket för kyrkans inre arbete 
är bland annat att: allt ansvar för kyrkans undervisning och 
mission har tidigare legat på församlingarna. Det läggs nu på 
pastoratet. All ekonomi, också fonder, som tidigare handhafts 
av direktvalda kyrkoråden, läggs nu på pastoratet och handhas 
av dess kyrkoråd. Kyrkorådet kan sedan delegera delar av sitt 
ansvar till församlingsråden.   

Församlingarnas arbete skall styras av en församlingsinstruktion, 
gemensam för pastoratet. Denna skrivs i samråd med kyrkoherde, 
kyrkoråd och församlingsråd, och beslutas sedan av kyrkofull-
mäktige och skall godkännas av stiftet. Instruktionen anger bl.a. 
hur många huvudgudstjänster, som skall finnas i pastoratet. 
Minimiantalet är en huvudgudstjänst per pastorat och söndag. n

Nyordningar i kyrkan

Musik i sommarkyrkan 2013
Fjällbacka kyrka  onsdagar kl 20.00

  3 juli  Sugar and salt
 Teresa Indebetou jazztrio 

10 juli  Klassiska pianopärlor
 Eke Simmons konsertpianist från Holland

17 juli  Örhängen från opera och pianovärlden
 Fredrik Jonasson sång
 Johan Möller Lekemo piano

24 juli  Folkmusik, improviserad musik, visor och  
 klassiskt i skön blandning

 Patrik Wingård sång och klarinett
 Dan Lindén piano            

31 juli  Sommarnostalgi i min tonart
 Hans Erik Sundström sång 
 Christer Nordgren piano

  7 aug  Klarinettblomster
 Keiko Fujiwara klarinett 
 Carl Markman piano 



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2013 • Nr 1147

Mattcurling – en sport för alla

I Fjällbackaskolans gymnastiksal spelas mattcurling måndagar och fredagar 
mellan klockan 09.00-12.00. Ansvariga ledare är Lilian Isaksson och Ann-Marie 
Hedberg.

Spelets regler: underlaget är en nålfi ltsmatta: 2,8 x 14 meter. Boet är markerat 
med vit färg och värderas med 5 poäng och är omgärdat av 2 cirklar, värderade 
till 3 respektive 1 poäng. Till spelet hör 8 stenar, 4 gula och 4 blå. Man spelar i 
allmänhet i lag om 2 mot 2. Gult lag börjar alltid. Det gäller då att placera stenen 
strategiskt rätt i förhållande till boet. Blått lag slår andra stenen. Denna sten får 
inte rubba den gula stenen. Då återställs den gula stenen till sitt tidigare läge 
medan blå sten tas ur spelet. Spelet fortsätter med varannan gul och varannan 
blå sten, tills alla stenar är slagna. Det gäller under spelets gång att försöka fl ytta 
motståndarens stenar till så låga poäng som möjligt och att placera sin egen 
sten på hög poäng. En taktisk fi ness är att spärra åtkomsten av höga poäng 
för motståndaren. Nu räknas poängen, varefter omgång 2 börjar. I omgång 2 
börjar blått lag. Det lag som har den sammanlagda högsta poängen har vunnit.

SPF Tanumskusten bildade år 2004 en mattcurlingsektion som har utvecklats och 
blivit populär. Medlemsantalet är cirka 30. Huvudsyftet med curlingsektionen 
är att ge medlemmarna motion och social samvaro under trivsamma former. 
Vi har funnit att alla deltagare oavsett ålder och eventuella krämpor, hävdar sig 
mycket bra i konkurrensen. Kom gärna och prova på! Man behöver inte vara 
fj ällbackabo för att delta i vår verksamhet, utan alla är välkomna.

Vi har också tillsammans med andra närliggande pensionärsföreningar bildat 
en serie där alla lag möts två gånger om året. Givetvis innebär detta en vilja att 
vinna, konstigt skulle det vara annars. Det väsentliga är emellertid den sociala 
samvaron med likasinnade. Vid matcherna fi kar vi vid gemensamt bord och det 
är ett bra sätt att träff a andra pensionärer och ta del av deras aktiviteter och 
funderingar. Fjällbacka hävdar sig bra i detta sammanhang. Träningarna och 
matcherna är något som man ser fram emot. Alla vill inte spela matcher men 
är givetvis lika välkomna i gemenskapen. n

Mattcurling är en sport där alla generationer kan delta. Unga som 
äldre, män som kvinnor. Alla möts under samma förutsättningar. 
Sporten är ingen kraftsport utan en taktiksport och den befrämjar 
koordination, balans, smidighet, taktiska beräkningar och social 
samvaro.

Text: Tore Johansson • Foto: Jürgen Wickert

Margaretha, Berndt och Rolle svingar sina 
stenar på ett stilfullt sätt.
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Nyårsnatten 2012 tog Bryggan över driften av Stora Hotellet. 
Ägarbolaget Stora Hotellet Intressenter AB stod utan ledare för 
verksamheten på Stora Hotellet efter sommaren 2012 och Susanne 
Maxwall och Peter Holmstedt, som äger och driver Bryggan, erbjöd 
sig att driva Stora Hotellet i symbios med sin egen verksamhet. 
Därmed har Fjällbacka fått en hotellanläggning med 33 rum och 
77 bäddar, fyra konferenslokaler och två festvåningar som kan 
hävda sig i konkurrensen med andra orters anläggningar, både 
mot konferensmarknaden och för andra större arrangemang. 

Synergieff ekterna är uppenbara, de kommer bland annat inne-
bära en åretruntöppen och fl exibel verksamhet där gäster och 
besökare alltid kommer kunna få en öl och något ätbart – alla 
dagar. Lokalerna och uteserveringarna kan öppnas upp efterhand 
som tillströmningen ökar vissa dagar, vissa perioder eller för vissa 
evenemang. Verksamheten kommer sysselsätta totalt 25 årsverken 
fördelat på 10-12 helårsanställda och runt 100 sommarpersonal 
– för Fjällbacka blir Stora Hotellet Bryggan en stor arbetsgivare.   

Susanne och Peter har bidragit till befolkningstillväxten – 
nu bor de i Fjällbacka permanent. Vilket egentligen inte är 
någon förändring alls, eftersom övernattningarna i hemmet i 
Uddevalla kunnat räknas på ganska få fi ngrar de senaste åren. 
Sönerna Felix och Oliver har också tagit med sig fl yttlasset och 
kommer bo och jobba här med familjens verksamhet. Det har 
säkert funnits oro bland den yngre publiken över att Everts 
Pub förvandlas till Everts Tapasbar, men med Felix och Olivers 
erfarenhet från DJ-bås och barer kan de vara säkra på att det 
kommer fi nnas ett fartfyllt nöjesliv i Fjällbackas sommarnätter 
framöver.

Anneli Svensson har i åratal gått under benämningen ”Anneli 
på Hotellet” och tack och lov kan vi fortsätta säga det med gott 
samvete, för Anneli fortsätter ta hand om hotellgäster, nervösa 
brudpar, vilsna konferensbokare och allt annat mellan himmel 
och jord. Pia Berglund sitter kvar vid det administrativa rodret 
och ser till att bägge skutorna styrs åt samma håll, samtidigt.

Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

”En oslagbar
kombination 

– Stora Hotellet och 
Bryggan Fjällbacka 

har nu blivit ett!
Hela familjen med Oliver, Susanne, Peter och Felix satsar hårt.
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Vad nytt förutom tapasbaren? Jo, Slajdarns åter-
uppstår. Och Galären går i graven. Det är viktigare 
än man tror med namnbyten, man måste markera 
det nya och spännande samtidigt som man förank-
rar det i historien, och Slajdarns var onkeligen inte 
bara historia utan kanske mer många historier…  
I sommar kan man således festa loss på Slajdarns, men 
utan att behöva få mjölksyra av trapporna. Mer ork för 
dansen, alltså! 

För er som inte var med på tiden då det begav sig: Slaj-
darns låg längst upp på Stora Hotellet utan hiss och en 
beryktad bartender gav baren dess namn. Ordet skybar 
fanns knappt på den tiden, men hade inte varit missvis-
ande. Fjällbackabor och sommargäster i medelåldern 
får någon odefinierbart och avlägset drömmande i 
blicken när Slajdarns kommer på tal, nu får ytterligare 
en generation nöjeslystna möjlighet att skapa minnen 
för livet. 

Restaurang Klassen har fått en ”makeover” och blivit 
mysigare. Sam Remo får mindre förändringar och fort-
sätter vara café. Uteserveringen vid Norra Hamngatan 
får ett nytt grillkök som även kommer serva Slajdarns. 
Vad gäller Bryggan så flyttar Kapten Klassens resor in 
där också – det är väl ganska självklart att han reste en 
del längs Amerikas östra kust också: New England, New 
Hampshire, Cape Cod, Key West…eller hur? Matilda och 
Bryggans Café och Bistro kommer vara sig likt. Piano-
baren får en balkong ut mot havet.

Stora Hotellet Bryggan erbjuder sina gäster helhetsupp-
levelser som inte finns någon annanstans: hummersa-
fari med tillagning av egenfångad hummer, kräftsafari 
med kräftkok på Ingemar Granqvists brygga och avnju-
tande av de ljumma skaldjuren i sjöboden. Ostronplock-
ning. Menyer byggda på Camilla Läckberg och Christian 
Hellbergs kokböcker. Skärgårdsguidningar. Utflykter till 
Väderöarna i samarbete med Väderöarnas Värdshus. 
Havskajakpaddling. Golf på en av Sveriges vackraste 
banor. Vandringar i Camilla Läckbergs fotspår med Fjäll-
backaguiderna. Romprovningar. Gråvädersromantik i 
skärgården – fjällbackaborna ryser, men för besökare 
från sydligare breddgrader är det faktiskt lika exotiskt 
som vajande palmer för oss!

Vad tror man om framtiden? Susanne funderar inte 
många sekunder innan hon målande beskriver ett 
Fjällbacka med fler bostäder, fler åretruntboende, fler 
besökare året runt, större underlag för verksamheten, 
ständiga förbättringar, fler utländska gäster och så 
småningom, successivt, öppet året runt i alla delar av 
verksamheten och därmed också många fler åretrunt-
anställda. Detta innebär i förlängningen större under-
lag för butikerna, frisörerna, Apoteket, Närhälsan och 
många andra verksamheter. Kort sagt ljusa framtidsut-
sikter! Och det var precis det vi ville skulle bli resultatet 
av våra investeringar, vi filantropiska optimister, som 
vägrade se Stora Hotellet förvandlas till dyra bostadsrät-
ter och i stället köpte det framför näsan på PEAB 2010. 

Stora Hotellet Bryggans egen devis är ”en oslagbar 
kombination” – vi kan bara hålla med!  n

Galären, förlåt Slajdarns Grill & Bar, får ny entré och omgjord uteservering med öppet 
grillkök. Inredningen ljusas upp, får ny bar och en öppen spis. Vintermys lockar också ...
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Plogjärnet i hamn

I början av maj dök Bredbogens systerfartyg Plogjärnet upp 
i hamnen. Namngiven efter en liten holme söder om Storö. 
I formen likt ett plogjärn som förr var bestyckad med en fyr, 
i första hand till för att trålfiskarna i mörker kunde navigera 
sig rakt igenom Väderöarna istället för att ta långa omvägar. 
Med GPS-erna minskade dock behovet och fyren drogs in 
1993 och revs senare.

Plogjärnet är även hon byggd i Southampton. Hon är lika 
stor som Bredbogen men med lite större hytt. 

Väderötrafiken har nu två sjödugliga båtar att hålla trans-
porterna igång med. n  

Text & Foto: Anders T 

Berith och Järnboden - ett välbekant radarpar väljer efter 25 år 
tillsammans att gå skilda vägar. Det har varit slitsamt att driva två 
olika företag som båda har sin främsta verksamhet under som-
marveckorna, 2008 öppnade ju Berith tillsammans med maken 
Hedi Haj Khalifa Restaurang Lilla Berith. När familjerna Bogesjö/
Bjurenvall erbjöd sig att köpa rörelsen i vintras bestämde sig 
Berith för att det var dags att lämna över Järnboden i ”kända 
händer”. De nya järnhandlarna tog över i mars och under som-
maren har de öppet sju dagar i veckan med samma utbud 
som tidigare, inklusive båtdieselförsäljning på fiskebryggan. 
Planerna är att Järnboden också ska vara öppen helger under 
vår och höst.

Järnbodens själ kommer att bestå - Bladet önskar de nya 
ägarna lycka till! n  
Text: Hans S • Foto Annika T

Järnboden i ny regi

Bredbogen och Plogjärnet (med brandgul hytt).

Linus Bogesjö, Petter Bjurenvall, Victor Bogesjö och Lisa Bjurenvall.

Golfkrogen i ny regi

Företagsnytt – av Hans Schub, Annika & Anders Torevi

Rio Bio
Under våren visade RIO Kulturkooperativ filmer i Röda Rummet 
på Fjällbackaservice under vinjetten Rio Bio. Mannen från le 
Havre, Äta Sova Dö, Det Levande Slottet och Pussel visades 
under fyra fredagskvällar då även caféet och biblioteket hölls 
öppet. Fyrfaldiga guldbaggevinnaren Äta Sova Dö var fullsatt. 
Förhoppningsvis kan det bli en fortsättning med kulturfreda-
garna – vill du bli medlem i Rio Bios filmstudio, kontakta Stig 
Swedberg på 0708-656739. n /Annika T

Brisen har blivit ungdomshus
Dance Port riskerade bli hemlösa när Håkebackskolan tömdes, 
men i elfte timmen löste det sig med ett hyreskontrakt på Brisen 
(den gula ”läkarvillan” vid Coop). Nu är det full fart i huset och 
även fritidsgårdsverksamheten, hemlös efter tömningen av 
Kyrkskolan, håller till här i dansföreningens regi. n /Annika T

Kristianssons Bil säljer åter bilar

Benny och Patrik Nordlund har tagit över driften av den nyre-
noverade Golfkrogen på Fjällbacka Golfklubb. I krogköket basar 
Lotta Clementzon som tidigare ansvarade för att filmteamet 
Tre Vänner inte gick hungriga. Bröderna Nordlund driver även 
Skaftö Golfkrog och Cajutan i Grebbestad. n
Text: Annika T • Foto: Anders T

Nilssons Bil har flyttat och Lars Kristiansson öppnar bilförsäljning 
igen på den gamla adressen, Tanumsvägen 3. Kristiansson Bil 
kommer endast sälja begagnade bilar. Bilverkstadens verksamhet 
fortsätter som vanligt och är knuten till Autoexperten. n
Text: Annika T • Foto: Anders T

Anki Nilsson, Lotta Clementzon och Simon Brandt i restaurangen.

Nilsson Bils skyltar är borta och Kristianssons Bils återuppsatta.
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Text & foto: Jerker Norlander

Kraftpaketet heter M–Craft 31 Cabrio. M står för Musö, en av 
öarna utanför Fjällbacka. Där växte André upp och där lade han 
grunden till ett genuint båtintresse. Fisket är alldeles för osäkert, 
tyckte pappa, och därför blev det båtbyggarutbildning på Orust 
och jobb på Najadvarvet några år. Där var det båtbygge som 
industriupplägg och det blev monotont. Snickra luckor och 
inreda förpikar på löpande band var inget som en utexaminerad 
båtbyggare ville pyssla med i längden.

André åkte hem och startade eget. Ett inredningsuppdrag för 
Westline-båtar gav stadga i företaget och det rullade på. Färdig 
båt ut, nytt skrov in. Däremellan fanns det mängder av plastbåtar 
med trädetaljer som skulle renoveras.

Papper och penna
Rita i datorn är inget för André. Stora papper, en böjlig linjal 
och blyertspenna räcker för att få ner de högst personliga 
båtidéerna på pränt.

M-Craft 31 sticker ut. Trä och plast blandas i skön harmoni. 
Gräddvitt och mörkrött. Det vackert rundade formerna bryts av 
moderna raka detaljer i ett förstklassigt träarbete. Det mörkröda 
skrovet gör sig fint mot den Bohuslänska graniten.

Under däck mullrar en Volvo V-8 på 375 hästar. Det är en mäktig 
spis med acceleration som en hästspark och toppfart på 45 knop. 
Glidarfarten ligger på 30 knop och då kan man bekvämt luta sig 
bakåt i de Key West-inspirerade sofforna i vitt läder. Gången är 
stadig och inte en droppe vatten tar sig över den kantiga vind-
rutan. Motormullret är försumbart och det är bara bruset från 
vågorna som hörs. André säger inte så mycket, men det syns att 
det betyder mycket att få visa upp M-Craften i hemmavatten. 
Vi drar ner på farten och smyger sakta in i den fullbelagda 
Gluppöbassängen. Från mötande båtar är det tummen upp och 
det vinkas från sittbrunnarna hos ankarliggarna.

André Andersson bygger båtar åt andra, men får också tid för egna idéer. Resultatet har blivit ett 
modernt kraftpaket i retrostil, utan att ta ett enda steg bakåt. 

Att det är Riva-båtarna som gett inspirationen är väl ingen 
tvekan. Inspiration, men ingen kopiering.

–Jag har tittat på det mesta i båtväg, åkt mycket båt och 
studerat skrovkonstruktioner, säger André. Sedan har jag ritat, 
funderat och suddat. Ritat och suddat. Det betyder mycket att 
en båt är snygg, men det viktigaste sitter under vattenytan. 
Bottenformen har avgörande betydelse för gången, känslan 
och bekvämligheten.

Perfekt utan kompromisser
Tre år har det tagit att få fram M Craft 31 från skiss till färdig båt. 
Det hade gärna fått ta längre tid, menar André, viktigast är att 
det blir en perfekt produkt, utan kompromisser.

På Öppet Varv i Ellös blev det 
berättigad uppmärksamhet åt 
nytänkandet och i vinter har 
båten visats på en marina i 
Stockholm.

En M-Craft 31 Cabrio är ingen 
dussinvara. Den blir aldrig 
anonym i hamnarna längs 
kusten. Det här är båten som 
attraherar en spekulant som vill 
synas och märkas. En köpare 
som vill och får ha synpunkter 
på detaljer i utförandet.

M-Craft 31 Cabrio är en unik 
båt för unika köpare. n

M-CRAFT 31 CABRIO
Läng ö: 9,25 m
Bredd: 3.10 m
Djup: 0,9 m
Rek motor: VP 8,1 GIE EVC 
DPS 375 hp
Maxfart: 40-45 knop
Marschfart: 25 – 35 knop
Tillverkare: Musö Marin
Design: André Andersson
Pris: på begäran
Info: www.musomarin.se

Bra på bohuslänska bilder: Båtbilden-Väst 
www.batbilden.se • 0525-14111

M~Craft   Boats 
– retrobygge mot framtiden

”By Musö Marin Sweden”
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Skolhuset vid kyrkan var Fjällbackas första offentliga byggnad. 
Den första försåvitt vi inte räknar med ett par inhysningsmöjlig-
heter av militär natur: Veddebergets vårdkase, där vakthavande 
dragonen kunde söka skydd, eller ”kasernen”, där personal 
tillhörande flottan fick ta in under kriget 1718, då Fjällbacka var 
en av stationerna i den konvojkedja som Karl den tolfte upprät-
tade utmed Bohuskusten för att säkra tillförsel av materiel för 
kriget mot Norge. Om det huset vet man intet, men i namnet 
Kaserngatan, lever dock minnet.

Att detta vårt första skolhus blev så stort och präktigt, för det har 
vi att tacka en bygdens son, som genom en donation bekostade 
dess uppförande. Johan Lerén kom som ung till Göteborg och 
blev en framgångsrik affärsman. I Göteborgs kalender för 1862 
finner man handlare J. Lerén som delägare i Lerén & Rodhe, 
en firma i kolonialvarubranschen med adress Kaserntorget 6.

När Lerén gick bort i mars 1862, endast 35 år gammal, hade han 
i februari undertecknat en ”testamentarisk disposition” enligt 

Lerénska  
Lancasterskolan i Fjällbacka

Så var Kyrkskolan ett minne blott -137 år blev den. Byggd på en bergsluttning i utkanten av Fjällbacka, som det  
beskrevs 1876 då vare sig kyrka eller prästgård var byggda, ger den 2014 plats för 14 nya lägenheter mitt i centrum. 

Skolans tillkomst är en fantastisk berättelse om välvilja, framtidstro och kanske önskan att göra sitt namn odödligt. 
Denna atrikel skrevs 1972 av Sverker Stubelius för Fjällbacka-Bladet, och visst passar den att återpublicera i dessa 
dagar. Sverker var, förutom den store hembygdsforskaren, son till skolans första lärare. 

Text: Sverker Stubelius 1972 • Bilder från Hembygdsarkivet

Återanvänt 
material!
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Anders Samuelsson och Louise Nyström

vilken en summa skulle tillfalla ”en skolinrättning för barnen uti 
Fjällbacka”. Och det heter vidare: ”Sedan denna min sista vilja 
vunnit laga kraft, bör en skolstyrelse utav de bästa kända och säkra 
personer i Fjällbacka samhälle utväljas, vilka äger att uppbära 
och till ovannämnda ändamål disponera de blivande medlen.”  
De disponibla medlen kom att uppgå till omkring 6.000 riksdaler 
riksmynt.  
 
Lerén avled som nämnts 1862, men skolhuset stod färdigt först 
1876. Vadan detta långa dröjsmål? I Bohusläns historia 1867 läser 
man: ”En storartad och kostsam kyrkobyggnad lär ha varit orsak 
till att skolans byggande blivit uppskjutet på obestämd tid”. Ja, 
prästerskapet med den nitiske kyrkoherden Holmqwist i spet-
sen drev kyrkans krav mycket hårt och skolan fick sitta emellan. 
Först fjorton år efter dona-
tors död och tolv år efter 
Kville kyrkobygge stod 
skolhuset i Fjällbacka fär-
digt. En annan fråga, som 
måhända även kunnat 
bidraga till uppskovet, var 
ett villkor som var fästat vid 
donationen. ”Av donations-
medlen skall varje månad 
utbetalas till min efterläm-
nade broder, så länge som 
han och hans hustru lever, 
30 riksdaler riksmynt, varef-
ter dessa medel sedermera 
tillfaller skolinrättningen 
Fjällbacka”. Kanske gick 
man och väntade på att 
också ”dessa medel” skulle 
bli tillgängliga.

Men högre skolmyndigheter tryckte på. Fjällbacka måste lösa sin 
skolfråga. Så skriver statens folkskoleinspektör i sin ämbetsberät-
telse för tiden november 1863 - april 1865: ”Den förhandenvarande 
anordningen av distriktets skolväsende med ambulatoriska skolor 
- är ej tillfredsställande” ... ”För landsförsamlingen, där barnen, syn-
nerligen sommartiden, äro i nyttig verksamhet, är det långa skollo-
vet, som åtföljer ambulatorisk skola, mindre skadligt, varemot i det 
stadsliknande Fjällbacka det måste verka fördärvligt på barnen att 
nära tio månader av året gå sysslolösa. Inrättandet av en fast skola 
i Fjällbacka är högligen av behovet påkallat.” ... ”Allmänt yttrades i 
Fjällbacka av föräldrar, med vilka jag kom i samtal, den önskan att 
snart erhålla en fast och väl organiserad skola.” 

Först 1875 var kommunen beredd att tillmötesgå denna önskan. 
Då satte man igång med skolhusbygget, och det stod färdigt att 
tagas i bruk hösten 1876. Huset byggdes i en utkant av samhäl-
let på en bergssluttning, och som framgår av fotot fanns varken 
vägar eller stigar utlagda ovanför landsvägen. Man fick ta sig fram 
bäst man kunde på bergknallarna. Skolhuset är resultatet av ett 
gediget byggnadsarbete, utfört av bygdens duktiga yrkesmän. 

Stenhuggeriet hade inte ännu kommit igång här. Därom skvallrar 
husets grundmurar av naturfallen sten. Men denna skäms san-
nerligen inte för sig. 

Timmermansarbetet är av yppersta kvalitet. Ännu efter nära ett 
hundra år är takåsens linje den snörräta. Med sina väl avvägda 
proportioner hävdar sig huset väl bland Fjällbackas förnämligare 
byggnader.

Och vad kostade det att bygga? Räckte de donerade pengarna till? 
J o, av de sex tusen riksdalerna blev det t.o.m. en del pengar över! 
Och dessa kom väl till pass vid den nu påbörjade beläggningen 
av Fjällbackas gator med kullersten.

De fyra fönstren hör till skolsalen, de tre till lärarbostaden, en 
lägenhet om tre rum och kök. Skolsalen var denna tid 12x17 meter 
med takhöjden 3,15 m. Golvytan alltså 96 kvm. och luftkuben 
drygt 300 kbm. Varför byggde man en sådan jättesal?

Jo, den var planerad för en helt annan undervisningsmetod än 
den klassundervisning, som sedermera blev den vanliga. Meto-
den benämndes Lancastermetoden efter upphovsmannen, den 
engelske skolmannen Lancaster. ”Lerenska Lancasterskolan i Fjäll-

backa” har far präntat med 
sin prydliga stil på pärmen 
till den första dagboken, 
påbörjad år 1876. Metoden 
– i Sverige mest benämnd 
”växelundervisning” - gick 
ut på att man i brist på 
lärare kunde använda duk-
tiga elever som ett slags 
underlärare, ”monitörer”, 
och på så sätt skulle en 
enda ”riktig” lärare kunna 
undervisa ett stort antal 
barn av olika åldrar sam-
tidigt i en mycket stor 
skolsal. I början på 70-talet 
övergavs metoden emel-
lertid alltmer och ersattes 
av omedelbar undervis-
ning. Och jätteskolsalen 
stod där. Nåja, den blev 

under de följande årtiondena väl fylld med Fjällbackas ungar. 
Det var gott om sådana dåförtiden. Omkring etthundratjugo 
skolbarn hade far att som ensam lärare undervisa från år 1876 
och till mitten av 1890-talet, då ännu en lärare blev tillsatt. Det 
var Anna Pehrsson, som då trädde till.

Vardagsläsning var givetvis helt utesluten. Man fick nöja sig med 
varannandags, vilket innebar att omkring sextio barn varje dag 
tog skolsalen i besittning. Ena dagen 3-4 skolåren, andra dagen 
5-6. Med det barnantalet var det bra att ha en stor sal. Men när 
talet kunde halveras, visade den sig onödigt stor och tungarbetad. 
Då kapade man av ett stycks på längden. Genom ändringen fick 
man också möjlighet att realisera en gammal plan: att utöka bar-
nens rastrum och att lägga ytterligare ett rum till lärarbostaden, 
vilken förut visat sig vara tilltagen i det allra minsta laget.

En anmärkning. I skolhusets vackra fönsterrad hade från början 
fönstren en likformig rutindelning. Och nu upptäcker man till 
sin ledsnad att en del av fönstren - väl vid någon okontrollerad 
reparation - för setts med dubbelstara rutor, vilket är mycket 
störande för helhetsintrycket. Vid reparationer och ombygg-
nader av våra gamla förnämliga hus borde sådana störande 
ingrepp inte få förekomma. Byggnadsnämnden borde utfärda 
bestämmelser för att förhindra all dylik förvanskning. Små-
skalehuset på nordsidan utmed Kyrkvägen byggdes i början 
av 1900-talet. Detta hus var till en början helt fristående, men 
man blev snart nödsakad bygga samman husen för att täppa 
till ”vindtunneln” mellan dem. n
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Äntligen blir det lägenheter 
i de två gamla skolorna

Text: Hans Schub • Foto: Anders Torevi

Det är väl ingen som missat att de båda gamla skolhusen nu är 
borta och att nybyggnation pågår på båda platserna.
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Vem minns längre när kommunen sålde de två f.d. skolhusen 
till det kommunala bostadsbolaget TBAB (Tanums Bostäder 
AB)? En snabb titt i registret över tidigare utgivna nummer av 
Fjällbacka-Bladet ger att i sommarnumret 2002 stod att läsa: 
”Kyrkskolan blir bostäder”. Den minnesgode kan erinra sig att 
Håkebackens skola såldes till samma TBAB två år senare, alltså 
på våren 2004. Styrelsen i bolaget beslutade under senhösten 
2012 att ge klartecken för dels rivning och dels en upphandling 
för de nya byggnationerna. Det betyder att ca tio år gått och att 
det nu blivit tid för de gamla skolhusen att slutligen lämna plats 
för dagens behov av lägenheter. 

Bläddrar man vidare i de tidigare numren av Fjällbacka-Bladet 
ser vi att det länge var osäkert vilken form de nya lägenheterna 
skulle få, om de skulle bli bostadsrätter eller hyresrätter. Vi ser 
också att antalet lägenheter då beräknades till 23 st på Håke-
backen, nu blir det 12 st. Kyrkskolan beräknades få 15 lägenheter, 
nu byggs 14 st. Beslutet blev att på Kyrkskolan byggs hyresrätter 
som kommer att fördelas i TBAB:s bostadskö. På Håkebacken 
blir det annorlunda. Här blir det inte bostadsrätter som många 
antog. Istället valde TBAB att göra ägarlägenheter, se faktaruta 
intill. Dessa lägenheter hamnar i det övre prissegmentet. Den 
billigaste lägenheten, en 3:a på 72 kvm är prisatt till drygt 2,8 
miljoner kronor, den dyraste, en 5:a på 137 kvm kommer att 
kosta ca 6 miljoner kronor. Överskottet från Håkebacken skjuts 
in i Kyrkskolans byggnation för att man ska kunna trimma ner 
hyreskostnaderna något för de blivande hyresgästerna där.

Håkebacken
Den planerade bebyggelsen på Håkebacken består av 12 
bostadslägenheter, uppdelat på åtta olika huskroppar. Storleken 
på lägenheterna varierar: 3, 3,5, 4 eller 5 rum och kök, från 66 till 
137 m2. Några av huskropparna är sammanbyggda. Alla bygg-
nader är i två plan, med undantag för hus D som är i tre plan 
och består av två huskroppar sammanbundna av ett trapphus 
samt hus C som är i ett plan.

Lägenheterna är väldisponerade och luftiga. Alla har fönster 
åt minst två håll samt uteplats eller balkong i sydvästläge med 
havsutsikt och sol stora delar av dagen. Lägenheterna i hus D är 
etagelägenheter. Inflyttning beräknas till våren 2014.

Vid denna tidnings tryckning är troligen de flesta huskroppar 
på Håkebacken uppe för beskådande. Just nu är 5 lägenheter 
där sålda. Byggnationen utförs av NCC.

Kyrkskolan
Detta projekt är kanske det som orsakat lite debatt i samhäl-
let även om de flesta tycks ha varit positiva till rivningen som 
TBAB ansåg nödvändig för att kunna erbjuda lägenheter med 
modern planlösning. Den gamla skolan och intilliggande hus 
ansågs också ha varit i för dåligt skick för att kunna få stå kvar och 
endast byggas om. Närheten till de omkringliggande husen har 
säkert försvårat den sprängning som genomförts under våren. 
Ansvarig byggare Erlandsson Bygg AB placerade ut åtskilliga 
sensorer vid de angränsande fastigheterna för att säkerställa 
att inget hus eller grund skadats.

14 st lägenheter blir det uppdelat på 2 st 3:or på 78 m2 och 12 
st 2:or på 50-56 m2. Som beskrivits kommer lägenheterna att 
erbjudas de som står i TBAB:s bostadskö. Om, mot förmodan, 
någon lägenhet inte blir uthyrd den vägen så kommer den att 
läggas ut för annan intresserad att hyra. Beräknad inflyttning 
våren 2014.

Intresserade kan gå in på TBABS:s hemsida för mer information: 
www.tanumsbostader.se. n

Kort om ägarlägenheter
En ägarlägenhet utgör en egen fastighet i ett flerbo-
stadshus. Den som köper en ägarlägenhet ska ansöka 
om lagfart och kan också pantsätta fastigheten. 
Lägenheten kan överlåtas eller hyras ut utan särskilda 
begränsningar. Vid uthyrning tillämpas de särskilda 
reglerna som gäller för uthyrning av lägenheter i en- 
och tvåfamiljshus. Ägarlägenheter kan endast  tillska-
pas genom nyproduktion och inte genom ombildning 
av befintliga hyres- eller bostadsrätter. Endast bostäder 
kan vara ägarlägenheter, inte lokaler. 

Ägarlägenheter ska som regel få del i en samfällighet 
som omfattar bl.a. yttertak, fasader, trapphus, förråd 
och andra gemensamma anordningar. Samfällighe-
ten ska förvaltas av en samfällighetsförening i vilken 
lägenhetsägarna är medlemmar. n

▲ Första spadtagen på Kyrkskolan tas av Clas-Åke Sörkvist  
 Tanums kommun, Robert Johansson Erlandsson Bygg AB,
  Öivind Johansen och Kurt Svedberg Tanums Bostäder.

▼ Första spadtagen på Håkebackenskolan tas av Gerd Melin  
 Tanums kommun, Hans Schub Tanums Bostäder, Thomas 
 Thordebring NCC och Sune Karlsson Tanums Bostäder.
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BOHUSLÄNS BÄSTA
JULMARKNAD

Visst kan de te sig lite märkligt att läsa om en julmarknad såhär i sommartid, men hur skall jag göra? Fjäll-
backas julmarknad är varje år precis i Fjällbacka-Bladets vinternummers pressläggning, så där kan vi aldrig få 
med en artikel. Ändå är ju detta något så speciellt att det bara måste uppmärksammas…

Text: Anders Torevi • Foto: Torbjörn Hagenius

Sedan ”urminnes tider” har det hållits julmarknad i Fjällbacka. 
Förr var det alltid söndag 1:a advent och i stort sett handlade det 
om en skyltpromenad. En promenad till alla affärer och krogar 
som med förtäckta fönster och stort engagemang arbetat ett 
dygn med att skylta om och smycka ut sin affär till fulländning. 
Affärerna var alltså inte öppna utan besökarna fick kika in på 
härligheten. En fråga hos varje näringsidkare skulle också besva-
ras och prisbordet var stort. Tipspromenaden arrangerades då 
som nu av Fjällbacka IK.

Sedan slog en del butiker igen, underlaget blev mindre och i 
slutet av 90-talet tog Köpmannaklubben beslutet att flytta det 
hela en dag, till lördagen före 1:a advent. Tanken var att det skulle 
bli lite mera av en familjefest med glögg-mys och krogbesök, 
inspirerat av Valborgsfirandet.

2001 tog Bryggdansföreningen initiativet till en knallemarknad 
på Ingrid Bergmans Torg, vilken sedan dess har utvecklats till 
en av de bästa i Bohuslän, troligen den allra bästa. Numera är 
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Först är det dans kring granen som gäller, sedan spänd 
väntan på Tomten från Väderöarna. Till slut kommer 
han. Önskelistor lämnas och godis hämtas av barnen...

det drygt 25 torgstånd för de upp till 2500 besökarna att trängas 
emellan. Handlare och föreningar från orten samsas med knallar 
från när och fjärran, noga utvalda av Rebecca Trehammar för att 
ge kvalitet och mångfald i julstämningen. Bland stånden brinner 
små eldar, körer och ibland luciatåg sjunger julsånger, korvar 
grillas, lotter säljes och glöggdoften ligger tät. En fantastisk 
stämning, även de år som det stormat och regnat. 
 
Fast nog är det kanske störst för barnen ändå, upptakten på 
det som är deras tid. Halv fyra drar dansen kring granen igång. 
Prästens kråka, Musikanterna från Skaraborg och Räven som 
raskar över isen. Trång och mysigt, för att till slut tjuta iväg när 
Örjan Torstensson peppar de små till överdåd i Raketen. Då är det 
dags för Tomten. Sjöräddningen har som vanligt varit bussiga 
och hämtat honom på Väderöarna och många förväntansfulla 
blickar riktas västerut. Väl på plats i sin tron av halmbalar lämnas 
önskelistor, kramar ges och godispåsar mottas. 

Alla vi som varit där tackar Bryggdansföreningen för allt slit med 
torgstånd från Uddevalla, julgran och belysning, för alla timmar 
ni lägger ner för vår trivsel. Alla ni som inte var där: bättring  
30 november. Välkomna till Bohusläns bästa julmarknad! n

Mellan 13.00 och 17.00 pågår marknaden och när det 
skymmer kommer lamporna till sin rätt och den rätta 
julstämningen inställer sig.
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Av: Eva Larsson

Jag fann en liten väska fylld av min mormors 
brev, dokument, foton och dagböcker. Hela hennes 

liv låg framför mig och jag har med hjälp av detta 
material försökt få en ny bild av henne, en bild som tidi-

gare varit okänd för mig. Samtidigt får jag en insikt i hur 
hon haft det i olika skeden av livet, hur det formade hennes 

person och vad som hände runt om i närmaste omgivningen.

Vi har länge sökt en text om livet på Väderöarna ur kvinnornas perspektiv. Mycket är skrivet om 
lotsar, fyrvaktare och båtsmän men allt för lite om kvinnorna därute. Som en skänk från ovan 
skrev Eva Larsson på Styrsö en liten bok om sin mormor Olga. Vi har fått lov att saxa ur den så 
varsågod...

på Väderöbod

Olga Louise Larsson föddes 1892 i Grebbestad. När pappa Tobias 
dött 1914 flyttade mamma Charlotta till Tanum med sina två 
döttrar Olga och Hildur och sonen Vilhelm. 

Olga fick möjlighet att utbilda sig till småskollärarinna på 
seminariet i Skara. 1916 kom hon till Kosters skola och här fanns 
kollegan från utbildningstiden Märta Jacobsson från Ursholmen. 
Gift på Koster och syster till Fredrik Waldner var hon den som 
sammanförde Olga och Fredrik. 

Följande sidor är saxat och sammanställt ur år 1921-1926 av  
Olgas dagbok...

1921
Olga känner sig ensam på Koster, novemberstormen viner ute 
och hon önskar att någon kunde titta in till henne.  Ön skrämmer 
henne på hösten och naturen är ogästvänlig denna årstid.

En dag är det fest i Elim. Hon ser en man i bänkraden mitt emot. 
Han har mörka lockar och fångar hennes hjärta. De började träffas, 
han är så ”rar och gudomlig”.

Olga och Fredrik blir ett par. Hon följer med i hans båt till Ström-
stad och gör utflykter till öar i skärgården. Fredrik hade alltid levt 
nära havet och var uppvuxen på Ursholmen. Hans far 
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Albert Jacobsson var fyrmästare där och farbrodern Edvind var 
fyrmästare på Hållö. Sönerna gick i samma spår som sina fäder 
och äldste sonen Carl var mästerlots på Väderöarna. Fredriks 
äldre bror Thorsten med familj kom senare att bo granne med 
Fredriks familj på Väderöbod och de var båda anställda vid denna 
fyrplats. Bröderna bytte efternamn till Waldner. Det var en manlig 
och hård värld i yttersta havsbandet med båtliv, jakt och fiske 
förutom tjänstgöringen vid fyren. Att ha en familj nära sig var 
nödvändigt för att må bra och fungera rent mänskligt – speciellt 
som Väderöbod klassats som Sveriges ensligaste boplats.

Fredrik och Olga gifter sig och de kommer att vara bosatta på 
Väderöbod i tio år framöver. För Olga blir den första tiden mycket 
svår där och hon kan inte anpassa sig till livet på en holme i havet.

1922
Olga får anställning som lärarinna av Lotsverket på Väderöarna. 
Därför måste hon vara ifrån Fredrik på vardagarna och bara 
komma hem till honom och Väderöbod under helgerna. Isen 
lägger sig den första vintern och känslan av isolering förstärks. 
När de återförenas är hon mycket lycklig och hemmet på 
Väderöbod börjar bli ombonat för det nygifta paret. Det är ändå 
vackert och stilla vissa dagar. I mars kan man börja använda 
båtarna trots drivis.

1923
I början av detta år finns inga dagboksanteckningar att hitta. Olga 
drabbades av djup depression efter förlusten av den lilla dottern. 
Det är inte svårt att föreställa sig känslan som kommit över henne 
och vinterns isolering på fyrplatsen måste gjort hennes sinne 
mörkt. Hon antyder att denna vår blev glädjelös och att hon inte 
kände sig förstådd av omgivningen.

I september reser Olga med grannfrun Hult till Göteborg och 
besöker trädgårdsutställningen där. På hemvägen är vädret i 
början gott men det försämras och på väg ut till Väderöbod är det 
full storm. Denna höst omkommer två män under hummerfisket.

Potatisen tar slut. De får passa på att komma iland och provi-
antera mellan ovädren. Det är också besvärligt att tvätta och få 
det torrt i storm och regn. Vid ett av besöken i land kan man inte 
komma hem förrän efter tio dagar på grund av stormen. Julen 
blir kall med yrsnö.

1924
Detta år tar livet en ljusare vändning. Den efterlängtade dottern 
Brita föds den 22 mars. Olga får fullt upp med familjen och hushål-
let. De första svåra åren är över.

I november reser de in till Fjällbacka där de hyrt en bostad för snart 
ska deras första barn födas. Vintern har kommit tidigt detta år.

Olga mår inte bra när Fredrik måste lämna henne och åka 
tillbaka till fyrplatsen. Barnmorskan ser att Olga fått äggvita i 
urinen och förlossningen blir svår och komplicerad. Hon åker 
akut med taxi till Uddevalla lasarett och föder en flicka där. 
Dottern lever bara i tre dagar. Den tolfte december får Olga 
åka hem till Fjällbacka och vidare med båt ut till Väderöbod 
inför julhelgen.

I november far Olga och Fredrik till Fjällbacka och köper en gris. 
På hemvägen i det vackra vädret lämnade de post till Väderöarna 
och dricker kaffe. De saltar fläsket, konserverar kött och kokar 
grishuvudet. Ragnar Hållberg och Fredrik far till Väderöarna och 
levererar hummer, Olga brygger likör. Tvätten såpas ner ett par 
dagar och tvättas trots att det är kallt att arbeta med. Frosten 
kom runt första december. Lutfisken läggs i blöt och morötterna 
förvaras i sand inför vintern. På dammen har det börjat frysa. 
Tvätten ska strykas och gardinerna stärkas.

Stormen gör att det är helt vitt i Kranhålet och skummet ryker 
över hela ön. Vinden mojnar dock och det blir möjligt att ta sig 
från ön igen några dagar. 

Inomhus är det mycket som ska göras inför julen: städning av 
skafferiet och köksskåpen. Fredrik passar Brita när Olga manglar 
tvätten. 

Kökets väggar tvättas och 36 liter mjölk fördelas mellan de tre 
hushållen. Fredrik far till Fjällbacka, gör julinköp och kommer hem 
med julgran och mera mjölk. Olga bakar vetekaka, rörbröd och 

Olga med Brita i knät.

Väderöbod 1913.

Väderöarna omkring 1915.

➲
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Det blir kallare och ibland ligger havet stilla som en spegel. Det 
är isskorpa på dammen.

Olga planterar om sina krukväxter inne. Hon känner att hon är 
fast på ön medan de andra kan åka i land eller till Koster. Fredrik 
tycker att hon klagar och de grälar om detta, men blir snart vänner 
igen. Det har börjat snöa. Vissa dagar kan de gå ut och njuta av sol 
och frisk luft. Hon syr en nattdräkt till Brita. De kan inte köpa mjölk 
eftersom djuren har mul- och klövsjuka. Hon lider av tandvärk 
men bakar och tvättar som vanligt.

Det är mitt i vintern och natthimlen är stjärnklar. Karlarna dricker 
kaffehalv och de har riktigt trevligt inomhus. De äter semla med 
mjölk. Ibland kan hon ägna sig åt läsning. I slutet av februari är 
alla på ön bjudna till Väderöarna. Karlarna inbjuder på hippa. 
Roligt att komma ut en dag! Väl hemma igen tvättar hon för 14 
dagar. De åker till Fjällbacka. Fredrik fotograferar sig. Brita är kvar 
hemma hos Hedvig och Olga går till sömmerskan för att ändra en 
spetsklänning och beställa en ny svart klänning. På hemvägen är 
det snötjocka. I mars bli hela familjen förkyld. Olga fotograferar 
med sin egen kamera alla på dammen. Brita fyller ett år. Hon får 
pengar, en krona av Hållbergs och två kronor av Thorsten. Man 
dricker kaffe och punsch. Frosten är över, våren är på väg. Olga 
syr örngott och trikåtröjor till Brita. Man kan tvätta och hänga 
ut på tork.
Aprilvädret är lynnigt. Ibland snö igen och ibland stiltje och fint. 
De hämtar den nysydda svarta klänningen hos sömmerskan i 

Vädret lugnar sig efter några dagar och det går att gå till sjöss. 
Olga bakar bröd och hönsen slaktas. Brita har fått sin första tand. 
Det blir kalas hos Hållbergs. Supén består av både höns och får-
stek och till efterrätt apelsinris. Januarivädret varierar och de kan 
emellanåt hämta mjölk i Fjällbacka i stora kvantiteter, en gång om 
43 liter. Olga steriliserar en del så den håller sig längre. Hon städar 
efter helgen och tvättar. Ibland träffas grannarna och karlarna 
dricker kaffehalv. När vädret är fint kan hon gå ut en stund med 
Brita. En ny tand syns i munnen. Julgranen och helgen städas ut.

vanliga limpor. Hon konserverar fårkött, kalvkött och äpplemos. 
Köksmattan, vindstrappan och dasset skuras och «spisgrejorna». 
Fredrik ska putsa silvret, när han har vakt under natten.

På julaftonen är det mycket att ställa i ordning. Olga fick en 
halskedja, svart satintyg och Mors julbrev i julklapp. Till Fredrik 
gav hon en skjorta, ärmhållare, skrivställ, rakvattenvärmare och 
rakställ. På juldagen sover hon ut och Fredrik bjuder på julkaffe. 
Ute stormar det igen. De äter stuvade morötter, potatis och fläsk-
kotlett till middag. Efterrätten består av plommonkräm och mjölk. 

På sin födelsedag den 29 december, då hon fyller 32 år, blir 
hon uppvaktad på sängen av sin make. Nyårsafton är det byigt 
väder med hagelskurar, vattnet ryker. Thorsten Waldners familj 
är inbjuden hos dem på kvällen för att äta lutfisk. Det blir ingen 
gröt för mjölken är slut.

1925
Årets första dagar inleds med åska och oväder. Stormen gör att 
havet bryter över hela holmen, det värsta ovädret sen Olga kom 
dit. Skummet far över ön, på fönstren sitter fullt av saltsjöskum 
och barometern visar 334. Bovägen är vit som ett snöfält och 
det bryter över Vedhällan som ett stort vattenfall. Familjen Hult 
inbjuder till kalas. Brita är så snäll och festen blir riktigt trevlig. 
Herrarna dricker grogg och damerna vin. 

Fjällbacka. Hemma träffas fruntimren på kaffe. Under påsken 
åker de till Fjällbacka och går i kyrkan, efteråt dricker de kaffe 
hos Blenda, Thorstens fru som hyr i samhället eftersom barnen 
går i skolan här under terminerna. Vårrengöring där hemma. 
Lapplådorna med matt-trasor vädras när vädret klarnar upp 
och Olga har kunnat sola. Köket skuras. (Möbler och väggar blev 
sotiga av matlagningen och uppvärmning med ved och fotogen). 
Lotsångaren kommer på besök och de hämtar fotogenfaten. De 
gör ett försök att åka till Fjällbacka men vänder eftersom Brita 
blir sjösjuk.

I maj är vinden ostlig men vänder snart och blir västlig som van-
ligt. Tvätten torkar och blir blekt av solen. Även mattorna såpas, 
tvättas och torkar snabbt. Brita har tagit sina första steg.

Värmen gör det möjligt att ta bort innanfönstren och rummet 
städas grundligt. När vädret tillåter är det roligt att fara i land 
eller besöka andra öar och släktingarna. Vid vackert väder ligger 
vattnet som en spegel, gudomligt. Hagen har gjorts i ordning. 
Olga lägger in 150 ägg i vattenglas för konservering i krukor. När 
vädret är sämre syr hon och bakar. Besöken utifrån blir fler och det

Storm i Bohålet, västra hamnen på Väderöbod.

Fyrmästarens bostad.

Sjön bryter på västsidan Väderöarna.
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är snart sommar. Ragnar och Hedvig Hållberg åker på semester i 
slutet av maj. Familjen flyttar upp och sover på vinden men nät-
terna är fortfarande kalla. En stor laddning oxkött blir köttbullar 
och konserveras. Sommaren har kommit och värmen. De förbe-
reder sin fjorton dagars långa semester och utrustar båten med 
persedlar i början av juni. Första anhalten är Väderöarna och sen 
Fjällbacka. Det har blåst upp till storm och när det mojnat något 
fortsätter de till Koster och övernattar i båten. De fortsätter sin 
båtresa till Grebbestad. 

Frukosten sista dagen inleds med bad och sedan provianterar 
de i Fjällbacka innan de slutligen beger sig hem till Väderöbod. 
Väl hemma igen måste Olga tvätta smutstvätten från semester 
och allt torkar snabbt i den varma sommarblåsten. Värmen håller 
i sig och de badar flera gånger om dagen. Familjerna på ön träf-
fas dagligen och dricker kaffe med dopp. Emellanåt gör familjen 
turer iland och folk från grannön kommer över på. Badgäster 
anländer med en båt.

På Väderöarna kommer en pastor ut och predikar vid ett tillfälle. 
Therese Nordblom bjuder på smörgås efteråt. Carl Waldner bjuder 
på apelsiner och kex. Olga tycker att det är för varmt, 27 grader i 
skuggan. Det slutar med åskväder och Mjölkerödsskogen brinner. 
Tjock rök kommer ända ut till ön. 

Sen blir det friskare luft och svalare. Olga ser över och lagar 
underkläder, Fredrik har gjort ett klädskåp på vinden som hon 
uppskattar. Augusti inleds med mycket sjö och storm. Thorsten 
kom med knapp nöd in i Kranhålet med sin båt. Vinden är som 
alltid västlig och det bildas dyning. De badar dagligen ändå. 
Familjerna umgås som vanligt och grannarna från Väderöarna 
kommer över ofta. De badar i sällskap, dricker likör och har det 
skönt i sensommaren. Vardagssysslorna består av det vanliga och 
Olga lagar slitna kläder. Hon bakar matbröd och syr en pyjamas 
till Brita. Familjen Hult flyttar och lotsångaren hämtar dem. 

Oktober inleds med klart och soligt väder men de flyttar ner från 
vinden. Karlarna har varit ute och vrakat. De lägger ut hummerti-
nor och lämnar hummer på Väderöarna. Olga arbetar med matt-
trasor, syr ihop dem och färgar in, klipper nya av avlagda kläder. 
Olga varpar, rullar på, sträcker och sveper om väven, nu kan hon 
börja väva. Familjen plockar nypon på Hammerö och rensar dem 
dagen därpå. De köper 8 kg fläsk och kött som de maler och gör 
till köttbullar som konserveras. I oktober kommer höststormarna 
och rikligt med regn. November börjar med blåst och kyla. 

1926
På Trettonafton fyller Fredrik 34 år och blir uppvaktad med kaffe 
på sängen. Olga har bakat wienerbröd och tårta. Caldéns inbjuds 
till kvällen på lutfisk och gröt traditionsenligt. Lilla Brita är bjuden 
på julgransrövarkalas med de andra barnen. Julen städas ut. På 
grund av det ostadiga vädret är familjen mest ino mhus och Olga 
syr damasker, härvar garn till en jumper och ändrar kläder. En del 
växter planteras om. Karlarna jagar sjöfågel. Fågelköttet rensas, 
tvättas och mals till bullar. Det är lent väder med dimma och regn. 

I februari kommer det in en snöstorm och isen börjar lägga sig 
i fjorden. Nu har de fått en radio som de hämtat i Fjällbacka. De 
lyssnar på den kvällstid. Skorpor torkas i ugnen.

Våren närmar sig och de kan fara till Fjällbacka igen. Påsken 
bjuder på stiltje och huset städas grundligt. En predikant kommer 
på besök. Vittvätten läggs i lakkärl och på tvätten strös björkaska 
för att bleka den. Solen torkar upp tvätten och den blir vackert 
vit. I maj kan man så blomfrön i hagen. Luften är ljum, det är 
pingst. På Väderöbod har kaktusen börjat blomma och Fredrik 
har köpt en ny kostym.

Semesterresan i år går söderöver med strandhugg hos släkt och 
vänner. På Brännö är de inbjudna hos Albert Lorens. I Göteborg 
besöker de Slottsskogen och går på Folkteatern en kväll. Brita 
passas av familjen Taube. 

Lysekilslotsarna kommer med fotogen eftersom lotsångaren 
gått på grund vid Henån. Badgäster kommer ut till Väderbod 
och flickorna Dorthe och Stubelius bli bjudna på sockerdricka 
och likör. Lotskapten anländer med Väderölotsbåten. Olga syr en 
babyskjorta, sätter in kilar i sin underklänning. Hon fållar blöjor 
och synar vinterstrumporna. Grannarna bjuder på kaffe. I sep-
tember tas båtarna upp. Olga och Brita åker iland för att stanna 
och invänta förlossningen.

Lillan föds 7 oktober klockan tio i nio på morgonen. Hon döps 
två veckor senare till Inez Eivor Birgitta. Fredrik hämtar hem 
familjen till ön. n

Hon har börjat brodera en duk. Fredrik har fått makrill och leve-
rerat i land. Ragnar har insjuknat i påssjuka och ligger till sängs. 
Blenda blir snart sjuk. Olga sprättar upp en grön blus och syr en 
klänning till Brita. Hon färgar den svart. Jakten börjar i septem-
ber. Familjen Caldén flyttar in i den tomma lägenheten bredvid. 
Olga syltar lingon. Vädret är vackert och de gör en resa till Koster 
med familjen några dagar. Fredrik blir smittad av påssjuka och 
några dagar senare även Olga. Brita har fått en ny säng. I slutet 
av september blåser det upp och det regnar oerhört. Olga mår 
dåligt av «påsen». Hon syr gardiner och ett segel och snart mår 
hon bra igen, hon brygger likör, skrubbar blåkläder.

Familjen Waldner: Olga, Brita, Inez och Fredrik 1930.  
Foto: Svante Häger, Strömstad. Sedan flyttade de vidare till Måseskär.

Olga broderade mycket, bland annat en basker som barnbarnsbarnet Felicia 
bär än idag (inflikat). 

Olga på Väderöbod kan köpas hos bl.a. Kustnära Kuriosa eller 
bestälas på: www.litenupplaga.se



22FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2013 • Nr 114 22FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2013 • Nr 114 22FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2013 • Nr 114

”Han har fj ärdarnas tunga böljegång och stormvindens 
våldsamma svep i sina vingar. Hans diaboliskt djärva 

profi l, massiva former och tungt draperade fj äder-
bonad giva honom ett utseende som vore han 

huggen ur urbergshällen, på vilken han satt
 sig till vila, eller utskulpterad ur den vresiga 

strandfurans vinddrivna stam. 

Att se havsörnen, där han likt en drivande 
sky  seglar på luftströmmarna, högt uppe 

i det blå eller där han jagar ute på 
stormpiskade fj ärdar, är en 

upplevelse, en fest  för ögat. 

Då är han storstilad, ouppnåelig, sublim! 
Då är han fursten bland storfåglar,  

sjökonungen, havets och luftens härskare.”

Denna fantastiska beskrivning av vår största rovfågel 
kommer från Thor Högdals bok Gammel-Ante, 1923. 

Havsörn

Havsörnen har en längd av 85 cm och en vingbredd på upp till 
240 cm. Honorna är störst. De gamla fåglarna är ljust bruna, har 
vit stjärt och gult mycket kraftigt näbb. Kommer man nära kan 
man också på en vuxen fågel se en gul iris. Det tar fem år innan 
örnarna är könsmogna och får denna dräkt. De yngre fåglarna är 
mörkare bruna och har brun stjärt och näbb. Irisen på de yngre 
fåglarna är brun. Stjärten är hos havsörnen kilformad och kan 
därför lätt skiljas från kungsörnen som har en längre stjärt med 
en rak avslutning. Kommer man nära örnarna kan man också 
skilja dem åt på att kungsörnen har fj äderklädda ben ner till 
foten. Havsörnens ben är nakna. Havsörnens olika dräkter gjorde 
att man innan 1850 trodde att det fanns två olika arter havsörnar 
i Sverige. Bröderna Wilhelm och Magnus von Wright studerade 

och målade fåglar på Orust under mitten av 1800-talet. För att 
kunna måla fåglarna sköt man dem. Bröderna sköt 12 exemplar 
och upptäckte då på att det var samma art fast i olika dräkter.

Historik
I gamla landskapsbeskrivningar brukar havsörnen räknas till de 
vanliga fåglarna i sjörika landskap. Redan på 1800-talet började 
beståndet av havsörn att minska. Förföljelsen var stor då det 
var hård konkurrens om mat. A W Malm berättar i sitt stora 
verk om Västkustens djurliv 1865 att han på Sydkoster träff ade 
på en fi skare som beskattade ett örnbo. Man sydde helt enkelt 
igen ändtarmen på havsörnens ungar. När föräldrarna kom 
hem med fi sk orkade inte ungarna äta utan man kunde gå upp 

I samband med Skärgårdens Dag på Köttö knöt vi kontakt med Håkan Elg, ornitologen 
som höll föredrag om fågellivet i Fjällbackaskärgården. Håkan har lovat Fjällbacka-Bladet 
en artikelserie bl.a. om Berguv och Pilgrimsfalk. Varsågoda, här startar vi med...

Text: Håkan Elg • Foto: Sture Orrhult & Ingela Nilsson 

Haliaeetus albicilla
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i boet och hämta fi sken. Man fi ck öppna tarmpassagen med 
jämna emellanrum så att inte ungarna skulle dö. Den sista 
häckande havsörnen i Bohuslän hade vi 1904 på Galtö i Tanums 
kommun. Örnarna försvann från kusten då den jagades i stor 
omfattning och när kulvapnen kom hade inte örnarna en chans. 
Naturskyddsföreningen och Bengt Berg lyckades få kungs- och 
havsörn fridlysta 1924. Det dröjde dock fram till andra världs-
kriget innan stammen började repa sig och bli livskraftigare. 
Under 1960-talet kom nästa katastrof för örnarna. Havsörnen 
var på väg att utrotas helt. Väldigt få ungar föddes då vi under 
ett antal år släppt ut miljögifter. Det var framförallt DDT, PCB och 
kvicksilver som gjorde att fåglarna antingen blev sterila eller att 
äggen blev så sköra, att de sprack under ruvningen.

Räddningsinsatser
1972 startade Naturskyddsföreningen ”Projekt havsörn” och 
Örn-72 sina insatser för att rädda havsörnen. Projekt havsörn 
började ett ringmärkningsprojekt och bobevakning av de 
återstående bona på ostkusten. Båda föreningarna satsade 
på vinterutfodring med giftfritt kött till örnarna. Örn-72 med 
säte i Borås matade i västra Sverige och projekt havsörn på 
ost- och sydkusten. Man trodde att man med det giftfria köttet 
skulle kunna avgifta honorna, men det skulle visa sig vara fel. 
Matningen var dock lyckosam då de ungar som föddes klarade 
den första svåra vintern. Det hjälpte ungarna då de inte är några 
skickliga jägare utan lever mycket på as. Det tog tjugo år innan 
eff ekterna av matningen visade sig. 

Utbredning idag
Under 1990-talet och fram till nu har havsörnen spridit sig från 
ostkusten och över hela landet. Man har också byggt plattformar 
för att locka fåglarna att bygga. Då man byggde plattformar 
forskade man i gamla skrifter för att se om man hittade omtalade 
örnar. Ett annat sätt att hitta lämpliga platser på var att studera 
ortsnamn. Gamla namn på örn kunde vara arend och are. I 
Vänern har Örn-72 byggt 15 plattformar och idag är det häckning 
på tolv av dessa. Man har även byggt sex plattformar i Bohuslän, 
men än så länge har vi ingen känd häckning. Den närmaste 
häckningen har vi runt Trollhättan/Vänersborg. Går vi över till 
Norge så har vi närmaste häckningen vid Dröbakk i Oslofj orden. 
Chansen att få havsörn häckande i Fjällbacka skärgård är liten 
då örnarna i Sverige häckar i träd (endast en häckning längst ut 
i Stockholms skärgård har skett direkt på marken). De bygger 
ca 15 meter upp och trädet måste vara gammalt, då örnarna 
bygger på boet varje år och boet kan till slut väga över ett ton. 

Vinterkvarter
I Fjällbackas skärgård har vi dock möjligheter att få se denna 
vackra fågel vintertid, då många havsörnar använder skär-
gården som sitt vinterkvarter. Efter övernattning inne i land 
brukar örnarna fl yga ut till Väderöfj orden via Mörhult eller 
området Långsjö/Nästergård. Naturreservatet på Veddö kan 
ge många häftiga örnupplevelser. I början av april i år syntes 
tre havsörnar samma dag i luften ovanför Mörhult, meddelar 
Thomas Jonsson.

I Finland har man också ett havsörnsprojekt liknande det vi 
har haft i Sverige. Man har satt satellitsändare på sju havsörnar. 
En av dessa, Junnu, har besökt Fjällbackas skärgård två av de 
senaste tre åren. Det ska bli spännande och se om Junnu dyker 
upp även i år. Egentligen skall den inte det då den börjar närma 
sig könsmogen ålder och då fl yttar de ej så långt på vintern. Vill 
ni följa den kan ni gå in på följande adress www.luomus.fi  och 
klicka er fram till Junnu hösten 2012. n

Översta två: Loggspåren från Junnus ”västkustresa” vintern 2010/2011. 
Junnus sommarvistelse var de året Vasa-Umeå och norra Norrland. 
Underst: I Maj 2011 plåtade Ingela Nilsson, Hamburgsund denna havsörn i 
sundet mellan Korsö och Rågö. Minst 4 år (med den fj äderteckningen) sade 
Jan Uddén, biolog på Bohusläns Museum. Kanske är det just Junnu?
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Text & foto: Anders Torevi • Gamla fotot: Hembygdsarkivet

Carl Fredrik var en tremastad bark på 2000 dödviktston - 952 
bruttoton. Barken byggdes i ek och pich-pine 1860 i Boston, 
Massachusetts för rederiet Schutz & Co. London. Hon döptes till 
Lepanto. 1870 såldes hon vidare till Tatham & Co. London och 
1874 vidare till D. Schilling, Bremen Tyskland och blev omdöpt 
till Orpheus.

14 juni 1893 såldes hon till ett partrederi på Fläskö, Fjällbacka. 
Sjökapten Oscar Leontinus Larsson, i Fjällbacka kallad Leon 
Larsson, var huvudredare och befälhavare samt ägare till 10/15 
av fartyget. 

En träbit kom hem

Källor: Kville Hembygdsarkiv samt Riksakrivet med 
hjälp av Krister Bång, Klubb Maritim i Göteborg.

Övriga delägare, med var sin 1/15, var de i Bremerhaven boende:
Sjökaptenen  Karl Heinrich Kassebohm
Köpmannen  Johan Jansen
Köpmannen  Johan Friedrich Lampe
Smedmästare  Heinrich Anton Krusen 
Köpmannen  Heinrich C Julius. 

Allt tyder på att Leon Larsson inte hade råd att köpa hela fartyget 
själv och att tyskarnas del var en form av avbetalningsköp. I sam-
band med att fartyget blev svenskt fick det namnet Carl Fredrik 

Carl Fredrik

Farfars far ägde det största skepp som seglat med 
Fjällbacka som hemmahamn. Som många andra 
slutade hon utdömd, utan rigg eller däck, som kol-
pråm. Det visste Björn Leon, men var fanns resterna 
av Fläskös stolthet, barken Carl Fredrik? 

2003 hittade Björn en uppgift från dykklubben Calypso i Kalmar 
där de hade hittat det som var kvar av Carl Fredrik på 6 meters 
djup vid Finnrevet – N 57 16’78  O 16 38’70 – utanför Oskarshamn. 
Ett vrak på så grunt vatten slås sönder av hävande sjö så det som 
var kvar var enligt loggen: ”Sönderslaget. Inga större hela delar”.

Efter att resultatlöst sökt kontakt med klubben slumpade det 
sig 2010 så att en affärskontakt, Nils-Erik Ringlander i Motala, 
var flitig sportdykare och dök bl.a. i området runt Finnrevet. 
Björn nämnde Carl Fredrik och hos Nils-Erik började en liten 
låga brinna. Som en kul grej enligt egen utsago.

2011 ringde Nils-Erik till Björn och berättade att han varit nere 
vid vrakplatsen och hade bärgat några brädor. Nu låg de i gly-
kolbad och skulle så göra minst ett år. Stärkelsen i träet bryts 
ner av havet och ett sätt att återställa den är att under lång tid 
behandlas med just glykol. För bästa resultat tycker Nils-Erik att 
det nog borde dränkas ett år eller två till men...

8 maj var det dags, lite rester av Fjällbackas största bark kom 
”hem” igen. Nils-Erik kom till Fjällbacka med brädor från Carl-
Fredrik monterade på en ställning där det svarta träet lyser av 
historia och Björn njuter av att cirkeln slutits ytterligare lite grann 
för familjen Leon-Larsson från Fläskö.

Björn och Nils-Erik med en bit av skutseglarhistorien i Fjällbacka.
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1898 såldes hon igen.  Gustaf Ferdinand Gädda i Göteborg blev 
ny huvudredare för fartyget och den 2 november 1900 anmäldes 
att fartygets hemort numera var Göteborg.

Den 15 februari 1901 anmäldes att civilingenjör Karl Oscar Leon 
Larsson i Stockholm blivit huvudredare sedan Gädda avlidit. Karl 
hade, på grund av sin karriär som sjöoffi  cer, tvingats byta sitt 
efternamn (marinoffi  cerare fi ck inte ha son-namn). Släktnamnet 
Leon togs även av bröderna Ernst, Albin och Birger.  

Den 17 april 1904 blev Edvard Ingvarsson från Brantevik ny 
huvudredare och den 6 juni 1905 A A Pettersson i Ystad.

I oktober 1905 fi ck fartyget avbryta en resa från Archangelsk, 
Ryssland till England och kom svårt läckande in till Kristiansund 
där hon kondemnerades (förklarades sjöoduglig). I januari 1906 
såldes hon i kondemnerat skick till Island för att användas som 
kolholk. Detta anmäldes den 16 november 1911 av Karl Oscar 
Leon som då vistades i Amerika.

Carl Fredrik var det största fartyg som haft Fjällbacka som 
hemmahamn. n

Fotnot: Lite förvirrande, men skeppet stavades Carl Fredrik med 
”C” (se fören stora bilden) medan sonen Karl stavade med ”K”. 
Läs mer om släkten Leon i Fjällbacka-Bladet nr. 94 – Juni 2003. 
www.fj allbackabladet.se - klicka på webbtidningar.
*  Driven och förbyggd = Tätat skrov och reparerad/ombyggd.

Carl Fredrik vid kaj i Gloucester. Foto: John Lacey, Dursley

Oscar Leontinus Larsson
1839-1894

efter Leon Larssons två äldsta söner. Fartyget kom till Göteborg 
den 1 december 1893 från London. 

Leon Larsson tog vid unga år sjökaptensexamen och förde ett 
fl ertal segelfartyg. Samtliga var tremastade barkar, bl.a. Augusta 
och Lord Palmestone. Hans sista resa kom dock att bli med Carl 
Fredrik. 

1894, driven och förbyggd*,  avgick barken med slutdestina-
tion Brownsville USA. Resan för Leon Larsson blev dock kort. I 
Marseille insjuknade han i tyfus och avled. Senare, på samma 
resa, insjuknade och avled även sonen Fredrik.  

Före sin bortgång hade Larsson köpt ut tyskarnas andelar i farty-
get och var därmed ensam ägare till Carl Fredrik. Den 14 april 1894 
utsågs August Johansson i Göteborg till ny befälhavare ombord. 

1896 var bouppteckningen klar och i en anmälan den 15 maj 
detta år uppges ägare till Carl Fredrik vara:
Änkan  Carolina Larsson 33/63
Sjöman  Karl Oscar Leon Larsson 5/63, son
Ogifta  Gerda Eugenia Larsson 5/63, dotter
Omyndiga Ernst Ludvig Larsson 5/63, son
Omyndiga Frans Albin Larsson 5/63, son
Omyndiga  Olof Birger Larsson 5/63, son
Förmyndare för handlare Albert Tobisson gift med Larssons 
dotter Olga Fredrika 5/63
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Första bekantskapen med det nu så oumbärliga kaffet skedde 
vad Fjällbacka beträffar år 1832. Fjällbacka räknade då ett 80-tal 
bostadshus och med en folkmängd av omkring 375 personer.

En stormig höstdag kom en spansk fullriggare drivande, 
segelsliten och utan roder, in mot den bohuslänska kusten. 
Vid Morön i den yttre delen av skärgården, strax norr om 
Fjällbacka, törnade fullriggaren mot klipporna och blev vrak. 
Besättningen, inalles 35 man, omkom. Fullriggaren hade varit 
ute i sju år och kom nu från Västindien. Lasten bestod bl.a. 
av kaffe. 

Delar av lasten och vraket blev liggande på sjöbotten där far-
tyget törnat emot, men en stor del flöt omkring i skärgården 
och vid så gott som varje holme låg det kaffe vid stränderna. 
Kaffebönor bärgades i stora mängder, men ingen av befolk-
ningen förstod hur det skulle användas. Man hade emellertid 
hört talas om att kaffet skulle kokas. Men att det först skulle 
brännas, hade ingen vetskap om. Man visste ju även att kaffe 
var en dyrbar dryck och fin vara, som endast de rika hade råd 
att förtära.

Fjällbackas första kaffe smakade illa

Denna mustiga text skrevs av Fjällbackas hembygdsforkare  
Johan Mjölner 1960 och var publicerad i Bohusläningen samma år.  

Eftersom Herren nu välsignat stranden med något så dyrt och 
fint, skulle man väl smaka på läckerheten. Man lade därefter 
det ”råa” kaffet i sötvatten i baljor för att vattna ur sjövattnet 
samt torkade sedan bönorna dels i solen och dels i ”stätte” på 
kakelugnen. Sedan kokades kaffet i grytor, liksom man kokar 
ärtsoppa för att så småningom övergå till att spisa kaffesoppan 
med sked. Men soppan befanns ej smaklig utan måste såsom 
oduglig till människoföda och njutningsmedel kastas bort.

Någon tid därefter kom det tvenne tiggarkäringar (finskor), 
som det var så gott om på den tiden, till Fjällbacka. Dessa 
berättade att kaffet först skulle brännas och sedan kokas, då 
det blev en mycket god dryck. Så skedde även och konsten att 
laga gott kaffe blev så småningom allmännare känd.

Någon diverse- eller specerihandlare fanns ej i Fjällbacka 
på den tiden. Sådana varor fick genom skickebud köpas i 
närmaste stad. I Fjällbacka fanns det då skickebud, som med 
jakter for till sådana handlare och hade detta till yrke. År 1833 
öppnades den första affären i Fjällbacka. Det var C.A. Åman 
och A. E. Gerle. n

Återanvänt 
material!

Text: Johan Mjölner 1960 • Illustration: Peter Engberg
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Text: Lena Willig • Foto: Hans Schub.

Nobelt i Fjällbacka Skola

Med pompa och ståt inleddes skolstarten 
vid Fjällbacka Skola i höstas med magistrar i 
frack och fröknar i långklänning. Vad var nu 
på gång? Är det så här det är att börja ettan? 

Tanken slog nog skolans ”försteklassare” och alla andra 
elever som tappade både ryggsäcken och hakan när det 
bjöds på både ett alldeles fantastiskt fyrverkeri och ett 
löfte om att denna termin skulle bli något de sent skulle 
glömma. Att fyrverkeriet skulle symbolisera Nobels stora 
uppfinning under 1800-talets senare hälft Ballistit, även 
kallat Nobelkrut, eller att lärarnas festkläder skulle ge 
signaler om den stundande stora fest som skulle äga rum 
senare på terminen var nog ingen unge som kunde klura 
ut. Och visst undrade de vad som skulle hända. 

Redan under vårterminen jobbade skolbarnen från för-
skoleklass upp till femman med olika teman som senare 
skulle knytas samman till höstens stora huvudperson 
Alfred Nobel. Barnen jobbade i grupper och också 
klassvis och de olika temaämnena flätades samman i 
det dagliga skolarbetet. En spännande studie/skolresa 
till Trollhättans Innovatum Science Center gav barnen 
mer kött på benen för att dra igång denna otroliga 
kunskapsresa.

Strax efter genomfördes en temavecka där olika expe-
riment utfördes som t.ex. varför flyter en båt och hur i 
all världen går det till när ett flygplan får luft under sina 
vingar? Barnen byggde, testade och: oj!, vad de fick 
insikt i hur saker och ting fungerar. Storbildssagor, Röda 
Korset-teater, Experiment, Teknik, Matematik, Litteratur, 
Fysik/Kemi... Allt detta blev vardag och vardag blev så 
småningom fest.

Så kom då till slut dagen då det var dags för det stora 
Nobelfirandet och som sig bör på ett bättre kalas spara-
des det inte ”på krutet”. Intågandes i blandade klasser, två 
och två till en gymnastikhall i full festskrud (som barnen 
själva hade smyckat) fick man äntligen träffa sin bords-
dam/herre (bordsplacering förstås.) Det bjöds på härlig 
musik samt grönsaksdip och ”champagne”. Tal och pris-
utdelning, där alla uppfinnare, vetenskapskvinnor, förfat-
tare, forskare och medicinmän fick var sin guldmedalj. 
En god tre-rätters supé lagad av Tanums Lärcentrums 
restaurangelever serverades av servitrismammor som 
var inhyrda för ändamålet. Efter maten och den ståtliga 
prisutdelningen bjöds det på Nobeldisco lett av Örjan 
Torstensson och det dansades så hela taket lyfte och föll 
tillbaka i en duns precis som det skall vara när 65 ungar 
och 25 vuxna ställer till med fest! n

PRISTAGARE:
Stora Litteraturpriset - Förskoleklassen 
Stora Fredspriset - 1:a Klass 
Stora Medicinpriset - 2:a & 3:e Klass 
Stora Fysikpriset -4:e & 5:e Klass 

MENY:
•  Drink med tilltugg - Grönsaksdip med cider
•  Förrätt - Skinkrullar med liten sallad
•  Huvudrätt - Grillad kycklingfilé med  

 äppelskysås och klyftpotatis
•  Dessert - Marängsviss med choklad 

Tusen tack till: Åke & Nancy Bergqvists 
donationsfond, Fjällbacka IK, Väderöarnas 
Värdshus, Örjan Torstensson och Fören-
ingen för Fjällbacka.
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Text: Björn Hacklou och Annika Torevi 
Foto: Annika Torevi

Strandsittare var folk som inte ägde jord och de fick bygga 
sina hus på allmän mark i kustsamhällena. Pehr byggde sin 
stuga på Framstranden, på sjösidan av det som idag är Södra 
Hamngatan. 

Pehr gifte sig med Anna-Britta Jonasdotter från gården Lycke i 
Kville socken. De fick tre barn: Agneta, Elias och Andreas. Pehr 
framstår som en framsynt man eftersom han före boppteck-
ningen efter sin fru bestämde att alla tre barnen skulle ha lika 
stor arvslott efter modern – trots att lagen bara gav en dotter 
hälften mot en sons arv. Pehr gifte om sig med Anna-Greta 
Olsdotter som var betydligt yngre än maken och dotter i grann-
huset. Pehr fick då ytterligare fyra barn. Det tar oss fram till 1840 
då Andreas Åkerström, yngst i Pehrs första kull, gifter sig med 
sin kusin Britta Jonasdotter från Lilla Anrås. Brittas far, Jonas 
Jonasson hade fartyg som fraktade tegel från tegelbruken på 
Veddö och Anrås. Andreas arbetar med sin svärfar. Precis som 
sin far fick Andreas många barn: Anna, Justus (som blev en av 
Fjällbackas stora båtbyggare), Helena, Emma, Olof och Jonas. 

Jonas föddes 1852 – det innebär att alla barnen föddes i loppet 
av tolv år – och han blev som ung timmerman. Men han reste 
också till Boston och var skeppare på en bogserbåt innan han 
återvände till hemtrakten och gifte sig med Perisa Andersson. 
Perisa hade en dotter från sitt tidigare äktenskap, Hanna, och 
med Jonas fick hon Eric, Birger, Dagny och Tekla. Det är nu 
släkten Åkerströms får sina första emigranter: Eric flyttar till 
New York och ingen vet vad som blev av honom där. Dagny 
emigrerar till Boston och gifter sig med en grekisk grönsaks-
handlare. Varken Eric eller Dagny fick några barn. Dagny kom 
hem till Fjällbacka på besök sista gången 1957. Tekla utbildade 
sig till samaritersjuksköterska i Uppsala, gifte sig med Wilhelm 
Hacklou, son till O.A. ”Kaanan” Johansson. De bodde några år i 
Uddevalla, men återvände hem till Teklas föräldrahem i Skep-

parebacken och bosatte sig där. Tekla fick två söner, Alf och 
Wilhelm, varav den senare är far till Björn Hacklou.

Birger emigrerade till Australiens västkust, han slog sig ned 50 
mil norr om Perth i staden Geraldton. Birger omkom till sjöss 
1924. Han var gift med Ethel Stone och precis som sina anfäder 
fick han många barn, sex stycken. Ett av dem, Henry Berger 
Akerstrom, gifte sig med Helen Scaiffe och de fick hela åtta 
barn tillsammans. Alla dessa syskon har inneburit att släkten 
Akerstrom idag är betydligt större i Australien än i Sverige. 

Ett av Henrys barn heter Denis Akerstrom och nu är vi framme 
vid 2012. Denis och hans hustru Janice har tre barn: Holly 
Denise, Brody John och Courney James. Denis och hans svåger 
Georg Lambert försörjer sig på att fiska havskräftor utanför 
Australiens västra kust.  

Det är i sig ett lustigt sammanträffande länkat till Fjällbacka, 
men än roligare var att i höstas tänkte Denis och Georg med 
fruar ta sig en tur till Stockholm och varför då inte ”stop by” 
Fjällbacka? ”On the way”, liksom… Denis kontaktade sin 
avlägsne släkting Björn Hacklou som har huset i Skeppa-
rebacken efter Tekla Åkerström och det bestämdes datum. 
Någonstans längs vägen gick det upp för Denis att Fjällbacka 
inte precis är en förort till huvudstaden, men för en austra-
liensare är 50 mil inte så värst mycket och turligt nog hade 
Björns flygentusiast till svåger en Cessna och Fjällbacka har 
ju en egen flygplats! Sagt och gjort – i slutet av september 
hämtade Björn sin tremänning, hans fru, hennes syster Ann 
och svågern på Anrås flygfält. 

Något som Denis och Georg särskilt uppskattade med besö-
ket var att få diskutera kräftfiske med Ingemar Granqvist som 
möjligen kan vara släkt med dem på långt håll... n

Det här är berättelsen om en fjällbacka-
släkt som förgrenat sig i både västerled 
och österled genom emigration till Ame-
rika och Australien. 

Släkten sträcker sig så långt bakåt som 
slutet av 1700-talet då fiskaren och tunn-
bindaren Pehr Ersson Åkerström kom till 
Fjällbacka och blev strandsittare. 

Fjällbacka – Australien

Från vänster: Georg Lambert, Janice Akerstrom, Denis Akerstrom, Björn Hacklou och Ann Lambert.
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Allégatan 1
FJÄLLBACKA

Nedre Långg. 21
GREBBESTAD

BIKINI & BADDRÄKTER
som passar alla

Kupor från A-H • Mix & Match

Rogers Fjällbacka, Galärbacken 15.  Tel. 0525-310 07 | North Sails/Sail Racing, Galärbacken 7.  Tel. 0525-310 49

Webshop: rogers.se
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5 minuter med...

Foto: Annika Torevi.

Att Anders Torevi är en mångsysslare kan nog 
de fl esta som känner honom intyga. Alltid full 
fart med många bollar i luften. Efter den här 
våren kan han också titulera sig Fjällbacka 
guide. FFF har ett nära samarbete med An-
ders och hans företag Signatur Torevi där han 
ansvarar för sättning, grafi sk formgivning 
samt är redaktör och ansvarig utgivare för 
Fjällbacka-Bladet. Tidningen är föreningens 
tyngsta ekonomiska åtagande och vi är väl-
digt stolta över hur den har utvecklats genom 
åren och hur den ser ut idag.

Namn: Anders Ingemar Torevi.

Ålder: 54.

Familj: Gift med Annika, som också arbetar med 
Fjällbacka-Bladet, vuxna barnen Anton och Ida med 
första frun Berith.

Bor: I Fjällbacka (men är Mörhultare i själ och hjärta.)

Fritidsintressen? Resor, musik och havet. Att ha ett 
så gott liv som det går – just nu och här.

Varför ville du bli Fjällbackaguide? Brin-
nande intresse och så älskar jag att ”tjöta” med folk.

Många undrar om Garage kommer att 
spela i sommar? Ja, en spelning 27 juli på Slajdarns.

Vilket instrument önskar du att du hade 
kunnat spela? Gitarr.

Rebecca Trehammar

Mat/Dryck?  När frågan kommer så här 
års: Sommarens första stekta makrill med 
sommarens första rabarberkräm till efterrätt.
Till det en god mörk bitter IPA-öl.

TV? Hockey, ser alla Frölundas 55 matcher, 
och intressanta dokumentärer.

Musik? 70-tals rock, larmig sådan. Led 
Zeppelin, Who m.m. men även arvtagare som 
Black Crowes och Foo Fighters.

Läser? Ulf Lundell, Mons Kallentoft och 
Johan Theorin. Är som fakta-kollare den 
första som läser Camillas Läckbergs texter. 

Resemål? Vi var i Vietnam i vintras och 
kommer säkert att återvända samt Sicilien. 

Svenska Danssportförbundets motivering löd:
Föreningen har på kort tid blivit en etablerad dansförening som med framgång föresprå-
kar att ”all dans är bra dans”. Det ger en fantastisk dansglädje och skapar engagemang 
i föreningen vilket resulterar i att dansare i alla åldrar deltar och att alla dansgrenar är 
representerade. Ledarna arbetar med inspiration för att skapa en spännande förening 
med gemenskap för alla. 

Dance Port
Årets Dansförening 2012
Den lilla dansföreningen som startades för 5 år sedan kan med all rätt 
i världen sträcka på sig och säga: Va’ vi är bra!  Och bra är dom - Dance 
Port - så bra att föreningen fi ck utmärkelsen Årets Dansförening 2012.

Text: Lena Willig • Foto: Inger Libell

Klubbens representanter Anki Lindh och 
Ann Brattström fi ck ta emot den fi na utmär-
kelsen vid Svenska Danssportsförbundets 
förbundsmöte i april. 

I Dance Ports klubblokaler i Brisen i Fjäll-
backa trängs nu beviset för ett lyckat projekt 
och en gångbar ledstjärna: 

Gemenskap + Sammanhållning = Glädje 
och priset för Årets Förening tillsammans 
med otaliga hejarklackspriset och andra 
mästarpokaler. 
Stort Grattis Dance Port! n

Tyskungen, efter Camilla Läckbergs bok med samma namn, är förmodligen den mord-
gåta som kommer Erika Falk närmast; en man som påstår sig vara hennes halvbror 
hittas mördad. Historien växlar mellan nutid och tiden precis efter andra världskriget. 
Vi är många i Fjällbacka med omnejd som väntat otåligt på den här fi lmpremiären. 
Statisterna och deras familjer, lokalbefolkning som varit projektanställda i fi lmteamet, 
de som lånat ut rekvisita, inspelningsplatser eller bara helt enkelt varit åskådare vid 
något inspelningstillfälle vill alla 
se vad som till sist kom med i den 
färdiga fi lmen. Det fi nns ju alltid en 
risk att man har blivit bortklippt! 

Det kommer bli nödvändigt för 
de fl esta i nejden att se fi lmen tre 
gånger: första gången är man 
upptagen med att kolla om man 
själv, svärmor, grannen eller kusi-
nen är med någonstans i någon 
scen. Andra gången försöker man 
identifi era inspelningsplatserna 
och se ifall någon man känner har 
sitt hus med i bild. Tredje gången 
kan man i bästa fall koncentrera 
sig på själva fi lmen… n

Fjällbacka-Bladets nuvarande redaktör Ander Torevi (t.h.) 
är fotograf i fi lmen med Bladets tidigare redaktör (och An-
ders morfar) Algot Torewis klassiska Icofl ex-kamera.

28 juni - biopremiär för Tyskungen
Text: Annika Torevi • Foto: Alexander Jönsson
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Vettebergsleden Anders Torevi N
O

TISER
Side-by-side cykel Eva Björving

Signe Johansson, som är aktiv i ”Gårdsrådet” vid Fjäll-
backaservice, fick för ett drygt år sedan se en tidnings-
artikel med bild på en eldriven ”tandem-cykel” och 
insåg genast att en sådan cykel skulle kunna var till 
stor glädje och nytta även i Fjällbacka.  Hon lämnade 
underlag till styrelsen för ”Olga och Carl-Axel Erics-
sons Stiftelse för gamla i Fjällbacka”, som beslutade 
att ge ett anslag till Fjällbackaservice för inköp av en 
sådan här cykel. Sedan några månader finns den på 
plats och ger boende på äldreboendet möjlighet att 
komma ut på trivsamma utflykter, där de kan sitta 
bredvid någon från personalen, någon anhörig eller 
vän. Att sitta bredvid varandra gör det lättare att prata 
under åkturen. 

En vårdag besökte jag Fjällbackaservice för att titta på 
nytillskottet. Maria Sundbom jobbar på äldreboendet 
och är huvudansvarig för cykeln. Hon berättade om 
de olika funktionerna och sedan fick jag möjlighet att 
göra en provrunda. 

Cykeln är 7-växlad och är också försedd med en eldri-
ven motor. Föraren sitter till vänster och sköter brom-
sar och styrning. Man kan välja mellan att trampa fram 
cykeln, att bara köra med elmotorn eller att kombinera 
trampande med motordrift. En viktig funktion är att 
pedalerna på förarsidan och passagerarsidan kan 
kopplas samman, så att passageraren genom egen 
trampning får möjlighet till träning. Om passageraren 
inte kan hålla fötterna på några pedaler, kan dessa 
ersättas med en fotplatta. Insteget är lågt och man 
behöver inte kliva över någon kedja.

Jag tror att det nya åkdonet kan komma till stor nytta 
och glädje. Det är nu lättare att göra lite längre turer 
runt samhället, jämfört med när ledsagaren skjuter en 
vanlig rullstol. n

Fjällbacka har välutbildade och flitiga Fjällbackaguider, 
men som komplement finns nu även en telefonguid-
ning som man kan lyssna på med en smart telefon. 
Guidningen är tillgänglig när som helst, alla tider på 
dygnet och alla dagar, året runt. Vettebergsleden 
sköts numera av kommunen och telefonguidningen 
har kommit till genom ett EU-projekt med Elisabeth 
Holmqvist på fastighetsavdelningen som projektle-
dare. Rösten i luren tillhör Annika Torevi. Se till att ha 
cirka två timmar på dig, ta fram telefonen, ladda ner 
en QR-läsare om du inte redan har en, gå till trappan 
bakom Järnboden och sätt din läsare framför QR-koden 
på skylten och kliv rakt in i Fjällbackas historia!

Vad ska en barnfamilj utforska i Fjällbacka? Finns det 
några spännande platser eller händelser för barn att 
uppleva? Jo, det finns ju så klart - Kungsklyftan är 
kanske den mest spännande och Badholmen kanske 
den skönaste med klippor, hopptorn, gräsbacke och 
glasskiosk. Vår ordförande Rebecca Trehammar, själv 
mamma till Dalia 5 år, funderade över detta i vintras 
och kom upp med en idé som nu är förverkligad - en 
skattjakt i digital form! De flesta föräldrar och ungdomar 
bär runt på en smart telefon i fickan. Med ett litet gratis 
program installerat kan man nu bege sig runt samhället 
i jakt på ledtrådar som slutligen leder fram till en lösning. 
Programmet - eller appen - innehåller en karta med nio 
utsatta ledtrådar. Väl på plats gäller det att leta upp en 
skylt, hålla telefonen framför skylten och vips börjar 
appen leva. En röst, Vita Frun, börjar berätta en historia 
om platsen, visa bilder och ge en ledtråd.

Appen heter Fjällbacka, är gratis och finns för både 
Android och iOS.  Det finns också en engelsk version. 
Den är framtagen efter Rebeccas idé och finansierad 
genom ett s.k. Leaderprojekt där samverkan skett mellan 
Tanums Kommun, Tanum Turist, Västsvenska Turistrådet 
och Fjällbackaguiderna. Ladda ner appen och ge er ut 
på skattjakt. Nu, direkt! n

Skattjakt med mobilen Hans Schub

Testa QR-koden med 
din smartphone här – 
samma kod som den vid 
foten av Kungsklyftan.

Gunnar Lyckäng och Maria Sundbom tar en provtur.
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BADHOLMEN
Vandrarhem

Välkommen till Badholmen Vandrarhem.
Fyrbäddsrum med havsutsikt precis vid havet. 

Badstrand – Bastu – Badtunna – Café 

 . 

Boka
bastu & badtunnafrån 1800.-

Rum från

625.-

per natt

Fjällbacka  +46 (0)707 40 36 79   
Online bokning: www.turistenvast.se www.batturervast.se

• Båtturer
• Taxi
• Konferenser
Dagliga turer till Väderöarna med sälsafari och strandhugg.
BOKNING: Juni - Aug. Fjällbacka turistinformation 0525-321 20  
 Övrig tid: 0707-40 36 79 • info@turistenvast.se



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2013 • Nr 11435

Truttan Open Anders Torevi N
O

TISER
En annan sida Hans Schub

En annan sida av Tanum – “Fiktion och verklighet i en 
liten västkustidyll”, så är rubriken för en ny hemsida 
som Tanums kommun skapat för alla som läst Camilla 
Läckbergs deckare och blivit nyfikna på Fjällbacka 
med omnejd. Speciellt är det de verkliga platser som 
Läckberg tar in i sina historier som beskrivs i bild 
och text. Här finns också länkar som leder vidare till 
de verksamheter och annat som finns på platserna. 
Hemsidan kompletteras med en gratis papperskarta. 
enannansida.tanum.se. n

Nya Fjällbackaguider Annika Torevi

Föreningen Fjällbackaguiderna organiserar certifierade 
guider i Fjällbacka. Det började för fem år sedan på ini-
tiativ av Föreningen För Fjällbacka som sett behovet av 
ett organiserat guideutbud till besökare. De ursprung-
liga guiderna behövde utökas med nya krafter, några 
har lämnat av åldersskäl och återväxten måste säkras. 
Fem nya elever antogs till guideutbildningen som 
i år varit ett samarbete mellan guideföreningen, 
Föreningen För Fjällbacka, Tanums Turist, Tanums 
Kommun och Västsvenska Turistrådet. Utbildningen 
har dessutom ingått i ett Leaderprojekt. Kursdeltagarna 
som alla klarade certifieringen 27 april var: Ingemar 
Granqvist - yrkesfiskare som har kört skärgårdsturer 
i många år, Rosita Jansson - ordförande Fjällbacka 
Samhällsförening och Fjällbacka Frivilliga Brandkår, Åsa 
Cuniff - erfaren reseledare och guide, Anders Torevi – 
redaktör för Fjällbacka-Bladet och Fjällbackas hemsida, 
samt Annika Torevi, ordförande Kville Hembygds- och 
Fornminnesförening och Fjällbacka Föreningsråd.  n

Delar av nya guidegänget och ansvariga för kursen

Årets upplaga (den tredje) av havsöringsfisketävlingen 
gick 13 april i ruggigt väder vid Veddö. 35 tvåmannalag 
kom till start och en hel del öringar var uppe, mättes 
och släpptes tillbaka. Alla mäts och räknas, även de 
som inte håller föreskrivna 45 cm, och det lag som fått 
flest centimeter (5 största i varje lag räknas) vinner. 
Årets segrare blev Lag: Öringsakademien, bestående 
av Jonas och Ulf Nilsson, med 241 cm. Största fisken fick 
Christer Andersson, en havsöring på 59 cm. 

Öringsakademien är en fiskevårdsförening som 
värnar om, och arbetar med, havsöringens lek- och 
uppväxtområden i Tanums kommun. Vi uppmärksam-
made deras arbete i Fjällbacka-Bladet nr 110 (juni 2011) 
men du kan också lära mer om dem, och varför inte bli 
medlem, på www.oringsakademien.se. n

Under vintern har Fjällbacka fått flera olika sidor på 
Facebook. Föreningen för Fjällbacka har startat en sida 
som helt enkelt heter Föreningen för Fjällbacka. Här 
lägger vi ut datum och tider för de aktiviteter vi skapar 
eller är delaktiga i. Sedan finns en plats på Facebook 
som heter Visit Fjällbacka. Där kan man läsa vad som 
skall hända, vad som har hänt och andra trevliga ting 
som rör Fjällbacka. Det är en öppen logg vilket innebär 
att vem som helst kan lägga in bilder, länkar och text 
som man vill dela med andra Fjällbacka-fantaster. 
Under högsäsong kommer inläggen i möjligaste mån 
även att översättas till engelska. Det är dock inget 
debattforum, sidan är i första hand till för dem som 
inte är här, men längtar hit. Vill man debattera får man 
göra det i gruppen Fjällbacka Samhällsförening. n

Våra Facebooksidor Hans Schub
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Bilder av bla.
PETER

ENGBERG
OSCAR

NORDBLOM
KARL-ALLAN
NORDBLOM
JOHANNES
WESSMARK

INRAMNING
Södra Hamng. 18

Fjällbacka
Tel. 0525-31858
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Text & foto: Anders Torevi
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VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD
VVS har inte bara uppmärksammats i Fjällbacka och 
Tanums kommun. Som motor i organisationen har 
Anders Nilsson deltagit i möten regionalt och fjäll-
backasatsingen med ö-faddrar har uppmärksam-
mats vida. Som en ring på vattnet hölls 11 maj ett 
öppet seminarium om den marina nedskräpningen 
på Pianobaren och ett 50- tal intresserade kom.

Utöver VVS deltog Elsie Hellström från Tillväxt Norra Bohuslän 
som driver projektet Ren kust i Bohuslän, Per Nilsson från Göte-
borgs Universitets Havsmiljöinstitut samt Johan Olofsson och 
Thord Carnlöf från Svensk Destinationsutveckling.

ElsiE HEllström pratade om bollandet av ansvaret mellan stat och 
kommuner. Tidigt tog staten sin hand från ärendet och lade allt 
på de drabbade kommunerna. Eftersom strömmar, främst den 
Jutska strömmen, för med sig skräp hit från nordsjöländerna 
drabbas bohuskommunerna värst i Sverige, vilket kanske förklarar 
Stockholms ointresse för något vi andra ser som riksintresse.

Tack vare Naturvårdsverkets arbete med Kosterhavets National-
park aktualiserades skräpproblemet. Besöksnäringen ansågs nu 
vara en av de viktigaste näringarna. 2008 skrev dock miljöminister 
Andreas Carlgren ett öppet brev där han förtydligade att den 
marina nedskräpningen ”inte är en statsfråga”, något som ett EU-
direktiv kort därefter rev upp. Aktuell myndighet, Havs- och Vat-
tenmyndigheten (HaV) är nu tydliga med att det är en statsfråga.

En arbetsgrupp med bl.a. bohuskommunerna har bildats för 
att lyfta frågan mot region, stat och EU. Pengar har skjutits till, 
dock till största delen till HaV, och under tre år skall det utredas, 
konfereras och ältas vidare.

Ren Kust i Bohuslän har ett bra och ärligt uppsåt i sitt arbete med 
att söka vägar genom kommunerna, staten och de ideella kraf-
terna, men nog känns det som mycket snack och lite verkstad...

PEr NilssoN tog en annan vinkel av problemet, det vetenskapliga. 
Per stannade en god stund i biologin. De små mikropartiklarna 
som flyter fritt i havet, som inte går att ta hand om, men som av 
många organismer ses som föda.

Stormfågeln lever stora delar av sitt liv till havs och utgör därför 
en mätare på havets förändring. Under många år har döda storm-
fåglar undersökts och 80% av dessa har idag plast i magen. Små 
mikrobitar likväl som större stycken.

I Skottland har havskräftor undersökts och 83% har plast i 
magen. Nu äter vi ju inte magen, men detta är något som vår 
insats med strandstädningen kan ha mycket positiv inverkan 
på. Plast som ligger på stränderna bryts sakta ner av solen och 
till slut återstår bara mikrobitarna vilka med stormar spolas ut i 
havet och kan bli en del av födan.

Internationellt lider mer än 600 arter av plasten genom att de 
fastnar och trasslar in sig. Även här hjälper vår städning till genom 

att inte ge skräpet möjligheten att ta sig tillbaka till havet med 
stormarna.  Som havsforskare ser också Per med spänning fram 
emot vad EU-direktivet (som ju är en lag som står över de svenska 
besluten) kommer att innebära.

JoHaN olofssoN poängterade att vår kust är ett av fem områden 
i Sverige som det satsas miljontals kronor på just nu. Vi skall 
leverera en exportmogen produkt. Skall våra gäster då behöva 
se bråten på stränderna? De lade fram tanken om att städa i 
prioritetsordning. Den mest synliga bråten först... Men se, så går 
inte snacket i Fjällbacka, tack vare VVS. Allt skall bort, punkt slut...

VVS kommer i år att ha Stora Fadderdagen torsdag 18 juli men 
även en eller två dagar med specialinriktning på en viss eller vissa 
öar som behöver stora insatser. Håll utkik på www.fjallbacka.com.

Låt mig avsluta med en vers från Hylands ABC-bok 1966 och inse 
att vi, snart 50 år senare, helt ideellt tagit tag i problemet. 
”Lorten ödelägger stränder, mens vi står och matar änder”. n

”Tanums miljöpris 2012 går till 
föreningen Världens Vackraste 
Skärgård som ideellt, med stort 
engagemang och med fadder-
skapet som idé, har aktiverat ett 
stort antal familjer och andra 
aktörer och lyckats befria öarna 
i Fjällbacka skärgård från stora 
mängder ilandflutet skräp.”

Anders Nilsson och Lars-Erik 
Persson tar emot Tanums  
kommuns miljöpris.

Tanums Kommuns Miljöpris 2012

Stora Fadderdagen 2013
Tors. 18 juli • Du är väl med? 

Elsie, Per, Johan och Anders talade på seminariet.
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Victor Bogesjö, Uppsyningsman, RS Fjällbacka • Foto: SSRS Fjällbacka

Då har isen äntligen släppt och sommaren 2013 ligger fram-
för våra fötter. Av statistiken från åtskilliga år att döma så 
kommer det bli en hektisk sommar med mycket haverier, 
sjukdomsfall och grundstötningar. Det är under sommarmå-
naderna vi har som mest att göra ute på havet, men vägen 
dit kantas av underhåll, övningar och nyinstallationer för 
att vi på ett så bra sätt som möjligt kan vara beredda på 
anstormningen. 

I år har jag glädjen att meddela att vi har förnyat vår flotta 
på stationen genom en ny räddningsenhet i 12-metersklas-
sen, Rescue Leif Johansson, som döptes i Marstrand den 
31 maj. Vår gamla 12-metersbåt Rescue Minlouis, som har 
varit placerad i Fjällbacka sedan 2005, kommer i sin tur att 
flyttas upp till RS Holmsund. Under de åren vi haft Minlouis 
på stationen så har vi lärt oss hur man kan optimera båten 
för att underlätta och göra vår verksamhet effektivare, och 
dessa erfarenheter har vi nu använt oss av när Rescue Leif 
Johansson byggdes.

Jag kan även meddela att vi har nyheter på gång i Havstens-
sund, men vi återkommer med mer information i nästa 
nummer av Fjällbacka-Bladet.

Det är inte bara på båtfronten vi uppdaterar oss, jag har även 
glädjen att meddela att Leif Hugoson har tackat ja att ta över 
efter mig som uppsyningsman. Leif, som inte bara är namne 
med vår nya båt, har varit aktiv på stationen i flera år och 
har min och besättningens fulla stöd i uppdraget. Det har 
varit väldigt kul och lärorikt att få representera Fjällbacka-
stationen, en av de största och mest aktiva av Sveriges alla 
stationer, men det känns samtidigt bra att lämna vidare till 
nästa. Stort tack till alla som bidrar till att hålla stationen så 
fin och uppdaterad som den är. Jag vill även passa på att 
önska Leif stort lycka till! 

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

Fjällbackavänner!

Missa inte Basaren på Badholmen

Lörd. 20/7 kl. 13.00 Gammalt och nytt. Minlouis  
till vänster och Leif Johansson 
(nr: 32 i serien) till höger vid 
Swedships varv i Hunnebostrand.
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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 Ports 5-års kalas har rivstartat med stora fram-
gångar både på dansgolven ute i världen och aktivite-
ter på hemmaplan.

Jubileumsåret 2013 har börjat med härliga aktiviteter på många 
plan för aktiva i föreningen. Men allt startade redan i december 
2012, då PORT under Lag-SM tog silver i ungdomsklassen och ett 
brons i juniorklassen. Dessa framgångar blev startskottet på ett 
5-års kalas som varar hela 2013.

2013 började med byte av klubblokal från numera rivna Håkeback-
ens skola, till övervåningen på Brisen. Väl i nya lokaler har klubben 
startat ROCKA LOSS, en barnkurs för åldrarna 5-13 år. De duktiga 
juniorerna har lärt danssugna barn grunderna i alla fem danserna. 
De nya dansarna fi ck sedan göra tävlingsdebut på hemmaplan, då 
klubben ordnade tävling i Skolans gympahall i april. Klubben har 
även arrangerat en Nationell tävling i Hamburgsund under våren.

Stora tävlingsframgångar
PORT’s mer erfarna dansare har radat upp framgångar, både i 
Sverige och internationellt. De började med att ta hem 4 guld 
och titeln Bästa juniorklubb på DM i februari. När sedan 8 dan-
sare tog sig över gränsen till Norge och NM, blev det 2 silver och 
1 brons för dansarna. 

När SM gick i Karlstad 17-18 maj var dansarna laddade och leve-
rerade som vanligt toppresultat. Klubben hade fi nalister i alla 
fem danserna, både i ungdom och junior. Det resulterade i hela 
7 medaljer. 3 brons, 3 silver och klubbens första SM-GULD. Det var 
trion Odin, Emma och Matilda som slog till i dubbelbuggen. När 
alla dansare är så bra, ville föräldrar och supportrar på läktaren inte 
vara sämre utan hejade inte bara hem alla medaljer till västkusten 
utan även Hejarklackspriset igen.

Förutom dansandet har klubben hittat på massor av aktiviteter. 
Som vanligt har klubben städat stränder i Fjällbacka och Ham-
burgsund. Det fi rades 5-års kalas med en heldag på Tanumstrand 
där bad, mat och dans stod på programmet. 

Dance Port sprider även dansglädje genom uppvisningar runt om 
i vår närhet. Så håll ögon och öron öppna för det kommer hända 
mer med Dance Port detta jubileumsår 2013! n

Kaxiga skall de vara, nykorade svenska junior mästarna i 
Dubbelbugg: Emma Lindh, Matilda Carlsson och Odin Willig. 

NM silvermedaljörena i Rock: Niklas Skarin och Elin Hansson.

Medaljörer från SM-veckan. Bakre raden: Hugo Johansson 3:a 
i Rock, Edvin Carlsson 2:a Lindy Hop 2:a Boogie 3:a Bugg, Erik 
Kristiansson 2:a Dubbelbugg. Främre raden: Alicia Såthén 2:a 
Dubbelbugg 3:a Rock, Matilda Lindh 2:a Dubbelbugg, Matilda 
Wester 2:a Boogie, Matilda Dahlström 2:a Lindy Hop 3:a Bugg.

...och mycket mer!
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Konsulter!

Affärssystem
Serverlösningar

Serviceavtal
CAD

 
Data 

utbildningar!
Hos er eller

hos oss!

 
Säljer!

Det mesta 
inom  
IT!

Webb!
Hemsidor 

Onlinebackup 
Serverdrift  

E-post

Uddevalla

0522-999 30
Fjällbacka 
0525-644 00

•KYL & FRYS •SPIS & FLÄKT 
•TVÄTT & TORK •LÅS •NYCKLAR •LARM 

•ELMATERIAL •ELINSTALLATION

FJÄLLBACKA · STRÖMSTAD · ED · GÖTEBORG · UDDEVALLA

WWW.CURATOR.SE    TEL. 010-762 40 00

Välkommen till din Elkedjan-butik på 
Metkroksvägen 3 i Fjällbacka!

ELINSTALLATION · TELE · LARM · LÅS 
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

Butiken är 
öppen vardagar 

kl 9-18, 
lunchstängt 

kl 13-14.
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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

Hög ambitionsnivå

Efter en lång vinter har säsongen på golfbanan äntligen kommit 
igång på riktigt. Under en vecka kring månadsskiftet april-maj 
svängde det från iskall och gult till varmt och grönt. Den sena 
säsongsstarten till trots hade vi i mitten av maj haft lika många 
greenfee-gäster som vid samma tidpunkt förra året. Det bådar 
gott! Mindre glädjande är det faktum att vi ser ut att tappa ett antal 
medlemmar även i år. Som ni vet är detta en trend i hela landet. Det 
är inte något dramatiskt tapp för vår klubb, men frågan är ständigt 
uppe på styrelsen bord. 

Ambitionsnivån vad gäller vår bana är fortsatt mycket hög. Förutom 
arbete med allmän standardhöjning i olika avseenden är den mest 
iögonfallande förändringen i år den nya dammen mellan 6:an och 
9:an. Banan är nu både vackrare och svårare. En länge efterfrågad 
riktig toalett är under byggnation mellan 4:an och 14:e.

Klubbhuset är nu delvis ombyggt. Gamla expeditionen har byggts ut 
och inrymmer nu även shopen. Tanken är förstås att möjliggöra ett 
mer effektivt resursutnyttjande än tidigare samtidigt som fler med-
lemmar och gäster besöker huvudbyggnaden, vilket ger en ökad 
genomströmning i anläggningen, fler kontakter mellan spelare och 
klubbledningen och förhoppningsvis fler gäster i restaurangen.
Vår nya krögare heter Benny Nordlund. Han driver även restau-
rangen för Skaftö Golfklubb och restaurang Kajutan i Grebbe-
stad. Vi har under vintern ”lyft” restaurangen med ny inredning, 
ommålning och en braskamin mm. Omdömena beträffande såväl 
lokalerna som maten är mycket goda. Det är definitivt värt för er 
alla – även icke golfspelare – att besöka golfkrogen.

Tävlingssäsongen har börjat och ni som gillar att tävla kommer 
att känna igen er i tävlingsprogrammet. Den 3-4 maj gick Stora 
Hotellet Bryggan Fjällbacka Open av stapeln. Intresset att delta 
var rekordstort startfältet var bättre än någonsin. Det var riktigt 
svårspelat på lördagen med kuling och en del regn. Söndagen var 
betydligt trevligare med lite sol och värme. Som vanligt lovprisade 
deltagarna vår bana och framför allt greenerna som var fantastiska 
trots den hårda, långa vintern. Vi är säkra på att tävlingen medverkar 
till att öka kännedomen om vår bana och stärka vårt varumärke.

Vinnare i tävlingen blev Kristoffer Karlsson från Forsbacka Gk 
med 142 slag och bäste amatör blev Oscar Hertzberg från Karlstad 
Gk med 144 slag.

Väl mött på Fjällbacka golfbana! n

Överst: Segraren i Stora Hotellet Fjällbacka Open 2013 
Kristoffer Karlsson, Forsbacka Gk. 

Nedan: Bästa amatör Oscar Hertzberg, Karlstad Gk 
tillsammans med Leif Eriksson.
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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

Späckad sommar

Vecka Optimist C55 C55 vuxna

V26 Fortsättning Nybörjare Nybörjare

V2 Kappsegling Nybörjare Nybörjare

V28 Nybörjare Fortsättning Fortsättning

V29 Nybörjare Nybörjare Nybörjare

V30 Nybörjare Fortsättning

V31 Fortsättning Fortsättning

V32 Nybö./Forts Nybö./Forts

V33 Nybö./Forts
Grå text = fulltecknad vid pressläggning av tidningen.

Seglarskolan 2013
Oavsett ålder och tidigare seglingserfarenhet kan SSNs seglar-
skola erbjuda veckokurser som passar just dig. Kanske har du 
aldrig seglat innan och vill lära dig grunderna i en liten kölbåt 
och på samma gång uppleva fj ällbackas vackra skärgård ur ett 
nytt perspektiv? I så fall skulle en nybörjarkurs i c55 passa perfekt. 
Har du mer segelvana och vill lära dig mer om skärgårdskapp-
segling och match race är fortsättningskursen ett bra alternativ. 
Det fi na med våra C55-kurser är just att du som elev själv kan 
vara med och utforma kursens innehåll, tillsammans med våra 
erfarna och utbildade instruktörer. Önskemål om seglingsrutter, 
destinationer och delmoment tas gärna emot i början av veckan! 
Ingen vecka blir den andra lik.

I optimistseglarskolan skulle man däremot kunna säga att 
vi kör på samma gamla beprövavade upplägg varje vecka. 
Självklart anpassar vi alltid kursens seglingsnivå efter elevernas 
förmåga, men många moment är sig lika varje vecka år efter år. 
Lek och sommarskoj, salta bad, avslutning med utfl ykt på en 
ö, korvgrillning och bullkalas är delar av ett vinnande koncept 
som gör att optimistseglarskolans popularitet består sommar 
efter sommar.
Anmälan och information fi nns på: www.norderviken.se. Vi 
svarar gärna på frågor seglarskolan@norderviken.se. n

Sommarens tävlingar Seglingskommittén,  Frank Bach

Tävlingssäsongen 2013 i SSN inleds med poängsegling den 4 juli. 
Dessa fortsätter sedan varje torsdag i sex veckor med avslutning 
den 8 augusti. Erfarenheten har visat att det är svårt att hinna 
med två delseglingar på kvällen innan vinden mojnar. Därför 
återvänder vi till en delsegling per vecka.

Nästa begivenhet är Högsommarregattan som seglas den 6 juli. 
Vi hoppas att det blir fl er eller lika många deltagare som året då 45 
ekipage deltog. Expeditionen öppnar kl. 9 och informationsmöte 
hålls kl. 10 och första start är kl. 11. De senaste åren har vi haft fyra 
delseglingar under dagen, men i år återgår vi till tre, då det drar 
ut på tiden onödigt mycket om det t.ex. blir protester.

Väderöarna Runt går av stapeln helgen därpå, lördagen den 
13 juli. Förra året kom 19 båtar till start. Målsättningen är att 
i år komma över 20 deltagande båtar. Banan kommer också 
att anpassas mer till rådande vindriktning än de senaste åren 
för att åstadkomma längre kryssar och länsar och följaktligen 
kortare sträckbogar

Valö Runt seglas lördagen den 10 augusti. Samling kl. 15 med 
start kl. 16. Alla jolletyper välkomna.

Klubbmästerskapet för jollar beräknas utifrån slutplacering-
arna i poängseglingar, Högsommarregattan och Valö runt. n

▲ Trångt för optimisterna vid första rundningen i  
 Högsommarregattan.
▼ Molly, Rebecka och Alex i C55-skolan.
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Nybyggt, modernt BR-hus.
1.599 kr/månad. Pris: 1.350.000 kr.  

Fjällbacka

Fjällbacka - Fläskö

Fiskarstuga med sjöbod och brygga. 
Pris: 4.500.000 kr.

Hamburgsund - Hamburgö

Klassisk sommarstuga med båtplats
på Södra Röd. Pris: 2.350.000 kr.

Fri havsutsikt, ljus och rymd. Modernt 
och fräscht. Pris: 5.900.000 kr

Marstrand

Funkis ritad av H. Zimdal. Söderläge 
mot Sociteten. Pris: 14.900.000 kr.

Lysekil

TILL SALU

Hos oss får du ingen standardlösning, vi skräddarsyr alla 
våra tjänster för varje uppdrag, för varje säljare och varje 
köpare – helt enkelt för att ingen fastighetsa� är är den 
andra lik.

Vi kan hjälpa dig med mer än att bara sälja 
Vi gör värderingar, svarar på frågor om arv, skatt, avstyck-
ningar och annat som du funderar på. Du behöver inte 
alls vara i färd med att sälja huset – att fråga och få svar 
kostar ingenting. 

Har du ingen dator? Det gör inget. Vi vet att en del av 
våra kunder behöver lite mer service, omtanke och tid. 
Vi kan hjälpa dig med allt runt en fastighetsa� är utan att 
du behöver någonting annat än en telefon och en vanlig 
postlåda.  

Letar du efter något längs kusten? Se till att du � nns med 
i vårt spekulantregister!

Vem är vi på Kustnära Fastighetsmäklare?
Annika Torevi, registrerad fastighetsmäklare med lång 
erfarenhet av försäljning och kundvård. Fjällbackabo, 
Fjällbackaguide och hembygdsentusiast.
0723-293520 • annika.torevi@kustnara.se

Mikael Skoglund, registrerad mäklare med lång erfaren-
het av fastighetsförmedling i Göteborg och Bohuslän. 
Göteborgare med sommarboende på Rossö.
0705-691520 • mikael.skoglund@kustnara.se

Vårt kontor ligger på Allégatan 3 i Fjällbacka, 
mellan Sparbanken Tanum och Café Grön. 

f a s t i g h e t s m ä k l a re

Gill Sans, 
Bold 58p, 
spärrad 30,
teckenhöjd 112

www.kustnara.se
+46 (0)525 312 10
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2013

Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Algot Torewi (hembygdsarkivet)

I tider m
ed vägen förbi Ingrid Bergm

ans Torgs varande eller inte varande, dubbelriktning eller enkelriktning, avstängd som
m

artid eller inte, kan ett gam
m

alt foto vara riktigt un-
derhållande i sin inform

ation om
 hur annorlunda det var förr. N

ågon gång på 1940- eller 1950-talet m
åste det vara. D

e stora m
agasinen runt torget fanns kvar (revs 1959), husen på 

vänster sida borta vid bilarna har ännu inte flyttats (flyttades början 1950-talet) efter bergraset 1946. O
ch se: den lilla sm

ala vägen över H
ällesporten, som

 m
ed dagens sm

å bilar alls 
inte skulle kunna fungera som

 körväg, har stora lastbilar och dåtidens gigantiska skepp till Chevrolet, Buick och Cadillac som
 trafikanter. Tänk vad de kunde köra bil förr...


