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Ledare

FÖRENINGENS SYFTEN:
Främja näringslivet på orten och värna om 
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller 
deras tillvaro i Fjällbacka.

Arbeta för fortsatt bibehållande och vård av 
traditioner och den kultur, som utgör en 
oersättlig tillgång för orten.

Genom kontakt och påverkan hos kommunala 
organ och andra beslutsfattare söka stöd för 
föreningens strävan till insatser.

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka-
Bladet”, som kommer två gånger om året. 
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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Att leva i Fjällbacka
Att leva i Fjällbacka är verkligen speciellt, vare sig man är fritidsbo-
ende eller bofast. Av olika anledningar har samhället stått i media-
fokus i över 100 år. Från Hilma Angered Strandbergs konstnärsse-
minarier i slutet av 1800-talet i bästa Skagenanda, då konstnärer 
spred bilden av det lilla samhället vid det dramatiska Vetteberget 
till konstsalonger och museer, via en rad fi lmer med Fjällbacka som 
spelplats, till Ingrid Bergman och Lars Schmidts somrar på Dannholmen som väckte 
den nyfi kenhet som Camilla Läckbergs böcker och fi lmer också nu gör.

l min familj var alla män sjöfolk. Morfar seglade på världshaven medan mormor skötte 
hus och familj. Han var hemma högst tre månader om året, ändå var han Fjällbackabo. 
Det fi nns de som har ett litet hus i Spanien, Turkiet eller i Frankrike, som också är Fjäll-
backabor. Man bor i Fjällbacka för att man tycker om att bo i Fjällbacka. Det fi nns många 
fritidsboende som gärna skulle vilja bli åretrunboende och det fi nns en del som jobbar 
på distans och har redan fl yttat hit.

Ofta får jag frågan hur det går att bo i Fjällbacka året runt. Blir det inte långtråkigt på 
vintern? Då ler jag stilla för mig själv...

Efter turistsäsongen är det Makrill-VM sist i augusti, Julmarknaden i slutet av november, 
julshow och danskvällar på Tanumstrand under vintern och på försommaren ”Silledan”. 

Här fi nns ett aktivt föreningsliv som välkomnar alla. Dansförening, pensionärsfören-
ingar, boulegäng, sjöräddning och samhällsföreningen för de samhällsintresserade.

Här fi nns en av Bohusläns bästa golfbanor, fritidsfi ske med hummer och makrill, 
fi lmvisningar och föredrag, sång och musik på Hotellet och Bryggan, nyårs- och andra 
konserter i kyrkan, musikquiz på Lilla Berith, fantastiska svampmarker på cykelavstånd. 
Ja, listan kan göras hur lång som helst!

God social service med tandläkare, läkarmottagning och apotek, gör att man inte 
behöver sakna något i det avseendet. En fi nfi n fi skaff är, en välsorterad Konsumbutik 
och Café Grön mitt i byn där folk träff as dagligen. 

Lilla Beriths pizzeria, Everts Tapasbar och Skaff eriet på torget är öppna delar av veckan 
även vintetid och är trevliga ställen att gå ut på en kväll om stugan blir för trång. 

Vi har Sveriges äldsta manufakturaff är, Mistral, som varit igång sedan 1800-talet och 
Rogers, Tång, Anna C m.fl . som håller öppet så mycket det bara går. 

Häromdagen mötte jag, i det fi na oktobervädret, ett par med en vacker vit Kakadua 
sittande på mattes axel. Visst är det befriande... Att ta en promenad runt berget med 
sin papegoja. En livskvalitet som jag har svår att tänka mig på Avenyn i Göteborg eller 
Stureplan i Stockholm.

Nej, det är inte alls långtråkigt i Fjällbacka på vinterhalvåret och om sanningen skall 
fram är det ganska skönt med en hemmakväll då och då, när man kan ta det lugnt och 
pyssla lite.

Du är välkommen hit – du behövs också här. Säkert kan du bidra med en hel del om 
du så skulle vilja. Något meningsfullt för både Fjällbacka och för dig själv. n
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I skrivande stund sitter jag i hotelllobbyn på Tanumstrand framför öppna spisen och 
värmer mig medan stormen viner utanför knuten. Efter denna fantastiska varma 
sommar med bad nästan varje dag så tycker dottern att badandet måste fortsätta 
så ofta som möjligt, och då är det ju fantastiskt att ha en så fi n badanläggning som 
Tanumsstrands så nära som tio minuter hemifrån.

FFF har haft en bra sommar. På årsmötet som i år hölls på Stora Hotellet kom det 
fl er medlemmar än vad det gjort de senaste åren. Det kändes tydligt att det fi nns 
ett stort engagemang för föreningen bland våra medlemmar, vilket vi i styrelsen 
uppskattar mycket.

Krabbmetet var verkligen en av sommarens höjdpunkter. Vi slog rekord på deltagare 
och fi ck fl era nya sponsorer. Sponsorerna är oerhört viktiga vid detta evenemang. 
Tack vare dem är det möjligt för varje tävlande att gå hem med ett pris.

Skärgårdens Dag var en upplevelse som vi sent kommer att glömma. Vädrets makter 
gav oss ett skådespel med storm, åska, blixt och dunder som nästan ingen av oss 
upplevt förut. Men vädret till trots så kom det många besökare.

Sommaren dröjde sig kvar länge i år och hösten kändes avlägsen, men i septem-
ber började vi med våra temakvällar ”Trivsamma Torsdagar” igen. Först ut som 
föredragshållare var Allan Olsson (Allan på Kiddö), denna gång träff ades vi på 
Stora Hotellet och fi ck lyssna på ett intressant föredrag om bland annat sjöfartens 
historia.

Andra trivseltorsdagen arrangerades i oktober. Då var vi på Lilla Berith och lyss-
nande på ett intressant och engagerande föredrag av bevarandefotografen Tom 
Svensson.

I oktober var det åter dags för föreningens årliga Ugglejakt. Intresset var lika stort 
som vanligt.

Titta gärna in på föreningens Facebooksida för att se bilder från våra mysiga 
höstkvällar. Just nu planeras det för fullt inför vårens och sommarens kommande 
aktiviteter.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka alla er som kommer på våra evenemang och 
fram för allt tacka alla som hjälper oss med det ideella arbetet, det är en förutsätt-
ning för att vi skall kunna genomföra våra aktiviteter. Fantastiskt att det fi nns så 
många som ställer upp på olika sätt med att skaff a sponsorer, grilla korv, resa tält, 
och mycket mer.

Till sist vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Från kommunen – Anders Järund 

Det är ett Fjällbacka på frammarsch och med en nybyggaranda 
som alla människor som kommer hit märker. Tanumsbostäder 
AB bygger nya ägarhus på Håkebacken med strålande utsikt 
över havet och Kyrkskolan kommer att innehålla 14 hyresrätter 
också dessa med havsutsikt. Före detta Olofssons, numera BRF 
Sommarvågen bygger i privat regi 28 bostadsrätter, alla är sålda. 
Även Brisen är klar för byggnation, detaljplanen är godkänd och 
klar. Där kommer det också att bli lägenheter alt bostadsrätter 
vad vi vet. Detta är det mest positiva som hänt Fjällbacka under 
mina 25 år i Samhällsföreningen.

Dessutom har vi Kajen, Richters, Badis och Reningsverket i 
en ny plan på samråd. Det blir riktigt spännande att få ta del 
av dessa framtida byggen. Gästhamnen är också ett projekt 
som väntar. Vi har ytterligare ett område på gång som är uppe 
i samrådsgruppen, Slänten vid FIK, där man skall bygga tomter 
för cirka 25 hus. Så nu är vi på gång, äntligen! 

Vi kommer att få en ny stor parkering för bussar och långtid 
vid Tetra Pak, meningen är att turistbussarna skall släppa av 
turisterna vid gamla brandstationen och hämta upp dem efter 
guidning på samma ställe. På så sätt slipper vi ha bussarna ner 
i samhället. Mycket mysigare att fl anera ner i Fjällbacka och se 
på alla fi na aff ärer, utsikten, ta en lunch eller kaff e, eller ta en 
guidetur.

Området vid brandstationerna skall också byggas om, bus-
skuren skall fl yttas, man skall bygga om nya Brandstationen till 
aff ärslokaler för dem som så önskar etablera sig. Trädallé längs 
gatan, Turistinformation redan när man kommer in i samhället, 
också för att slippa få ner för många bilar genom Torget.

Lite ny verksamhetsmark behöver vi och det är också på gång 
norr om Tetra Pak, så nu har vi inget att klaga på, alltså återigen 
mycket på gång. 

På Vårmötet den 22/5-12 fi ck vi i Fjällbacka veta att det fi nns 
en stor rasrisk för Ingrid Bergmans Torg och Tanums kommun 
hade gjort en planritning som visade upp med ett delat sam-
hälle, vilket innebar höj- och sänkbart trädäck på hela torget,  
vändplan på Torget, rivning av Centrumkiosken, ny byggrätt för 
kiosk bredvid Järnboden, fl yttning av lekplatsen samt vändplan 
vid Brandparken. 

Efter detta stannade alltihop upp p.g.a. att MSB, Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap, ålagt Tanums kommun att 
göra ytterligare kartering från Kajen i norr tom Håkebacken 
i söder. Detta för att man ville kartlägga så det inte fi nns fl er 
områden med rasrisk eller slitlera. När detta är klart kommer 
MSB, Vägverket och Tanums kommun att bestämma hur man 
går vidare. Vi lämnade ju in ca 300 brev till Tanums kommun 
förra sommaren med åsikter, vi vill inte ha ett delat Fjällbacka, så 
nu väntar vi med stort intresse på framtida lösningar av Torget.

Vi har haft diskussioner med kommunen angående Allégatan 
som vi tycker är enkelriktad åt fel håll, detta kommer att vända 
till nästa sommar. Beträff ande Torget ville vi ha bilfritt på kväl-
larna och inga turistbussar och tung trafi k sommartid genom 
samhället, men det gick inte Länsstyrelsen och Trafi kverket med 
på (trots rasrisken).

Samhällsföreningen arbetar i olika grupper såsom bogrupp, 
trafi kgrupp, bad- och lekplatsgrupp mfl  och om man vill delta i 
någon grupp behöver man inte vara styrelsemedlem utan man 
engagerar sig i det som intresserar under Samhällsförening-
ens paraply och lämnar rapporter med jämna mellanrum. De 
långsiktiga frågorna har under året krävt fl ertalet möten med 
ansvariga och en kontinuerlig brevväxling.

Vi har haft två möten med alla föreningar under hösten för att 
lyssna av hur arbetet går i de olika föreningarna i Fjällbacka. Vi 
vill gärna arbeta tillsammans för att få ett så bra samhälle som 
möjligt i framtiden. Vi står också enade i att vi inte vill ha ett 
delat samhälle.

Destination Fjällbacka fortsätter med sitt arbete och mycket 
arbete läggs ner för att marknadsföra Fjällbacka som tillsam-
mans med hela Västkusten är klassat som ett av Världens sju 
vackraste platser. 

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas er alla!

• Antalet nätter i gästhamnarna blev i år 5.831 för Fjällbackas 
del mot 6.029 i fj ol. Sedan 1980 har antalet varierat mellan 
som högst 7.536 (1981) och lägst 4.512 (1991). Motsvarande 
för Grebbestad blev 5.367 mot 5.491 och för Hamburgsund 
2.248 mot 2.291. 

• Fjällbacka-appen med skattjakt för barn har laddats ner över 
1.000 gånger sedan lanseringen i början av juni.

• Tursitinformationen i Fjällabacka har haft över 12.000 besö-
kare under sommaren.

• Årets hummerfi ske startade dåligt men repade sig så små-
ningom, makrillfi sket har varit givande hela sommaren och 
hösten.

• Handeln i Tanums kommun ökade med 12%, vilket är den 
största ökningen i landet.

• Genom samverkan mellan Länsstyrelsen, Statens Fastighets-
verk och Tanums kommun kommer det byggas en ny servi-
ceanläggning i gästhamnen på Väderöarna.

• Tanums kommun ligger på 13:e plats i företagsutvecklig bland 
landets kommuner. Strömstad ligger på 4:e plats. Rankingen 
har gjorts av Föreningen Företagarna och kreditupplysningsfö-
retaget UC. Kommunens företagare ger dock den kommunala 
servicen ett medelmåttigt betyg.

• Årets kyrkoval gav ett deltagande på 12,8 %, samma som år 
2009. Medeldetagandet var 11,6%  för hela Kville pastorat, och 
12,7%  för hela landet.
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FFF:s Trivsamma Torsdagar
Text: Annika Torevi & Eva Björving • Foto: Anders & Annika Torevi

24 oktober – Tom Svensson
Detta var ännu en kväll i FFF’s serie ”Trevliga Torsdagar”. Tom 
Svensson, Fjällbackabo från Flyg, berättade på ett fascinerande 
sätt om sitt arbete som bevarandefotograf. Till vardags jobbar 
han med artbevarande på Nordens Ark, men flera gånger varje år 
reser han ut i världen, för att studera och dokumentera någon av 
världens hotade djurarter. Tom är medlem i ”Naturfotograferna/N” 
och i ”The International Environment Photographers Association” 
(IEPA). Dessuton ingår han i kameratillverkaren Canon’s ambas-
sadörsprogram, ”Explorer”.

Tom berättade under ett par timmar mycket engagerat och 
delade med sig av sina kunskaper om det kritiska läge, som 
numera råder för många djur. Antalet arter i världen minskar med 
alarmerande fart! Han visade ett stort antal fantastiska bilder från 
sina resor och berättelserna trollband publiken. Men det fanns 
också skakande bilder av elefanter och noshörningar, som slaktats 
av tjuvjägare. Dessa ligor tar bara hand om betar eller noshorn 
och lämnar kropparna att ruttna. Det har visat sig, att pulver av 
noshorn är dyrare än såväl guld som kokain!

Vidskepliga kineser betalar enorma summor för pulvret, som 
man bl.a. tror kan bota cancer. Inte minst viktig är ”skryteffekten”, 
dvs att ha råd att bjuda på produkter från noshorn och betar. Det 
finns idag dock projekt, där man antingen jagar tjuvjägarna eller 
där man söver noshörningarna och injicerar gift i deras noshorn, 
för att göra dessa värdelösa för handlarna och på det sättet för-
söka rädda djuren.

Den senaste i raden av Toms resor gick nyss till ett ödsligt 
kustområde i nordvästra Kanada, där oljeindustrin planerar att 

bygga en utskeppningshamn vid en känslig kust och en pipeline 
skall enligt planerna gå rakt igenom ett vildmarksområde där 
det idag bor en mycket sällsynt björnart. Dessa björnar liksom 
andra djur i området hotas, vilket har upprört Tom, och det har 
nu startats ett internationellt upprop i ett försök att stoppa 
denna riskfyllda anläggning.

Tom är en verklig eldsjäl som brinner för att försöka rädda 
de hotade djurarterna. Han känner det som sitt stora uppdrag 
att försöka påverka och engagera, för att på det sättet göra en 
skillnad för de hotade djurarterna, samt för vår värld. Intressant 
information om Toms arbete kan hittas på www.tomsvensson.se 

Tom ville inte ha något arvode för kvällens föredrag. Han öns-
kade istället att FFF skulle skänka en summa till Världsnaturfon-
den, WWF, vilket FFF-styrelsen gjort med glädje. n

26 september – Allan ”På Kiddö” Olsson
Allan Olsson bor i Hamburgsund och var tidigare bofast på 
Kiddön där han också är guide. Kiddön är en av en rad öar 
längs kusten som utsetts till minnesmärke över skutepoken i 
Bohuslän. Allan har undervisat på Grebbestad Folkhögskola 
i ämnet Kust och Hav och är en flitigt anlitad föredragshål-
lare. Han ger uttrycket ”ett levande uppslagsverk” ett ansikte. 
Det är kustens historia och särskilt sjöfarten som intresserar 
honom. Allan har bland annat skrivit kapitlet ”Fjällbacka och 
Hamburgsund som sjöfartssamhällen” i den första delen av 
bokserien ”Sjömän, fartyg och samhälle – studie i bohuslänsk 
sjöfartshistoria 1800-1900”. 

Att tillägna sig kunskaper, rota i arkiven, läsa böcker, besöka 
museer och prata med äldre lokalbefolkning som minns, det 
är värdefullt. Men att sedan kunna förmedla det man vet, göra 
historien levande och intressant för en publik, sina elever 
eller sina läsare, det kräver en äkta berättarsjäl – en sådan är 
verkligen Allan Olsson. 

Med inlevelse lotsade han publiken på Stora Hotellet genom 
sjöfartens historia i Bohuslän och bildspelet bidrog till att 

ge insyn i livet ombord på skutorna. Bästa betyget för en 
föredragshållare är när publiken undrar var tiden tog vägen 
och om det verkligen redan är slut… Publiken gick hem från 
Stora Hotellet efter att ha fått sin höstkväll förgylld och kun-
skapstörsten släckt. n
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Ugglejakten 2013
Text & foto:  Hans Schub

Silledan 6 juni 2013
Det finns några arrangemang i Fjällbacka som är så givna i tid, form och succé 
att det är svårt att inte skriva ”som vanligt”. Vid det här laget har det väl inte 
gått någon förbi att Fjällbacka firar den svenska nationaldagen i sillens tecken 
i och runt Fjällbackaservice och att det vartenda år är mycket folk, fint väder, 
god (och gratis) mat, snälla barn och full fart på bakluckeloppisen. I somras 
var det tredje året för Silledan och nog är det dags att konstatera att vi lyckats 
befästa en ny, mycket uppskattad tradition. 

Nationaldagen har ju varit lite blek sedan den blev helgdag, det har varit svårt 
att veta vad man skall GÖRA den dagen. Närheten till grannlandet Norge gör 
det nästan omöjligt att inte snegla på deras 17:e mai. Men vi vill inte kopiera. 
Det vore lite fånigt att vifta med norska flaggor, eller hur? Skämt åsido, nu 
har vi skapat ett familjärt firande med fokus på tillgänglighet för alla, både 
fysiskt och ekonomiskt. 

I centrum står den svenskaste av fiskar – sillen. Silledan har kommit att bli 
ett exemplariskt samarbete mellan FFF, Hembygdsföreningen och Makrill-VM. 
Dessutom får vi hjälp av ideella krafter från många andra håll, stort tack till er 
alla! En liten reflektion: de tre ”generalerna” bakom Silledan är två kvinnor och 
en man – vi är från Indien, Norge och Örebro. Silledan främjar alltså både genus 
och etnisk mångfald. Heja Sverige! n

Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

Vad är en Ugglejakt egentligen? Jagar barnen efter riktiga ugglor i Mullesko-
gen? Hur hittar över 100 barn och vuxna några ugglor i en mörk skog? Finns 
det överhuvud taget ugglor där? Jag som aldrig varit på någon ugglejakt 
hade en del frågor. De fick sina svar efter någon timme i den organiserade och 
väl genomförda familjeaktivitet den visade sig vara, den fjärde i ordningen.

Man samlades utanför skolans idrottshall en fredagskväll i oktober. Skym-
ningen hade börjat smyga sig på. Förväntansfulla barn och föräldrar slöt upp 
framför Håkan Elg, Ugglejaktens ständige ciceron, som berättade för oss om 
den näringskedja som både mus och uggla är en del av. Under Håkans korta 
stund föll mörkret och samtidigt började facklorna tändas, en efter en. Alla 
barn var iförda gula reflexvästar och tillsammans med sina föräldrar bildade 
de ett långt fackeltåg som stegade iväg mot ugglorna i Mulleskogen. 

Stämningen var hög, upprymda röster hördes överallt. Nu skulle väl ugg-
lorna ändå bli rädda och flyga iväg? Det skulle dock visa sig, alla visste ju 
redan utom jag, att ugglorna den här kvällen endast fanns som bild på ett 
antal A4-ark, inplastade och uppsatta några timmar tidigare på trädstammar 
längs stigen. De var numrerade och det gällde för barnen att lokalisera alla. 
Lite längre upp i skogen flämtade en stor lägereld. Där stod ingen mindre än 
Mats Finn och jag undrade om Ackes Korv och Grejer hade öppnat en filial i 
mörkret? Riktigt så var det inte men Mats  och Thomas Nilsson la korv på glöden 
i ett rasande tempo, alla barn och deras föräldrar förväntades ju komma snart. 
Efter en dryg timme lämnade vi, mätta och uppfyllda av äventyret, i ficklam-
pors sken skogen igen. Ingen uggla hade skrämts till flykt men en stor skara 
familjer hade upplevt någonting häftigt och förhoppningsvis också lärt sig 
något, långt från TV:n och programmet ”Idol”! n
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Kyrktrappan – av Per Hammarströn, vår präst

Det blåser nästan alltid vid Fjäll-
backa kyrka. Även om det kan 

vara tämligen lugnt nere vid 
torget, så nog blåser det runt 

kyrkan. Naturligtvis beror 
detta på kyrkans placering 
högt uppe på berget med 
en enastående utsikt över 
samhället och ut över den 
myllrande övärlden. 

Ibland kan detta blåsande 
upplevas en aning besvärligt, 

som en januariförmiddag med 
snöblandat regn och kuling då vi 

skall samlas för begravningsgudstjänst. När jag då skall ta mig 
den korta vägen mellan bilen och kyrkporten, hinner jag bli 
förvånansvärt blöt och tilltufsad. 

Några månader senare på samma plats: festklädda människor 
håller i kjolar och frisyrer på väg in för vigsel. Lika kraftig vind 
som i januari, men nu ljum och fylld av sommar. Vinden för med 
sig glada skratt och rop från Gästhamnen, och ser man ut över 
skärgården slås man av att havet nästan är lika vitt som blått 
av skum från brytande vågor.

Väl där inne i kyrkan, blir kapprummet med tillhörande spegel 
ett eftertraktat mål för korrigering av tupéer och slipsar över 
axeln.

Inne i kyrkan, innanför de kraftiga granitblocken och den tunga 
porten är det stilla. Oftast i alla fall, även om nyanlända bröl-
lopsgäster har ett och annat att tala med bänkgrannen om. 
Många söker sig till kyrkan av just denna anledning; stillheten 
och friden. På sommaren märks detta på de många ljusen som 

brinner i ljusbäraren. Det vittnar om dem som sökt sig till kyrkan 
för att kunna tänka en tanke färdigt och kanske be en bön.

Men faktum är att det alltid blåser också inne i kyrkan, även 
då havet ligger spegelblankt utanför. Jesus liknade den helige 
Ande vid en vind, en vind som man kan känna och beröras av 
utan att se ”varifrån den kommer eller vart den far”. Så får den 
helige Ande, Guds egen andedräkt, vara en frisk sommarbris 
som fyller oss med glädje och ro även då de yttre omständig-
heterna skiftar, en frid och glädje mitt i allt vad livet bjuder oss 
av glädje och sorg.

Välkommen i storm och stiltje till din kyrka i Fjällbacka! n

Årets Julklapp? Ge bort Fjällbacka-Bladet!
För 200.- kan du ge dina barn, föräldrar eller vänner vår tidskrift 2 ggr/år
Vi kan fakturera fl era medlemskap/prenumerationer till en betalare. 
Maila in dina uppgifter till medlem@fj allbackabladet.se:
• Vem du är som skall betala medlemskapen.
• Om du redan är medlem eller om du också vill bli ny medlem (din vinteradress).
• Vem eller vilka du även vill betala för (vinteradresser).
• Om det skall gälla löpande eller bara ett år

KALENDARIE I JULETID
FJÄLLBACKA OCH KVILLE
15/12  Luciahögtid, Kville Bygdegård kl 14.30
Julafton  Julbön, Fjällbacka kyrka kl 17.00
 Midnattsmässa med körsång, 
 Fjällbacka kyrka kl 23.30
Juldagen  Ingen gudstjänst
Nyårsafton  Musikgudstjänst med Ingos Vänner och 
 Per Hammarström. Fjällbacka kyrka kl 18.30
Nyårsdagen  Ingen gudstjänst
4/1  Julkonsert, Fjällbacka kyrka kl 18.00 med
 Paul ”Paljett” Sahlin 
 ”Från schlager till Psalm”
5/1 Trettondagskonsert med Fjällbacka 
 kyrkokör, operasångare Hans Erik 
 Sundström och stråkensemble.
 Fjällbacka Kyrka kl 18.00
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Wimar Axelsson är göteborgare men har sommartid bott på Mör-
hult sedan 1970-talet. Konsten har alltid varit en stor byggsten i 
hans liv: konstskolor, utställningar och arbete som bildlärare. Natu-
ren betyder mycket i Wimars konst men även musiken. I många 
år har han bildsatt musik: Svensktopp, klassisk musik och gospel. 
På 1990-talet bildsatte han gospellåtar som Cyndee Peters och 
Eric Bibb skrivit, vilket resulterade i en utställning i samband med 
Cyndees 20- års jubileum som artist och ett treårigt samarbete. 

Cyndee skrev 1995:
– Både Eric Bibb och jag hade svårt att hitta de rätta orden för 

att beskriva våra känslor inför dessa fantastiska tavlor som tol-
kade våra texter och musik i ett helt annat medium och genom 
en annan människas kreativitet. Samstämmigheten mellan det 
vi menat och det Wimar hade målat var förbluff ande.

1993 överlämnades en bildsatt ”musiktavla” av Wimar och 
Cyndee till Nelson Mandela i samband med mottagandet av 
Nobelpriset. Även Toni Morrison, Nobel- och Pulitzerpristagare 
har mottagit en ”musiktavla”.

Samarbetet med Cyndee Peters ledde också fram till ”One day 
of Peace”, ett projekt där Wimar målade en monumentmålning 
(7,30 x 1,35 m) i ett skyltfönster på Sergels Torg i Stockholm: ”The 
World’s largest peace choir”. 

Bildsättandet har även bestått av sex års samarbete med Göte-
borgs symfoniker en utställning i Göteborgs konserthus samt 

Lasse Berghagen och hans skiva ”Nära till naturen”. Det sam-
arbetet innebar även en utställning i Gamla stan i Stockholm. 

Wimar har målat altartavlan till Tannefors kyrka i Linköping och 
gjort ”Världens största golfmålning”, han är en hängiven golfare. 
54 x 5,6 meter stor, 1,2 ton tung och fylld med 108 liter färg blev 
den. Målningen delades upp i 315 bitar på 80 x 120 cm som 
såldes världen över i samband med Scandinavian Masters 1993.

Med musiken och golfen avporträtterad har han ofta fått epi-
tetet: Konstnären det svänger och svingar om! n

Omslagskonstnären Wimar Axelsson
Text: Anders Torevi • Bilden tillhör Wimar Axelsson

Wimar Axelsson och Nelson Mandela 1993.

Vi skrev i förra numret om det aktiva och framgångsrika matt-
curling-gänget från SPF Tanumskusten.

Nu har man deltagit med ett tvåmannalag (alltid en dam och 
en herre) i det SM för SPF’s pensionärer som anordnades av 
Unicurl-mattcurling. Tävlingen gick av stapeln i WIC-hallen i Var-
berg den 11-12 september i år. Tanumskustens lag med Gunbritt 
Ödqvist och Göran Larsson knep en hedrande 2:a plats i denna 
tävling, där ett lag från Orust vann. 

Med i tävlingen var även två lag från SPF Kvillebygden. I ett av 
dessa lag deltog Bengt-Åke Alsén från Fjällbacka. n

Fin placering i SM i mattcurling
Text: Eva Björving • Foto: Christer Ahlqvist, Unicurl

Är du intresserad av en kurs i grunderna i att teckna 
och måla sommaren 2014? Hör av dig till Wimar på 
070-678 84 60  eller axelsson.wimar@gmail.com.
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Bokanmälan
Mord och Mandeldoft
Camilla Läckberg - Bokförlaget Forum AB

En ny bok om Florö och dess historia presenterades lördagen 
den 17 augusti. I magasinet på ön var det boksläpp och samtidigt 
konstutställning med Florö-akvareller.

Författare till boken är Rolf Danielsson som till vardags jobbar 
som processledare inom ”Västarvet” på VG-regionen. Hans 
arbete rör kulturarv och byggnadsvård. Han har under många 
år arbetat med bevarandet av byggnader bl.a. på Florö och 
Hjärterö.

Bokanmälan
Florö
– en pärla i Fjällbackaskärgården
Rolf Danielsson & Annika Wihl  - Förlag: Annika Wihl Design

Eva Björving

Boken är utgiven av 
förlaget ”Annika Wihl 
Design”. Annika Wihl 
är medförfattare 
och det är också 
hon som har målat de akvareller som fi nns med i 
boken. Annika har bl.a. varit elev hos Arne Isacsson och arbetar 
nu på Borås Museum.

I boken om Florö skildras människor och bebyggelse på ön. 
Författarna tar oss med på en historieresa till en traditionsrik 
ö där många livsöden utspelat sig från 1800-talets början till  
nutid. Ön ägs sedan 1930-talet av familjen Silfverskiöld och 
är privatbostad. Husen och miljön är skyddade för framtiden 
genom byggnadsminnesförklaring. När man passerar sundet 
med båt, slås man av den fantastiskt välbevarade miljön med 
magasinet, skepparhusen och krogen.  Boken fi nns att köpa på 
bl.a. Konsum. nRolf Danielsson berättade om projektet och Peter Silfverskiöld signerade böcker.

För att fira sina tio år som författare har 
Camilla Läckberg gett ut jubileumsboken 
Mord och Mandeldoft. En trevlig liten bok, i 
första hand avsedd för Camillas trogna läsare 
och fans, med mix av gammalt och nytt. 
Största delen av boken tas upp av kortroma-
nen Snöstorm och Mandeldoft som ursprung-
ligen skrevs 2006 som en juldeckare i Allas 
veckotidning, men även tre små noveller 
fi nns med. En av novellerna handlar om de 
välkända lokala poliserna. 

Författaren Carina Nunstedt har sammanställt 
Camillas resa under de tio åren som författare 
under rubriken En framgångssaga. Avsnit-
tet bygger på intervjuer med Camilla men 
även med människor som varit en del av 
resan t.ex. Peter Gissy som var kursledare för 
skrivarkursen som startade allt. Några bilder 
från barnaåren i Fjällbacka, presentation av 

Anders Torevi

Första artikeln, juni 2003. FFF:s nuvarande 
ordförande Rebecca Trehammar får sitt 
signerade ex. av Isprinsessan.

rollfi gurerna och böckerna samt en ”deckar-
skola” kompletterar boken. 

Nunstedt skriver om marsdagen 2003 då 
Camilla på Fjällbackaservice hade sin första 
bokrelease med kaff e och prinsesstårta. Vad 
hon dock inte nämner är att undertecknad, 
för Fjällbacka-Bladet, den dagen skrev den 
allra första artikeln om Camilla som deckar-
författare. Storvulen som jag är tog jag i och 
käckt rubricerade artikeln: Camilla Läckberg 
– vår blivande deckardrottning? Inte kunde 
jag tro att jag var en sådan sannings-siare, 
men rätt fi ck jag! 

Småtrevligt är det också att veta, då hon 
nu har passerat 12 miljoner sålda böcker i 
världen, att över en tredjedel av första upp-
lagan av Isprinsessan såldes på Järnboden i 
Fjällbacka. n
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Annika Torevi

Årets
Fjällbackabo 2

Inger Rudberg

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

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

Motivering: 
För arbetet med att dokumentera 
och skildra Fjällbacka förr och nu, 
för otaliga artiklar i Fjällbacka-
Bladet, historiska skrifter och lokal-
pressen, för alturistiska övertygel-
ser och insatser för att Fjällbackas 
historia, både i ord och i sak, skall 
överleva generation efter genera-
tion.

Efter decenniers arbete kom  
”De levde på Fjällbacka strand 
– bilder och berättelser från Fjäll-
backa, Mörhult och öarna”. Det är 
en gigantisk bok som överträff ar 
det mesta och som gör Inger till en 
självklar Årets Fjällbackabo, både 
för boken och för en outtröttlig 
livsgärning.

”Årets Fjällbackabor” genom Anders Torevi.

Tidigare pristagare:
2001  Christian Hellberg
2002  Lasse Lundberg
2003  Bryggdansföreningen
2004  Camilla Läckberg
2005  Karl-Allan Nordblom
2006  Harry Järund
2007  Berith Torevi
2008  Susanne Hadenius
2009  Örjan Torstensson
2010  John Johansson &
  Anders Torevi
2011  Thomas Jonsson
2012 Peter Engberg

Uppdateringar om Plan- 
& Byggärenden i Fjällbacka

Under byggnation
Kyrkskolan: Tanumsbostäder AB bygger 14 hyreslägenheter, enbart 2:or och 
3:or. Skall stå klart i april 2014. Det fi nns i skrivande stund sju lediga lägenheter, 
kontakta TBAB på 0525-18350.

Håkebackeskolan: Tanumsbostäder AB bygger totalt 12 ägarlägenheter fördelat 
på fristående hus, parhus och fl erfamiljshus. 66-137 kvm boyta och 3-5 rum per 
bostad. Lediga bostäder fi nns ännu, kontakta Fastighetsbyrån Gert Jacobsson 
AB på 0525-14121.

Olofssons gamla järnaff är: se artikel på sid. 16-17.

Öster om Tetra Pak byggs en ny bussparkering som har tillfälligt bygglov fram 
till maj 2016.

Antagna detaljplaner
Kvarteret Brisen: den antagna detaljplanen för bostäder och icke störande verk-
samhet överklagades, först till Länsstyrelsen som avslog och sedan till Mark- och 
Miljödomstolen som också avslog överklagandet. Planen överklagades så till 
Mark- och miljööverdomstolen, men där krävs prövningstillstånd för att målet 
skall komma upp och det beviljades inte. Alltså kommer planen vinna laga kraft.

Pågående samråd
Detaljplan för delar av Mörhult.

Detaljplan för delar av Södra Hamngatan och Ingrid Bergmans Torg.

Detaljplan för Slänten vid Idrottsplatsen: samrådstiden gick ut den 7 november, 
ärendet är nu på väg till granskning.

I programskedet
Detaljplan för f.d. Brandstationen.

Detaljplan för Vetteberget etapp .

Detaljplan för Kajen och Norra Hamngatan, inklusive Badis: samrådstiden gick 
ut den 7 november och med tanke på hur starka känslor Kajen varit upphov till 
genom åren utnyttjade förhoppningsvis många möjligheten att bidra med förslag 
och synpunkter till kommunens vidare arbete med området.

 
Den som vill veta mer går in på www.tanum.se, klickar på Boende och sedan 
Kommunens planarbete. Sidan är numera pedagogiskt upplagd med samma 
tidslinje som vi använt här. n

I Fjällbacka-Bladet nr 112 fanns en artikel som hette ”Demokrati 
tar tid”. Vi återpublicerar tidslinjen från artikeln för att det skall bli 
lättare att hänga med när vi nu skall uppdatera läsarna om vad som 
hänt på plan- och byggområdet på sistone. Det är nämligen inte 
så lite på gång och vi listar projekten från det som pågår nu till det 
som ligger längst bort i framtiden.

Foto: Helena Rudberg.
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Skärgårdens dag 3 augusti 2013

Skärgårdens dag var i år förlagd till Badholmen. Föreningen 
för Fjällbackas ordförande, Rebecka Trehammar, hälsade oss 
välkomna. Hon beklagade att vädret inte var på vår sida, men 
hoppades att vi ändå skulle kunna genomföra det digra pro-
grammet. Många hade kommit för att fira dagen. Det fanns 
kaffe och gott bröd att köpa. Brödet bakades av tre entusiastiska 
damer i ett av tälten. Många hade dock med egen förplägnad. 
Vädret såg rätt hotande ut ett tag med mörka åskmoln, blåst 
och regn och man hade fullt upp att hålla i tälten och fick t.o.m. 
förankra dem i en bil och i några närstående picknick-bord. Men 
så småningom lättade det.

Lasse Lundberg inledningstalade och han ansåg att detta var 
en historisk dag. Han betonade att Badholmen är en del av 
Fjällbacka skärgård. Ön hette ju Fiskholmen tidigare och de 
bodar som nu är på Lilla Enerskär, stod förr här på Badholmen.  
En bro från land (vid Sjöräddningen) tillkom år 1925 och ersat-
tes på 40-talet av den landförbindelse som vi har idag. Lasse 
berättade om sillperioderna som återkom i flera omgångar. På 
1550-talet kom den första sillperioden som varade till seklets slut. 
Då tillhörde Bohuslän Norge. Fisket var dock ej så omfattande då 

transporterna tog lång tid. Man saltade sill i tunnor och använde 
den t.o.m. för gödsling på åkrarna. Först på 1700-talets senare 
hälft kom den riktigt stora sillperioden. Behovet av sillolja ökade 
p.g.a. industrialismen. Det kokades sillolja överallt i skärgården. 
Det uppges ha funnits 300 trankokerier i Kville härad.  Spår av 
en s.k. grumsedamm kan man än idag se vid Lilla Enerskär. 
1809 tog sillen slut och stor fattigdom utbredde sig i Bohuslän. 
Gustav Andersson var dock en uppfinningsrik man. Han använde 
skarpsillen till att lägga in till ansjovis. Han hade fått inspiration 
från Estland, där en liknande sillinläggning var en delikatess på 
julbordet. I det lilla röda huset till vänster i Galärbacken, innanför 
nuvarande Gripsholm, startade Andersson sin tillverkning.  Till 
en början levererades ansjovisen i träkaggar om ett skålpund, 
men sedan övergick man till att förpacka i plåtburkar. Bleck-
slagerier växte snabbt upp i Fjällbacka, t.ex. Arne Fredlunds 
bleckslageri. Det påstås att Andersson levererade 30 träkaggar 
med ansjovis ända till Sydafrika. Man undrar hur den var vid 
ankomsten – kanske en förlaga till surströmmingen? 

Lasse berättade också om fartygstrafiken på Florö, mor Abela 
och Prosten Holmqvist. Vid bryggorna på Florö låg en mängd 

Text & foto: Harald Rylander

BADHOLMEN

Badholmen när den fortfarande hette Fiskholmen, med torkställningar, ”råttsäker” liten bod och en slät och ”snäll” klippa att dra upp båtar på för att göra rent botten.



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2013 • Nr 11513

Anders Samuelsson och Louise Nyström

segelfartyg. Man kunde ju inte gå in till Fjäll-
backa med seglande skepp då det var svårt att 
ta sig ut igen genom den trånga skärgården. 
Det var först när ångfartygen tog vid, som 
fartygen lade till i Fjällbacka vid ”Ångbåtsbryg-
gan”.  Mor Abelas krog var välbesökt och prosten 
Holmqvist försökte minska superiet på Florö. 20 
snapsar per dag var vanligt, men Lasse menade 
att brännvinet endast höll ca 20 % styrka och 
att suparna endast innehöll 2 cl brännvin - så 
det blev ungefär tre sexor brännvin av dagens 
styrka. Prosten Holmqvist förkunnade att man 
endast fick dricka tre (2 cl) supar om dagen, en 
”kyrksup”, en ”köpsup” och en ”fisksup”. Detta 
resulterade i att kyrkbänkarna stod tomma i 
Kville kyrka. Prosten lät då meddela att han lagt 
till ”slängsupen”. 

Dagens fiske i Fjällbacka består nästan ute-
slutande av kräftfiske. För närvarande har vi 
nio aktiva kräftfiskare. En hel del makrill fiskas 
naturligtvis. Varje år anordnas VM i Makrillmete 
då ett 100-tal båtar och 500 deltagare brukar 
delta. Det är alltid intressant att lyssna till Lasses 
berättelser om Fjällbacka.

Alf Gustafsson och Kalle Kahlman lade ut en 
”gôdde-vad” från en båt utanför bron till Bad-
holmen. Barnen hjälpte till att dra in vaden, 
som innehöll en del småfisk, som smörsimpa, 
rödsimpa, tånglake, skrubba och rödspotta.  Man 
hade lagt ut två ryssjor i forskningssyfte. Det 
blev en god fångst av ål, småkrabbor och en del 
fisk.  Ål får sedan 2007 inte tas iland utan särskilt 
tillstånd, så hela fångsten dumpades i sjön.

Som vanligt bjöds det på musikunderhållning 
av Lasse Lundberg och Janne Gunér.            
                                                           
Sedan blev det teater i tältet. Man spelade 
pjäsen ”Stavas stuga”. Länsman hade ärende 
till Stava, då hon hade lånat 70 kronor av kom-
munen. Nu skulle lånet betalas tillbaka. Om 
inte skulle utmätning ske och Stava skulle bli 
tvungen att sälja sin lilla stuga. Efter en del 
förvecklingar så ordnade det hela upp sig, då 
en uppköpare, ”skaffare”, köpte en del saker 
från en amerikakoffert som Stavas bror hade 
lämnat i stugan.

De duktiga skådespelarna, Stava - Lena Sörqvist 
och i alla mansrollerna - Tomas Ferm, fängs-
lade publiken, inte minst barnen, som aktivt 
deltog i framställningen. Föreställningen hade 
producerats av Barn- och ungdomsföreningen 
BUF i samarbete med Tanums kommun och 
bygger på en sann historia om Stava som levde 
i Hamburgsund 1849 – 1923. Hennes stuga finns 
fortfarande vid färjeläget och förvaltas av Kville 
Hembygdsförening.

En mycket trevlig och annorlunda ”Skärgårdens 
dag”, som genomfördes trots vädret! n
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Innovatör Sture Kahlman

Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi och Mattias Larsson • Skisser: Sture Kahlman

Innovativa Fjällbackabor finns det gott om historiskt sett. Gustaf Andersson och 
ansjovisen, Karl Leon med sfäriska kullager och ”Leonska minan”, Harry Järund och 
konsten att förvara vätskor aseptiskt i papp. Fjällbacka-Bladet presenterar nu…

Allt sedan människan lärde sig bygga båtar har vi 
byggt bryggor. Pålar som bär upp dessa, akterförtöj-
ningar och dyktalber har sett i stort sett likadana ut 
i årtusenden. Utvecklingen från nyfällda lövträd till 
kreosotade granar är inte så stor. För att ge sig på en 
förändring av denna heliga ko krävdes en Mörhul-
tare och se, nu har saker börjat hända…

Vi börjar med att ta en koll på denne omvälvare av väldsord-
ningen ”bryggestötter”: Sture Kahlman föddes i Mörhult maj 
1942. Högskoleutbildad maskiningenjör är han och han har varit 
företagare i 34 år. I Vänersborg drev han (startade i Bengtsfors) 
under många år Kahlman Produkter som producerade egenut-
vecklade patenterade produkter. Qiuck-Lift System™ var firmans 
stora produkt, en lyftanordning/balansblock som gör tunga 
lyft lätta. Ergonomiska och lätthanterliga revolutionerade de 
industrin. Sture startade även företag i Frankrike och USA för 
Qiuck Lift:s expansion. 2007 var det dags för 65-åringen att dra 
sig tillbaka och företaget såldes till Binar i Trollhättan.

Är man som Sture född innovatör fungerar det dock inte att 
bara dra sig tillbaka. Hjärnan är hela tiden igång och finns det 
problem finns det lösningar. 

För två år sedan satt han i trädgården och pratade med Alf 
Johansson från Dingle, plastbåtbyggare som i konjunktur-
svackan uttryckte att han ”skulle behöva något annat att göra 
i sin plastverkstad”. När Sture förlängde sin brygga insåg han 
läget inom stolputvecklingen: kreosot var förbjudet att hantera 
och de nya träpålar, med täta plaströr på utsidan för att stoppa 
pålmasken, kanske är för täta. Inget syre till träet, vad händer 
då? Idén med plastpålar fanns i skallen och Alf hängde på. 

Nu är dock Sture maskiningenjör så i början fick han ta hjälp. 
Geotekniker räknade på hur krafterna vid montering skulle 
kunna överföras till botten och plasttekniker beräknade dia-
metrar, plasttjocklen m.m. för hållfastheten. Denna kunskap 
är numera implementerad i det nya företaget KMS Handel. 
Stolparna fick namnet NORD-PÅLEN™ och designen är interna-
tionellt patent- och varumärkesskyddad.

Pålarna finns i två grundutförande: Skruvpåle och Tryckskruv-
påle. Principen går ut på (se på skisserna intill, det underlättar 

En nöjd Sture övervakar arbetet med att manuellt skruva ner stolpar vid Kalle 
Kahlmans och Alf Gustafssons brygga. 

En första brygga byggdes 2013 i Mörhult och används som referensbrygga för 
er som är intresserade. 
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förklaringen) att de skruvar sig ner i bottensegmentet utan att 
förstöra det. Understa delens skruvgänga driver ner pålen, 3,5 m 
upp sitter en cylinder för vertikalkrafterna, även den med en 
skruvgänga, som fi xerar i botten och tar upp sidokrafterna. 
Om man skall jämföra bottenhållfastheten i pålen så motsvarar 
det att en träpåle drivs ner 12-15 m i botten. Skruvpålarna är 
grövre och avsedda för bryggbygge och dessa skruvas med 
hydraulik (går även att vrida ner med mannakraft om man är 
många).  Tryckskruvpålen trycks rakt ner och skruvar sig själv 
ner i botten. Vid bryggbygge sätts skruvpålarna ihop parvis 
med ett parallellstag för tvärkrafterna och i dessa fästs även 
reglarna för däcket. Pålarna är ihåliga för att även dra nytta av 
krafterna som segmentet inne i röret ger. Tryckskruvpålarna 
kan sättas ihop två eller fl era till dyktalber (för smala farleder,  
hamnar m.m.). Allt efter behov av styrka och motståndskraft. 
Åldersbeständigheten är beräknad till 90 år. En skattad siff ra 
då plast bara funnits i denna form ca 50 år, men nog kommer 
det att stå längre än trästoplar av idag.

NORD-PÅLEN™ är motståndskraftig mot isen. Utöver konstruk-
tionen som sitter fastskruvad i botten har isen mycket svårt 
att få fäste i plasten. Ytskiktet är likt det som fi nns på båtar, en 
slät och fet gelcoat. Miljöanalyserna ger att klimatpåverkan är 
mycket mindre än trä-, trä med plastöverdrag- och betongpålar.

Förhandlingar pågår på fl era håll om nybyggnation och reno-
veringar av befi ntliga hamnanläggningar. NORD-PÅLEN™ har 
mött lite motstånd i känsliga kulturmiljöer då den är i plast och 
ny men överlag är mottagandet gott. Det gråvita pigmentet i 
gelcoaten är det starkaste, därav färgen. Prismässigt hamnar 
en bryggstomme som de vanliga systemen eller billigare, säger 
Sture.

Västkust Off shore i Hunnebostrand förfogar över en pråm 
med hydrualutrustning och monterar idag pålarna. En referens-
brygga är byggd i Mörhult och vid sin egen brygga har Sture ett 
stolppar som utställning så är du intresserad: kika in till Sture i 
Mörhult eller läs mer på www.kmshandel.se. n

Överst: Västkust Off shore skruvar ner pålar i Mörhult.
Mitten: Alf Johansson, Sture och Christina Johansson i 
tillverkningshallen i Dingle. 
Nedan: Visningsparet monterar vid Stures brygga.
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Den byggnad som nu har rivits har en lång historia. Huset 
var mangårdsbyggnad till den gård, som hade namnet Norra 
Ödsmål Innergård. Det låg ursprungligen vid gamla Stämmen-
vägen, i området ”Tomterna” i Ödsmål, och där står gården 
omnämnd redan i mitten av 1600-talet. Enligt Inger Rudberg, 
skall sjökapten Carl Aron Hansson 1856 ha flyttat huset från 
Ödsmål till den plats, där det sedan stått fram till nu. (Andra 
uppgifter säger att huset flyttades redan 1830, men då måste 
det varit någon annan person, som stod för flytten, för vid den 
tiden var Carl Aron bara 8 år!).

Carl Aron var son till sjökapten Christian Hansson (som 
byggde telegrafhuset) och han var svåger till Olof Falck d.y. på 
Falckegården. 

Genom åren har flera medlemmar i familjen Falck varit delä-
gare i huset och under en period hade även konsul Backelin från 
Edsten en andel. Det var vanligt förr, att skeppare ägde andelar 
i varandras båtar, för att på det sättet sprida de ekonomiska 
riskerna. Man kunde även lämna del av sitt hus som säkerhet.

I slutet av 1884 bytte paret Hansson bort sin gård till Frans A. 
Busck (även stavat Busch). Paret Hansson blev därigenom istället 
ägare till Stora Hotellet. Busck dog 1885, så han hann inte vara 
gårdsägare så länge. 

Efter Busck’s död övertogs gården av styrman Carl Johan 
Carlsson som var gift med Ellen, född Bundsen. Carl Johan 
Carlsson var bror till Claes Fredrik Carlsson, vilken var gift med 
Hedvig Falck i granngården, d.v.s. Norra Ödsmål Nordgård, 
kallad Falckegården. 

Efter makens död 1898 sålde Ellen gården till Carl Larsson. 
Huset skall ha fått namnet Carlsegården efter in sin nye ägare, 
men det hade ju faktiskt före honom funnits två ägare till med 
förnamnet Carl. Carl Larsson bodde dock inte i Carlsegården 
utan i det hus, där ”Rogers” ligger idag.  Men här i huset drev 
han affär som sålde spannmål, järnvaror och färger. Han hyrde 
även ut till boende. Göteborgs Bank öppnade ett kontor i huset, 
men detta flyttade 1923 vidare till Skoaffärshuset i Galärbacken.

1918 förlängde Carl Larsson det ursprungliga huset och byggde 
ut mot norr. Han sålde genom åren en stor del av åkerjorden till 
angränsande gårdar. 

1923 tog Johan A. Olofsson över boningshuset och järnhandeln. 
Han drev också droskrörelse och hade bensinpump. 

Carl Larsson behöll dock Carlsegårdens ladugård och byggde 
1925-26 tillsammans med Gustaf Carlsson om byggnaden till att 
bli nöjeslokalen ”Gröna Lid”. 
Johans son, Bengt Olofsson, fortsatte att driva järnhandeln 
under åren 1953-1975. Därefter bodde Bengt kvar i husets ovan-
våning, men hyrde ut affärslokalerna till olika verksamheter. 

I januari 2005 sålde Bengt huset till ett konsortium, Centrumfas-
tigheter, vilka nu sålt fastigheten vidare. Genom åren har även 
denna ägargrupp hyrt ut till en mängd affärsrörelser. Bland annat 
öppnade byns första thai-restaurang, Thainoi, här på hörnet mot 
Allégatan och sommartid hade de sin uteservering i trädgården.  

Så liksom många andra hus i Fjällbacka har det här gamla huset 
haft en innehållsrik och brokig historia. n 

Carlsegårdens historia
Text: Eva Björving • Foto: Hembygdsarkivet

När man letar efter information om Carlsegården och ”går till källorna”, d.v.s. till Inger Rudbergs tjocka bok 
om Fjällbacka, boken ”Kville härad” samt till diverse kyrkoböcker, så kommer det fram delvis olika uppgifter 
angående årtal, liksom om a: vilka som var ägare, b: vilka som var delägare, men inte boende eller c: om vilka 
som var hyresgäster. Ur dessa skrifter har jag nu gjort ett försök att sålla fram fakta. 

Till vänster Carlsegården 1906, innan järnaffären i boningshuset och pensionatet i ladugården. Till höger tankar Johan Olofsson en bil på 1950-talet.

Olofssons Järnhandel blir 28 nya lägenheter och Fjällbackas första bostadsrätter 
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BRF Sommarvågen
Text & foto: Annika Torevi • Fotomontage: Ditrix Arkitekter AB

Olofssons Järnhandel blir 28 nya lägenheter och Fjällbackas första bostadsrätter 

Vid den här tidningens pressläggning kan man tydligt se alla tre 
husens källarvåningar och huset mot Allégatan har fått sin första 
våning. Enligt byggarnas planering skall taken vara på före årsskif-
tet och hittills har det gått som beräknat. Totalt byggs 28 bostads-
rättslägenheter och föreningen kommer heta Sommarvågen. 

Det blir tolv lägenheter längs Allégatan, sex mot Harry Järunds 
Plats och tio längs Trädgårdsgatan. Lägenheterna på bottenvå-
ningen har uteplatser och de på andra våningen har balkonger 
och loft. Under C-huset blir det parkeringshus, på innergården 
ytterligare parkeringsplatser utomhus och en lekplats. Längs 
med Allégatan anläggs fem längsgående parkeringsplatser och 
innanför dem en gång- och cykelbana.

Insatserna för bostadsrätterna låg mellan 1,5 och 3 miljoner 
kronor beroende på storlek, man har lyckats pressa kostnaderna 
genom att inte ha tillval – lägenheterna har bra standard från 
början. Ballingslövskök, ekparkett, kakel, klinkers, diskmaskin, 
torktumlare och tvättmaskin ingår. För varje lägenhet sker 
separat mätning av förbrukning av vatten och el. Detta gör att 
var och en betalar för sig, vill man vara så miljövänlig man kan 
kommer detta att synas i den egna plånboken. Det är Curator 
AB som installerar mätsystemet. 

Intresset för bostadsrätterna var mycket stort och alla är sålda. 
Bygget har blivit något av en sevärdhet, dagligen kommer folk 
förbi för att titta och fotografera. Aldrig har väl bilisterna hållit så 
låg hastighet på Allégatan, de kryper fram längs byggstaketet. n

Den 1 september tillträdde den nya ägaren, Trivebo AB, fastigheten som i folkmun kallas Olofssons och 
rivningsarbetet påbörjades direkt. Effektivt och noggrant åt sig grävskopan igenom de gamla byggnader-
na. Då hade markarbetet i trädgården redan pågått en stund och fortare än man kunnat ana förvandlades 
hela Olofssons till en byggarbetsplats. 

Skiss på Sommarvågen: Till vänster C-huset med tolv lägenheter, i mitten B-huset med sex lägenheter och till höger A-huset med tio lägenheter. 

Ovan: Den gamla Järnhandeln rivs 6 september
Nedan: Bygget av de nya husen som det framskridit den 18 november
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Jag hör dej, 
men kan inget göra!
Novemberorkanen 1911

Text: Bertil Engdahl • Bilder: Hembygdsarkivet & Bertil Engdahl

”Det tjuter, det viner och dånar och takpannorna flyger som spån i luften. Sista avläsningen på vindmätaren visade 
en vindstyrka på 32 sekundmeter, det högsta som var angivet på gradskivan. Men det var säkert mer. Sedan blåste 
mätaren sönder och slog i väggen på fyrmastarbostaden.” Så skriver ett ögonvittne som var liten pojke 1911, 
Artur Uhrberg, om novemberstormen som i tre dagar drog in över Bohuskusten.

Ett femtiotal vinddrivna fartyg hamnade i den syvästliga stor-
men som tidvis var uppe i orkanstyrka. Det påstås att man på 
Väderöarna observerade att det bröt på grund på 17 famns (drygt 
30 meter) djup, vilket man aldrig sett varken förr eller senare. 

Morgonen den 6 november siktade Väderölotsarna i söder en 
slättoppad skuta med nödflagga liggande ute på Soten. Vinden 
hade bedarrat till 27 sekundmeter och med bottenrevade segel 
på lotsskutan Ilse, kunde man rädda hela besättningen inklusive 
kaptenens hustru och åttaårige son. Smögenlotsarna hade 
siktat samma skuta och var på väg ut mot haveristen när man 

från utkiken på Smögen varsnade att Väderölotsarna var på väg. 
Smögenbåten omdirigerades då söderut till barken ”Esmeralda” 
som de lyckades få in till trygg ankarplats. 

Väderölotsarna hade efter fem timmars kamp räddat livet på 
besättningen på skutan som visade sig vara ryska slättoppsko-
naren Charlotte och när fartyget övergavs drev det redlöst in 
mot grundbrotten i lä. På morgonen samma dag observerades 
dock skonaren från lotsutkiken på Dyngö. Lotsarna där hade 
slagit under de nya seglen, man tog in tre rev i storen och två i 
focken och gav sig av. 

Dyngöhamnen omkring tiden för stormen i texten. 
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De seglade ut norr om Fläskö, ner mellan Gluppö och Kyrko-
gårdsön och därifrån sydvästvart. Stormen rev i så det skrek i 
riggen och lotsarna måste söka lä under 
Vedholmen där man tog in bottenrevet 
i storen och tredje revet i focken och 
gav sig ut igen. Skonaren hade drivit 
allt längre in mot land och lotsarna 
enades om att segla söder över för att 
på Sotefjorden invänta fartyget. Man 
seglade ner till ”Långefly” och la sig 
med focken midskepps för att minska 
farten, att kryssa mellan ”Långefly” och 
”Aspholmsgrundet” där man visste att 
det fanns en grundfri ränna med 18 
famnars djup. Avsikten var att avvakta 
till skonaren drivit närmare, vilket den 
gjorde vid tolvtiden.

Man seglade då förbi ”Aspholmsgrun-
det” för att genskjuta skutan när plöts-
ligt ett grundbrott tornade upp sig i 
lovart. Denna brottsjö kastade omkull 
lotsbåten och lotsarna Ekström och 
Fredberg slungades i sjön och en tredje 
man blev liggande avsvimmad i ruffen. 
Ekström fick under vattnet tag på en 
tross som visade sig vara storskotet 
och med uppbringande av sina yttersta 
krafter kunde han hala sig in till båten.

Lotsbåten hade mist rorkulten och höll 
nu på att rammas av skonaren, som drivit ner mot dem. Mäster-
lotsen Westerberg, som halat ombord Ekström, rusade fram till 
masten och fick ner storseglet samtidigt som han styvhalade 
focken och kunde på det sättet gira undan. Hade lotsbåten i den 

sjön träffats av skonaren, så hade allt hopp varit ute. Då såg man 
att skonaren var manlös! 

En reservrorkult fanns ombord och man 
seglade in mot Heestrand för att pumpa 
läns och lämna av skadade. Medan 
Westerberg halade ombord Ekström 
hade de hört Fredberg ropa från havet 
men man hade ingen möjlighet att göra 
något. Westerberg lär i sin förtvivlan ha 
sagt: ”Ja, ja käre Frans, jag hör dej men 
kan inget göra!”

Hela besättningen på Dyngös lotsbåt 
fick senare belöning från Carnegiestif-
telsen. Lotsen Frans Fredberg tilldelades 
belöningen postumt och änkan Lova, 
som bodde på Fläskö, tog emot den. 
Hon sålde sedan familjen Fredbergs 
privata gaffelriggade, halvdäckade 
kosterbåt till stiftelsen Majblomman i 
Grebbestad. Båten lottades ut för att 
samla in pengar till det då nya barnhem-
met på Greby, så lotsens död blev till 
pengar för föräldralösa barn.

Frans Fredberg var vid sin död 36 år och 
efterlämnade hustrun Lova och tre små 
barn. Den yngsta, dottern Margit var 
bara drygt ett år gammal. För de här 

faderlösa barnen gick det bra i livet. Äldste sonen Karl-Olle blev 
med tiden verkmästare på en mekanisk industri i USA, mellan-
dottern Anna-Lisa blev husmor på regementet I 15 i Borås och 
yngsta dottern Margit blev lärarinna. n

Lotsen Frans Fredbergs båt när den ligger vid kaj som 
stiftelsen Majblommans första lottbåt i Grebbestad. 

Lotsfamiljer från Dyngö omkring 1930. Tyvärr har vi inte kunnat identifiera dem. Någon som vet?
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Portalen
Visst blev det snyggt med den nya granitportalen 
vid foten av Kungsklyftan?

Fjällbacka Restaurang- och Köpmannaklubb drog för några år 
sedan igång projektet och samlade under tre ”Valborgsauktio-
ner” in pengar. I fjol kunde granitportalen köpas in från Bohus 
Sten i Rabbalshede men pengarna räckte inte till monteringen.

I samband med destinationsutvecklingen har besöksmålenen 
i Fjällbacka utvärderats och Kungsklyftan är ett av de flitigast 
besökta. Det är svårt för den som inte gått i klyftan i juli att förstå 
hur mycket folk som faktiskt går leden genom och upp på berget. 

Vid ett möte på plats med Tanums Kommun (TK) konstaterades 
att området var rejält eftersatt, TK lovade åtgärder och så blev 
det. På senvintern kom kommunens parkgäng, de röjde sly och 
eldade upp gamla stockar och träd som skräpade på avsatsen 
ovanför trapporna. Ekonomichef Ulf Eriksson lovade ta kostna-
den för monteringen av portalen och även tvätt och ifyllande 
av Oscar II:s namnteckning utfördes. 

I månadsskiftet maj-juni monterades portalen av Fjällbacka 
Bygg med hjälp av Köpmannaklubben och midsommarhelgens 
gäster blev de första att upptäcka det nya landmärket. 

Oscar II var på Eriksgata på väg till Norge (detta var under unions-
tiden) med kungajakten Drott. De ankrade upp nära stranden 
och när Oscar II fick se klyftan från slupen ville han dit upp.

Författaren Hilma Angered Strandberg skrev i Göteborgs Han-
dels- och Sjöfartstidning den 24 juli 1887 – jag saxar ur texten:

Från Fjällbacka skrifves: 
(…) Konungen roddes i land och mottogs av samhällets 
ledande män. Hans majestät såg kry och hurtig ut, som 
vanligt huvudet högre än alla andra, med vaken blick – och 
var tillika med de uppvaktande klädd i sjömansdräkt: kort 
jacka och rund mössa, hvilket slog särdeles an (…)

(…) och därpå den långsmala krokiga Strandgatan fram 
upp på Håkebacken till den beryktade Rammelklofven. 
Massor af folk hälsade honom öfverallt och konungen 
syntes förundra sig öfver folkmängden, hvilken naturligtvis 
för tillfället i någon mån rekryterades af landtbefolkning.
Han genomvandrade den djupa underliga klofvan, en bred 
remna i fjället där klippblocken hänga öfver ens hufvud, 
som kunde de ramla ner när som helst. Den tar tio minu-
ter att genomgå; det bär i höjd och djup, höga block och 
svampiga fördjupningar, grönaktig dager råder därinne, 
men ”vägen är ingen kungsväg” som någon anmärkte till 
konungen.

Nej, men den kan bli, svarade H:M:t, och sedan han 
passerat klofvan, gick han in i handlande Magnussons hus 
nere på gatan och skref där på ett papper följande ord att 
inristas i fjällväggen därinne:

Kungsklyftan
Fjellbacka

Oscar
18 23/7 87

Så att nu är den omdöpt och det nya namnet bäres redan 
på folkets läppar.(…)

Fjällbacka tackar Köpmannaklubben och Tanums Kommun för 
gott samarbete! n

Text: Annika Torevi • Foto: Annika & Anders Torevi

Kungsklyftan fick sitt namn av Kung Oscar II:s besök i Fjäll-
backa 1887. Klyftan hette tidigare Ravneklovan (efter det norska 
namnet för korp) eller Ramleklovan (för att stenar ramlade ner) 
– härom tvistar de lärde...

Morgan Falkenberg, Anders Torevi och Joel Joelsson monterar portalen.

HMS Drott under unionsflagg.

Fotnot ur Inger Rudbergs bok De levde på Fjällbacka strand: 
Orden i inskriften Kungsklyftan och Fjellbacka är skrivna med mycket liten lutande 
stil, så att de idag knappast går att läsa.



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2013 • Nr 11521

Tyskungen
Det var många år sedan en biofilm inspelad i Fjäll-
backa hade premiär, men 28 juni var det äntligen-
dags för Tyskungen.

1938 hade Edvard Persson-filmen Baldevins Bröllop premiär. 
Filmen var baserad på en norsk pjäs med samma namn och 
Edvard Persson och Arthur Fischer hade huvudrollerna.

1957 var det dags för Kostervalsen. Åke Söderblom, Gaby 
Stenberg och Yvonne Lombard (som f.ö. var gift med manus-
författaren Lennart Hellsing) hade huvudrollerna i den filmen. 

2013 var det dags igen. Filmen, som under inspelningen skämt-
samt kallades ”Den bruna filmen” producerades av Tre Vänner 
i samproduktion med Sveriges Television, Film i Väst, Nordisk 
Film, ZDF, ZDF Enterprises samt stöd från The Media Program of 
the European Union. Förutom de vanliga skådespelarna från Tre 
Vänners Fjällbackamorden kunde vi bland andra se Jan Mamlsjö 
och Per Myrberg. Regissör var Oscarsbelönade Per Hanefjord.

Nu har väl inte filmen blivit någon riktig kassako och nog var 
recensenterna oeniga om filmens förträfflighet, allt från GP:s 
sågning till SvD:s hyllning. Kanske är det så att vissa av dem 
ser filmen som en ren thriller medan andra gillar det historiska 
budskapet. Hur som helst så har Camilla sin publik och visst 
kan vi enas om att biofilmen var ett stort steg fram jämfört med 
TV-produktionerna. Jag vet att budgeten är mycket större för 
en biofilm, men ändå… 

För den som vill bevara minnet till eftervärlden finns filmen 
numera att köpa som DVD eller BlueRay, vilket även de andra av 
Tre Vänners produktioner i Fjällbacka kommer att göra i tiden 
runt denna tidnings utgivning.

Tyskungen skall nu ut i världen. Hösten började med att filmen 
var öppningsfilm i slutet av september på Berwick Film & Media 
Arts Festival. Sedan följer filmfestivaler i Adelaide, Lübeck, 
London, Washington och Istanbul. Personligen hoppas jag min 
och min frus mustiga prestationer i filmen skall locka horder 
av gäster till Fjällbacka efter deras besök på de europeiska 
biograferna. Ödmjukhet får jag väl lära mig så småningom… n

Text: Anders Torevi • Bilder: Pressbilder, Tre Vänner

2012
Föreningen för Fjällbacka - Barnevenemang
Dance Port - Träning och lägerverksamhet
Mörhults Bastuvänner - Trappa till badplatsen

Fjällbacka Skola - Nobeltema
Hembygdsarkivet - Släktforskningsvaror
2013
Dance Port - Barn och ungdomssatsning till nybörjare
Föreningen för Fjällbacka - Skärgårdens dag
Samhällsföreningen - Framtida sociala arrangemang
Sälvikingarna - Grannskapstävlingar
Bryggdansföreningen - Julmarknad
Fjällbacka Skola - Tema mat och kultur
Kville Hembygds- & Fornminnesförening - Silledan
Världens vackraste skärgård - Fadderträff

Under de år som stiftelsen funnits har den hittills kunnat del ut 
bidrag om ca 100 000 kr varje år. Vi har i ett tidigare nummer 
redovisat tidigare års utdelningar, här är följer de två senaste:

Rapport: Hans Schub, styrelseledamot i stiftelsen
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I den kulna novemberkvällen åker jag ut till Mörhult för att 
intervjua Annie och Kalle Kahlman. Vi skall prata om deras stora 
äventyr i vildmarken uppe i Ångermanland vid Höga Kusten 
förra sommaren. Så här presenterade SVT serien Vildmark – 
utmaningen: ”I Vildmarken kämpar två lag - barn mot sina 
föräldrar. Här får både ung och gammal utmanas av naturens 
krafter. Det gäller att kämpa för bara ett lag kan vinna. Pro-
gramledare: Carolina Miskovsky.” Det är sympatiskt av SVT att 
visa detta somriga program nu när det är som mest mörkt ute.

Annie Kahlman var tio år när serien började spelas in i augusti 
förra året, nu är den visats är hon elva. Man kan oroa sig för 
kommande generationer i många avseenden, men Vildmark-
serien visade fem tioåringar med skinn på näsan och en påtaglig 
mediavana. Medan barnen var coolt taggade inför tävlingarna 
gjorde föräldrarna ett mer vilset intryck i första avsnittet – men 
det var kanske meningen? Genom hela tävlingen hejade näm-
ligen tittarna förmodligen mest på barnen… 

Det var Annies idé att söka till programmet. När jag frågar 
varför hon valde pappa Kalle och inte vältränade mamma 
Gunilla så kommer det helt självklart: ”för att pappa och jag 
inte gör lika mycket ihop som mamma och jag och då var 
det roligare att göra något med pappa”. Och ”att göra något” 
betydde alltså att först spela in en presentationsfi lm hemma, 
bli antagna, åka en lång tågresa till höga Kusten, tävla i två 
veckor och sedan åka hem igen. På inspelningsplatsen mötte 
Annie och Kalle sina respektive lagmedlemmar. Medan de 
vuxna bodde ensamma eller två i varje stuga, bodde barnen 
tillsammans vilket bidrog till stark laganda men också mindre 
sömn den första natten… 

Inspelningarna hade ett ganska tuff t schema. Upp vid sju varje 
morgon och inspelningar hela dagen med avbrott för lunch, 
sedan inspelning av ”utmaningen” varje kväll, lite middag 
och så i säng. TV-teamet jobbade kvällstid med redigering 
och planering vilket gjorde att det inte blev några ytterligare 

Text: Annika Torevi • Foto: SVT & Kalle Kahlman.

Mörhultare i vildmarken

Deltagarna i SVT:s Vildmark - utmaningen: Marcus & Teodor Hjalmarsson, Karin & Arvid Danling, Anna & Yonah Wigler, Sanna & Vilma Percivall, Annie Kahlman 
& Kalle Kahlman.

Foto: SVT
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kvällsaktiviteter. Delatagarna nog var ganska tacksamma för 
det – tävlingsnerver, fysisk ansträngning och fj älluft kan ju ta 
knäcken på vem som helst.

Ingen av deltagarna visste vad som väntade i vildmarken, alla täv-
lingsmomenten hölls hemliga. Det var både lagtävlingar där alla 
i laget måste samarbeta och en utmaning varje kväll där ett barn 
och en förälder möttes. Annie och Kalle valdes ut till den första 
utmaningen och hela Fjällbacka höll andan när de skulle dra sig 
på ett rep över en djup ravin. Kalle tycket det var det läskigaste 
under hela tävlingen, medan Annie hade det mer jobbigt i ett 
annat avsnitt då det gällde att hoppa från en fyrametersklippa, ner 
i vattnet. Jag frågar vad som var pinsammast under tävlingarna 
och Annie tänker en stund innan hon kommer fram till att det 
var att gå klädd i onepice (en sparkdräkt för vuxna) och klafsa 
omkring i vassen, medan Kalle inte kan komma på något alls. Så 
vad var roligast, då? Hela resan. Båda tycker att det var jätteroligt 
att vara med och inte ett dugg jobbigt att se sig själv på TV nu. De 
konstaterarar dock att klippningar och omkastning i kronologin 
kan göra att episoder ger ett annat intryck än det som de själva 
upplevde. Kalle berättar att deltagarna skojade en del med var-
andra och att detta konsekvent klipptes bort. Skälet är enkelt, och 
tv-teamet informerade från start att Vildmark är ett barnprogram 
och att allt som kan uppfattas som minsta lilla mobbingtendenser 

inte fi ck komma med. Vi tittare, och framför allt inte barnen, kan 
ju inte avgöra hur goda vänner lagmedlemmarna var och vad de 
tyckte var roligt eller inte.

Det har gått ett helt år mellan inspelningen och sändningarna. 
Alla delatagare fi ck avlägga tysthetslöfte om att inte avslöja 
resultatet av tävlingarna. För Kalle och de andra vuxna var det 
säkert inga problem, men hur håller en entusiastisk tioåring 
tyst om ett sådant äventyr? Barnen bildade helt enkelt en pakt 
sinsemellan där de lovade på heder och samvete att inte avslöja 
något. Därefter var det lätt, tyckte Annie.   

Året som gått mellan inspelning och sändning har delatagarna 
och TV-teamet hållit kontakten genom en sluten Facebook-
grupp. 

På vägen hem från Mörhult tänker jag just på Facebook 
och alla inlägg som skrevs när serien började sändas i slutet 
av augusti. Det var bevisligen många fj ällbackabor som satt 
bänkade framför Barnkanalen. Serien sändes under tolv sönda-
gar och sista avsnittet med fi nalen gick 10 november. Missade 
du det, eller något annat avsnitt, kan du titta på www.svt.se/
barnkanalen (alltså inte Svtplay - det blir en omväg). Annie var 
den som var mest segerviss i första programmet. Fick hon rätt? 
Titta själv! Men skynda dig det "ligger inte ute" så länge... n

Bilder från inspelningen i Ångermanland sommaren 2012

Vackert var detKalle halar sig fram över ravinen

Samling vid sminket Grottklättring Matdags

Intervjuare Annie

Foto: SVT
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Text: Lena Willig • Foto: Anders Torevi

Hugo Gustafsson & Odin Willig 

Fjällbackakillar med  
Europa under sina fötter

Den här artikeln handlar om två unga herrar, helt vanliga 
tonåringar med en lite ovanligare sysselsättning – tävlingsdans.
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Vi förflyttar oss ett halvår tillbaka i tiden, det är pingsthelg, 
vi befinner oss i ett stekhett Karlstad och det dansas Svenska 
mästerskap i dans. Ett historiskt SM så till vida att det är första 
gången som BRR-dans (Bugg- och Rock ’n Roll-danser) inte-
grerar sitt mästerskap med Tiodans. Högst upp i det 20 000 
kvm stora kongresscentret Karlstad Congress Culture Center 
(CCC) möter jag 16 åriga tiodansaren Hugo Gustafsson. Hugo 
har stark anknytning till Fjällbacka då pappa Eddie Gustafsson 
är uppväxt här, familjen driver butiken Evanette i samhäl-
let och har sitt delårsboende ett stenkast från havet. I dag 
kommer han bli svensk mästare som junior i Tiodans, givetvis 
helt ovetande om det, men det är därför han är här, för att 
ta hem det åtråvärda guldet. Hugo är mycket fokuserad och 
helt inne i sitt. När jag önskar honom lycka till ser jag honom 
gå iväg och tanken slår mig hur rytmiskt och gracefullt han 
rör sej när han går. Jisses! 

Utanför de gigantiska panoramafönstren rinner Klarälven, 
glittrande och vacker, och hänryckningens tid är inne. I det 
enorma CCC-komplexet väntar tusentals dansentusiaster på 
underhållning och spänning.

Två våningar ner i centrat laddar Odin Willig upp, även han 
blivande svensk mästare denna dag och med lika stor vin-
narskalle som grabben överst på top floor. Odin flyttade till 
Fjällbacka som 5-åring och det var också här som han lärde 
sig den ädla danskonsten av mentorn Örjan Torstensson. Odin 
är inne på sitt femte SM och som brons- och silvermedaljör 
flertalet gånger så är han denna dag mycket revanschsugen. 
Odin tävlar i BRR-dans och det är i dubbelbugg som Odin 
tänker vaska guld denna lyckosamma pingstafton.

Och visst blev det så att både Hugo och Odin fick smaka 
segerns ljuva sötma denna dag och åka hem som Svenska 
Mästare 2013.

Resan dit har varit lång och mödosam och båda killarna fick 
upp intresset för dansen redan som fyra-femåringar. Dans-
skolor byttes ut mot dansklubbar och idag är Hugo aktiv i 
dansklubben MAGIC i Göteborg och Odin dansar för Fjäll-
backaklubben Dance Port. 

En normalvecka kan bestå av 3-4 träningsdagar för Odin och 
6-7 för Hugo. Lägg då till fysträning och tävlingar på det…

Hugo (som efter bilderna bytt danspartner från Anna Götborg 
till Julia Granath) och Odin (som dansar med Emma Lindh och 
i dubbelbugg även med Matilda Carlsson) tävlar i olika dans-
grenar där också deras dansklubbar specifikt håller sej till sin 
gren. MAGIC som tiodansklubb och Dance Port som BRR-klubb.

Odin och Hugo har hela Europa som arena. Tyskland, Frank-
rike, Slovenien, Italien. Polen, Moldavien, Norge, Finland m.fl. 
VM, EM, SM och World Cup:s…

I Sverige tävlas det Grand Prix-tävlingar och båda killarna 
tillhör elitsatsningarna i sina grenar och ligger i toppskiktet i 
samtliga discipliner med sina danspartners. Odin och Emma 
ligger också på Top Ten-listan i världen i boggie woogie och 
kommer att representera Sverige på EM i november.

Under ”Silledan” hade Fjällbackaborna möjlighet att få se 
Hugo och Anna samt Odin, Emma och Matilda dansa sina 
vinnardanser. n

Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Boogie Woogie, Rock ´n Roll
BRR-DANS (Bugg och Rock ’n roll danser)

Odin Willig
Ålder: 17 år
Dansat sedan: 2003
Tävlat sedan: 2006
Danspartner: Emma Lindh, Matilda Carlsson
Största meriten: SM Guld Dubbelbugg 2013
Favoritdans: Dubbelbugg & Boogie woogie
Pluggar: På Margretegärdeskolan GLU Restaurangprogrammet

TIODANS (Samlingsnamn för Standard & Latin)
Latinamerikanska danser:
Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso doble, Jive
Standarddanser:
Modern vals, Quickstep, Tango, Wienervals, Slow foxtrot

Hugo Gustafsson
Ålder: 16 år
Dansat sedan: 2001
Tävlat sedan: 2004
Danspartner: Julia Granath
Största meriten: Vann SM Youth 18-årsklassen vid 14-års ålder
Favoritdans: Standard
Pluggar: På Kitas Gymnasium Ekonomiprogrammet

Hugo Gustafsson och Anna Götborg.

Odin Willig och Emma Lindh.
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Väderöarnas korallrev
Text: Tomas Lundälv, forskningsingenjör, Lovéncentret Tjärnö • Foto: Lovéncentret Tjärnö

Forskning under de senaste decennierna, som 
blivit möjlig genom utveckling av ny teknik 
såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster, har 
visat att dessa korallrev har minst lika stor 
global utbredning som sina mera välkända 
tropiska kusiner, och att de har en likartad 
och mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden i 
djupa havsmiljöer.

Den första upptäckten av de svenska korallreven hade sin grund 
i att dåvarande chefen för Göteborgs Naturhistoriska Museum, 
Leonard Jägerskiöld, organiserade omfattande kartläggningsar-
beten av bottenlevande organismer i Kattegatt och Skagerrak på 
1920-30 talen. På 1920-talet hittade Jägerskiöld och hans medar-
betare två korallrev i den djupränna som löper innanför Koster- 
och Väderöarna i norra Bohuslän, och som står i förbindelse 
med Norska Rännan via Yttre Hvalerområdet på norskt vatten. 
Det ena revet låg i den sydligaste delen av djuprännan, innanför 
Väderöarna, och det andra i den norra delen av rännan, i Säcken-
området nordost om Kosteröarna. Senare kartläggningsarbeten 
har visat att det fanns ytterligare minst ett par större och några 
mindre rev i Kosterområdet.  

En noggrann kartläggning av korallförekomsterna i Kosterom-
rådet med fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV) från Tjärnö 
Marinbiologiska Laboratorium i slutet av 1990-talet visade att 
samtliga rev utom Säckenrevet då var döda. Säkert kan flera 
faktorer ha bidragit till detta, men den viktigaste torde utan 
tvekan ha varit skador på reven till följd av trålfiske. Genom 
sonarundersökningar kunde det påvisas att samtliga revområ-
den genomkorsades av täta trålspår. Även marinbiologer har i 
det förgångna bidragit till att skada reven. Dessa var populära 
provtagningsplatser, eftersom korallmiljöerna erbjöd stora 
möjligheter att hitta många och sällsynta arter. Provtagningarna 
gjordes med hjälp av järnskrapor som drogs utefter bottnen, 
och det säger sig självt att detta medförde skador på de käns-
liga reven. 

Enligt den tidigare skepparen vid Kristinebergs Marinbiologiska 
Station var det senaste tillfället då man lyckades skrapa upp 
levande koraller vid Väderörevet år 1980. På ett annat rev, som 
låg mellan Väderöarna och Koster, trålades levande koraller upp 
så sent som 1985 enligt en trålfiskare från Grebbestad. Genom en 
överenskommelse mellan yrkesfiskare, länsstyrelse, fiskeriverket 
och Strömstads-  och Tanums kommun år 2000, skapades trålfria 
zoner runt bl.a. alla då kända korallokaler i Koster-Väderöområdet 
som trädde i kraft år 2001.

Då Lovéncentret Tjärnö (tidigare Tjärnö Marinbiologiska Laborato-
rium) på uppdrag av Kosterhavets Nationalpark och länsstyrelsen 
nyligen genomförde en studie med ROV rörande effekten av de 
trålskyddade områdena, gjordes den mycket glädjande upptäck-
ten att revet innanför Väderöarna hade återkoloniserats med en 
stor mängd små levande korallpolyper inom en del av det tidigare 
döda korallområdet. Förutsatt att den positiva utvecklingen fort-
sätter, måste vi beväpna oss med stort tålamod innan revet kan 
nå sin forna glans (det var ca 300 m långt). Korallerna växer ca 5-10 
mm/år, och de är ännu inte utom fara. Det skyddade området är 
mycket litet, och revet påverkas kraftigt av stora mängder sedi-
ment som rörs upp vid trålning i närheten. Skyddsområdet skulle 
därför behöva utökas i storlek.

För övriga revområden i Kosterområdet har utvecklingen inte 
varit lika positiv. Där har inte trålförbudet till fullo respekterats, 
och det lilla revet i Säcken har reducerats kraftigt i storlek till följd 
av nya trålskador sedan skyddet infördes. Dock pågår nu lovande 
försök med restaurering, genom inplantering av små levande 
korallfragment som hämtats från betydligt större rev i det norska 
Hvalerområdet. n

Fortfarande är det inte ovanligt att 
man blir föremål för skeptiska blick-
ar från delar av allmänheten då man 
talar om svenska korallrev. Ändå 
har det varit känt bland marinbio-
loger sedan 1920-talet att korallrev 
förekommer i svenska vatten. Det 
handlar då om vår nordiska variant 
av korallrev, uppbyggda av den rev-
bildande ögonkorallen som trivs i 
djupa, kalla, mörka och strömstarka 
vatten. 

Små vita korallkolonier har här återkoloniserat döda korallformationer på Väderörevet. Stora 
mängder ormstjärnor lever ovanpå de döda delarna av revet. Djup: 90 m.
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika & Anders Torevi

Ansjovissläkt på besök

Efter sjutton års mailkontakt, tack vare tillkomsten 
av fjallbacka.com, träffades äntligen ansjovisättling-
en Jennie Dynesius från hummerhuvudstaden i USA 
– Rockland, Maine och undertecknad.

Jag börjar med att reda ut Jennies släktskap med ansjovisgrun-
daren Gustaf Andersson: Gustafs son Wilhelm fick bl.a. dottern 
Thyra. Thyra och hennes man Oscar Svensson emigrerade till 
USA och Svensson blev Swanson. De fick sex barn, alla nu döda, 
varav Jennies pappa Roy var en av sönerna och äldst i skaran. 
Thyra bad Roy ta släktnamnet Dynesius (Dynaesius i Sverige), 
från byn Dynäs i Ångermanland där Thyras mamma Anna 
härstammade ifrån, då namnet annars hade dött ut. Nu hette 
Jennies far Roy Oscar Wilhelm Swanson Dynesius, han fick fyra 
barn varav Jennie var yngst.

För er som minns, så var Thyra alltså syster till Annie Andersson 
som bodde i och drev ”Nya Hotellet” – det grå huset som låg 
ovanför Stora Hotellet i Galärbacken. Annie gick bort 1968 och 
huset revs för nybygge 1981. 

Sommarens ansjovisbe-
sök började dock med 
att Jennies kusiner sys-
konen Ronald Swansson 
och Carolyn Root var i 
Fjällbacka i midsommar-
tiden. Vi startade med en 
guidning i Fjällbacka med 
ansjovisförtecken. Besöket 

på Nestorsgården där den enda kvarvarande burken från Gustav 
Anderssons ”Finaste Delikatess Ansjovis” finns liksom de två 
medaljerna vi förfogar över från ansjovisens segertåg var höjd-
punkten. Det är en silvermedalj från Fiskeutställningen Berlin 
1873 och en guldmedalj från världsutställningen i Paris 1878.

I början av juli kom så Jennie 
och hennes son Kirk Round till 
Fjällbacka via ett stopp hos sina 
släktingar i Ånimskog i Dalsland. 
Dags för mig att upprepa och 
utöka den historiska lektionen 
från kusinernas besök. De fick 
även ett ex av Inger Rudberg 
jättebok, som tack för hjälpen 
med ansjovisdelen, överlämnad 
av Mikael Westerberg. En solig 
kvällssegling med Ilse i 10 m/sek, 
en middag på Valö med sång & spel (Kirk, Peo Göthesson och jag 
bildade för kvällen ”The Traveling Anchovys”) och en förmiddag 
i Hembygdsarkivets bild och textsamlingar fanns det också tid 
till innan hemresan.

Jennie kallas för ”The Crazy Swede” av grannar och vänner. 
Flertalet flaggor har under åren skickats till USA från Järnboden. 
svenska, bohuslänska, västsvenska och unionsflaggor. Hon flag-
gar alltid med den svenska på stora flaggstången, även på 4 juli, 
till grannarnas förtret. Stoltheten över det svenska arvet är så 
stor i familjen att hennes dotterson på sju år heter Gunnar och 
Kirk pluggar svenska med målet att han skall kunna läsa Inger 
Rudbergs bok på över tusen A4-sidor! 

Efter hemkomsten till USA pratade släkten om medaljerna de 
såg i Fjällbacka. De ”lämnades tillbaka” till Fjällbacka (även det 
tack vare fjallbacka.com) av Jennies moster Anna May Nirschi i 
april 1998, tre år före Anna May:s bortgång 2001. 

Jennies bror Rick har en medalj ifrån International Fisheries 
Exhibition i London 1883. Den kommer, efter att Jennies barn fått 
se den, att skickas till samlingarna i Fjällbacka. 

Visst är det bra med internet? Släktarven knyter kontakter, och 
vem vet? Kanske dyker det upp mer med tiden…n 

London 1883, snart återbördad 
i Fjällbackas samlingar.

Ronald Swanson och Carolyn Root (född Swanson) var först på besök. Kirk Round och Jennie Dynesius kom senare på sommaren.
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TISER
Rekordfiske Anders Torevi

Natten 21-22 juli var Fredrik von Elern, Dick Högberg och 
Tobias Ehn ute och fiskade som de inbitna sportfiskare 
de är. En bra bit väster om Väderöarna ligger några 
grund där de tidigare fått stor fisk. 

Lubben, långan och gråsejen tog rejält på söndag-
kvällen och framåt natten fick Fredrik ett riktigt hugg 
på över 300 meters djup. Efter 40 minuters kamp fick 
han fisken till ytan och med ett rep runt stjärten kunde 
de, med gemensamma krafter, få ombord rekordfisken. 
Det tidigare rekordet för spöfångad hälleflundra var på 
65 kg och var 10 år gammalt, Fredriks fisk vägde 111,3 
kg och var över två meter lång. 

Uppståndelsen var stor när de landade den i Greb-
bestad och någon räknade ut att den var värd 15.000 
kronor om den hade fått säljas. Nu får inte fritidsfiskare 
sälja fisk så det blev till att stycka den för eget bruk 
hemma i Kämpersvik, något som glatt kommenterades 
på Facebook:  – Nu blir det mycket sushi i Kämpersvik. 

Det skrevs en del i samband med fångsten om hälleflund-
ran och rödlistningen. Den är rödlistad men den är inte 
”akut hotad”,  fridlyst eller olaglig att fånga. I Norge t.ex. 
är den inte rödlistad (det talas t.o.m. om kraftig ökning på 
tillgången i Nordnorge) och där är det inte ovanligt med 
fiskar på 300 kg. Fredriks fisk hade ”svalt” kroken och hade 
med största säkerhet inte överlevt att bli släppt tillbaka. n 

Fredrik von Elern med rekordfisken. Bilden tillhör storfiskaren.

Kvillebygden prisad Anders Torevi

Kville Hembygds- och Fornminnesförenings område 
utgörs av Fjällbacka, Hamburgsund, Kville, Rabbals-
hede och allt däremellan. Kvillebygden är föreningens 
medlemstidning och kommer ut i april varje år. Vid 
Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte 1 juni i år 
utsågs Kvillebygden till Årets Skrift 2012. Redaktör är 
Ebbe Melin tillsammans med Berit Pettersson. Upp-
lagan är 600 ex. och tidskriften har kommit ut sedan 
1961 med uppehåll några år på 60-talet. Alltså nästan 
lika gammal som Fjällbacka-Bladet, men bara nästan!

Juryns motivering lyder: 
”Skriften blandar dåtid och nutid på ett intressant 

sätt. Skriften känns angelägen och alla med intresse 
för bygden bör hitta mycket av intresse. Här blandas 
levnadsöden, minnen, debatt, ramsor, funderingar, 
rapporter från året som gått, vad som hänt och vad 
som är på gång i bygden. Skriften har ett fylligt inne-
håll och många bilder förstärker texterna. Layouten är 
överskådlig, tydlig och lockar till läsning. Kvillebygden 
är ett gott exempel på en årsskrift med angeläget och 
samtida innehåll.” 

För er som läser Fjällbacka-Bladet rekommenderar 
jag starkt ett medlemskap i Kville Hembygds- och 
Fornminnesförening, med medlemstidningen Kvil-
lebygden. Allt till en ringa kostnad av 80.-/år för 
enskild medlem eller 110.-/år för familjen. Betala in 
summan på Bg 238-8015 och glöm inte att ange ditt 
namn och adress. På köpet blir du medlem i Kville-
Hembygdsakriv (med hundratusentals gamla bilder). 
Fjällbacka-Bladet gratulerar lokalkollegan! n
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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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I världens medier Anders Torevi

I somras hade Fjällbacka ytter-
ligare ett besök av ett TV-team. 
Engelska programmet ”Whee-
ler Dealers” som sänds via 
Discovery Channel var här och 
spelade in en del av program-
met ”Wheeler Dealer Trading 
up Sweden”. Programledaren 
Mike Brewer var i Sverige för 
att köpa och sälja bilar och hittade bland annat en SAAB V4 i Uddevalla och 
en högerstyrd Volvo P1800 som köptes i Fjällbacka (även om säljaren inte 
var härifrån). Vackra skärgårdsbilder från Skärets kaj kablades i alla fall ut 
över världen.

Fler TV-bolag har varit här, de flesta via marknadskontakterna på Västsvenska 
Turistrådet och Visit Sweden. Tyska NDR gjorde t.ex. ett 45 minuters program 
om Norra Bohuslän.

Tidningar runt om i Världen har 2013 
skrivit om Fjällbacka i allmänhet och 
Väderöarna i synnerhet. Här är några 
exempel på mediafokuset: The Times 
(of London) hade Väderöarna överst 
på förstasidan och en stor artikel inne 
i, The Sydney Morning Herald hade 
motsvarande en helsida och engelska 
Scan Magazine en sida. n

I våras var det amerikanska 
matlagningsprogrammet 
”Capital Cooking” med Lauren 
DeSantis ute och fiskade kräf-
tor med Ingemar Granqvist. 
Kräftor som sedan kokades 
och avnjöts vid Ingemars 
sjöbod. Lauren var också med 
och tilllagade torskrygg och 
potatismos, smaksatt med rökt makrill, på Bryggan. Capital Cookings besök 
är ett resultat av Visit Swedens satsning på att marknadsföra Bohuskusten. 
Även krabbfiske och ostronöppning hos Per och Lars i Everts Sjöbod, Greb-
bestad, ingick i programmet.

Efterlysning Eva Björving

Olle Olsson (”Olle Morot”) var en 
mycket flitig fotograf. Han done-
rade hela sin fotoskatt till Kville 
Hembygdsarkiv och där har man 
nu ca 150.000 fotografier, ca 30.000 
diabilder, samt samtliga tillhörande 
negativ.
”Allfoto Olle Olsson” anlitades ofta 
att ta bilder på bröllop och andra 
festligheter och folk beställde bilder.  
När han gick bort, fanns det en låda 
innehållande ett stort antal kuvert 
med beställda bilder, vilka av olika 
anledningar inte har kommit ut till 
beställarna. Denna låda finns nu på 
Hembygdsarkivet och ”fotogrup-
pen” där har arbetat med att så långt 
som möjligt namnge personerna på 
fotografierna och bestämma unge-
färligt årtal. 

Nu efterlyser man personer, som 
vet med sig, att de har beställt 
bilder från Olle. Hör av Er till någon 
av följande personer: Karin Gus-
tafsson (31475), Ingbritt Engberg 
(31986) eller till Åke Karlsson (31350 
eller 070-537 6594). n

Unexa

Fjällbacka Ekonomi har blivit Unexa 
AB. Den göteborgsbaserade redovis-
ningsbyrån har köpt fjällbackaföreta-
get. Ulf Nilsson VD för Unexa skriver 
bl.a. på hemsidan: 

– Geografisk placering i Fjällbacka i 
Norra Bohuslän blir en viktig del av att 
vara ett företag med västra Sverige som 
huvudsaklig marknad.

Unexa Fjällbacka blir en  egen enhet 
och enligt Roger Aronsson kommer 
kunderna inte att märka någon större 
skillnad, förutom att de numera erbju-
der fler tjänster. n

Anders Torevi
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Text: Anders Nilsson • Foto: Anna Blomdahl

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD
Ö-namn Faddrar
Stora Köttö Kahlman/Sorin
Lilla Köttö Engström, Pettersson/Lingensjö
Virholmen Granqvist
Porsholmen Aronsson, Gustavsson, 

Rydin/Arnewid
Mittskär, Hastensholmen Ekstrand/Lejon, Terland
Musö Syd Lund
Nyckelholmen Kalmér
Småvinningarna Persson/Bogesjö
Lökholmen Grunewald, Grunewald

Billberg, Lindqvist
Vällingskär Schub
Grötskär Nilsson/Konow
Tveklyftan Nilsson/Bjurenvall, Elg
Borgen Landelius, Sterner/Dalemar
Slängerumpan Blomdahl, Willstrand,

Dalemar, Carlén
Långskär Torevi, Wolff, 

Nilsson, Clementzon
Nord Dyngö Kahlman/Lundberg

Kahlman/Torstensson
Strömberg, Gustavsson

Konjaksholmen, Hästarna,
Bickan, Saxenskären

Thorwalls

Brände holmen Johnsson/Darpö
Vassholmarna Granqvist
Kyrkogårdsön Erlander, Ekström, Steen
Lyngö Berggren
Vrakholmen Äggholmen Torstensson, Torstensson
Gluppö Väst
Fläskö Väst Fjällström, Leon, Castenblad
Dyngö Almqvist
Bogen Blomgren/Versfeld
Balind Testholmen Pettersson
Hästvam Sandmark
Trinissla v Hoffsten
Sandryggen Eriksson/Sandback
Getryggen Hartung
Florö väst Cavenfors/Bovaller/Ekström
Fotstillen Erlandsson/Westgren
Bringbärsholmen Franzén/Lagerstedt, Ahlmark
Hjärterö Väst Jansson, Haglund
Valö Väst Hellsen
Valö Syd Aldén/De Soysa, Sanderson
St & La Enerskär Wikstrand, Enwall
Risholmen Odin, Öjerskog
Vedholmen Wedfeldt/Källström
Kalvö Hardin
Stensholmen Kuuse, Kuuse
Sköldholmen Cavenfors/Bovaller/Ekström
Skottarna, Svarte Syster Gustafsson, Cavalli
Skeppskär Råde
La Brattholmen Malmström
Rågö Scherlin, Zanders

VI ÄR STOLTA Ö-FADDRAR 

Som ni alla vet har vi ynnesten att få njuta av världens vackraste skär-
gård. En dyster utveckling är dock att den synliga nedskräpningen i 
skärgården har ökat under lång tid. På grund av havsströmmarna drab-
bas Bohusläns skärgård hårt av den internationella nedsmutsningen 
i haven. Det är många år sedan offentliga sektorn har haft resurser att 
på ett organiserat sätt kunna ta sig an problemet. 

Våren 2012 startades det ideella fadderprojektet Världens Vackraste 
Skärgård. Projektet bottnar i insikten om att om vi inte gör något själva 
åt saken så händer ingenting. Vi måste helt enkelt själva städa öarna 
i vår skärgård! Förutom att rena öar naturligtvis innebär en betydligt 
bättre upplevelse för alla som ofta vistas i skärgården finns det tunga 
ekonomiska och miljömässiga skäl att hålla rent på öarna. 

Att vara fadderfamilj för en ö innebär att familjen efter bästa förmåga 
bidrar genom att städa på ”sin” ö. Detta kan ske på den årligen återkom-
mande Stora Fadderdagen eller när som helst man har tillfälle. Förhopp-
ningen är förstås att alla faddrar ska känna ett extra ansvar för just sin ö.

Under sommaren 2012 samlade fadderfamiljerna gemensamt in 
omkring 1200 säckar (250 liters) med skräp – en fantastisk prestation. 
Tanums kommun, Sjöräddningen och Västkuststiftelsen har hjälpt till 
att transportera skräpet iland och vidare till avfallsplatser. Resultatet, 
förutom mängden, var häpnandesväckande. Skärgården utanför 
Fjällbacka var plötsligt i princip ren! Sommaren 2013 samlades det in 
nästan 400 säckar. En slutsats är att om tillräckligt många fadderfamiljer 
ställer upp och städar varje år så bör vi gemensamt kunna hålla vår del 
av skärgården i princip ren från i vart fall synligt skräp.

Vi är idag nästen 100 fadderfamiljer som ställer upp och arbetar ideellt i 
detta unika och framgångsrika projekt. Fler familjer är förstås välkomna 
att bli fadder för en ö. Anmälan med önskemål om fadderö kan göras 
via facebook-sidan eller till Anders Nilsson 0708-80 34 30, Kalle Kahlman 
0702-66 16 85, Lars-Erik Persson 0706-06 03 36. n

Ett ”vragehål” på Slänge- 
rumpan före och efter det att 

många båtlaster skräp fraktats 
iland. Visst gör insatserna 
skillnad för vår skärgård!
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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
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Leif Hugosson, Uppsyningsman, RS Fjällbacka  

   Foto: Björn Aldén och Per-Inge Bergman RS Fjällbacka

Överst: Namngivningscermonin för 
Rescue Astral i Havstensund.

Underst: Enmanstrålaren Pinnö från 
Grebbestad gick i september på 
grundet ”Märren” NO om Mittskär i 
Väderöarna.

Jag tänkte börja med att presentera mig: jag heter Leif Hugo-
son och har i skrivande stund avverkat min 44:e födelsedag. 
Jag är gift med Annelie,  vi har en dotter och som aktiv frivillig 
sjöräddare började jag 2007.

I början av året meddelade Victor Bogesjö sin avgång som 
uppsyningsman (UM). Jag blev av besättningen tillfrågad att 
ta över tjänsten, men det var ingen självklarhet. För att axla 
uppdraget krävs att familjen accepterar att man lägger mycket 
av sin fritid på Sjöräddningen. Familjen accepterade.

En summering av sommaren från 1 maj till 15 september ger att 
vi har varit ute 169 gånger. Uppdragen varierar mellan sjuktran-
sport, medlemsservice samt SAR (Search And Rescue) men med 
största vikten på medlemsservice. Det mest unika med denna 
sommar är att larmen i stort sett uteblivit nattetid. Nog för att 
vi har avslutat uppdrag efter kl 24.00 och börjat före kl 06.00, 
men det känns lite unikt då det har varit många båtar i farten.

Basaren
Solen sken från en klar blå himmel och fanorna vajade i vinden 
– dags för Sjöräddningdbasar på Badholmen. Loppis- och 
kaffeborden var dukade, Örjan Torstensson och Sko-John var 
auktionsutropare. Vi fick in 180.000 kronor. TACK alla som bidrog 
till det fina resultatet!

Båtar och besättning
Vi har förutom den nya 12-metersbåten Rescue Leif Johansson, 
som skrevs om i förra numret, fått en ny 8-metersbåt som har 
namnet Rescue Astral. Båten har ersatt Rescue Ivan Holmberg 
och kommer som sin föregångare att ha hemmahamn Hav-
stenssund. Rescue Sparbanken Tanum har varit på varv för en 
större genomgång av hela båten. 

Tobias Blad hälsas varmt välkommen som ny frivillig besätt-
ningsman på Fjällbackastationen.

Jag vill avslutningsvis sända mina tankar till den besättnings-
man och hans anhöriga på RS Yngsjö som lördagen den 19 
oktober avled efter ett snabbt sjukdomsförlopp i samband 
med en övning.

Ingen kan älska livet mer än den som vågar sitt för att rädda 
någon annans…

En God Jul och ett Gott Nytt År till er alla, och som nyårslöfte 
tycker jag att vi lovar att inte bara barnen skall ha flytväst i 
båten, utan även vi vuxna! n

Hej alla gamla, nya och blivande medlemmar!
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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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w w w . f j a l l b a c k a b l a d e t . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Ellinor Wohlfarth • Foto: Hans Schub

Uppskjuten start

Anmälningskön var lång på det 25:e arrangerade krabbmetet i 
FFF:s regi. Så lång att starten fick skjutas upp 10 minuter.  Mycket 
folk var i rörelse på torget. Vädret var gudomligt, fullt solsken 
och varmt. Totalt blev det 167 deltagare som trängdes på bryg-
gorna i Fjällbacka centrum. 

Många båtar låg förtöjda och dess ägare följde den spännande 
tävlingen. Hejarop och uppmuntringar hördes från många håll. 
I år fick deltagarna kämpa lite extra för att lyckas fånga flest 
krabbor. Inget fusk rapporterades vilket vi är mycket glada för.

När inräkningen, som sköttes av Margareta Lundgren, Karin 
Isaksson och Annelie Torstensson, var avklarad, släpptes samt-
liga krabbor tillbaks i sjön. Så var det äntligen dags för resultatet! 
Under tävlingstimmen fångades 630 krabbor. Årets totalvinnare 
blev Elinor Hartung som fångade 34 krabbor. Det var Elinors 
2:a raka seger. Elinor låter hälsa att hon vill se fler utmanare i 
vuxenklassen inför nästa år.

Ett stort tack riktas till våra generösa sponsorer som i år var 
många. Tack vare deras givmildhet blev det många glada pris-
tagare med stora leenden som bar hem fina vinster bl.a. ukulele, 
leksaker, presentkort, godis, kläder, tavlor och mycket mer. 

Kön till Gunilla Lundbergs fan-
tastiska ansiktsmålningar var lång 
även efter att tävlingen var avgjord. 
För de nyfikna fanns möjligheten 
att ta en närmare titt ombord på 
Sjöräddningsbåtarna. n

Klass A  
Barn med vuxenhjälp 
1:a Alva Johansson, 13 krabbor
2:a Leo Eriksson, 12 
3:e: Liam Andersson, 11 

Klass B  
Barn t.o.m. 11 år (u. hjälp) 
1:a Vilda Eriksson, 14
2:a Oliver Taudien, 11
3:a Elin Planman, 9

Resultat 2013
Klass C:  
Ungdom fr. 12-17 år 
1:a Oliver Johansson, 15
2:a Julie Taudien, 14
3:e Robin Lindstedt, 14

Klass D:  
Vuxna
1:a Elinor Hartung, 34
2:a Thomas Hartung, 21
3:a Henrik Wallenstam, 13

Faktaruta
Antal deltagare  167 *
Antal krabbor  630
Antal sponsorer   54 *
* Nytt rekord!
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

Tre försvarade – ”Lunken” vann

Äntligen en ny vinkel att inleda texten till Makrill VM med:  
Pressen. Denna svårflörtade kår av makthavare, som i många 
år varit ytterst njugga, var plötsligt likt makrillstimmen veckan 
innan tävlingen riktigt på hugget. 

Bohusläningen hade ett ”Inför VM-reportage” som självklart 
inspirerade en del bohusläningar att delta. På måndagen efter 
tävlingen var det en helsida om eventet.

SVT:s morgonsoffa tog på fredagen ett längre snack med 
Thomas Jonsson per telefon till ett bildspel med bilder från 
de senaste årens tävlingar. Kanske lite sent för att rekrytera 
deltagare men ändå… I SVT har vi inte synts allt för ofta, om 
man säger så.

Sveriges Radios P4-Extra med Erik Blix sände kvart i två på 
tävlingsdagen en 15 minuter lång införstart-intervju, med 
samme Thomas.

Radio Prime med Niklas Bondegard sände som brukligt 
direkt ifrån fiskeplatsen, vilket kunde höras både i etern och 
på på Bryggan under dagen.

Strömstads Tidning hade en reporter som var med och 
fiskade (och fick två makrillar).

Visst kan det berott på nyhetstorka i Sverige inför Obamas 
besök, men nog fanken är det också ett bevis för att vårt 
trägna arbete att skapa ett stort och trivsamt arrangemang 
nått ut, långt ut.

Jag brukar alltid tjata om att vädret var fantastiskt, och det 
var det även i år. Någon där uppe gillar oss. Störtskurar på 
morgonen, kuling en timma efter att alla båtar kommit iland, 
men underbart väder de två timmarna som tävlingen pågick.

Själva fisket blev spännande värre. Längst i syd låg flera båtar 
som drog friskt ifrån start. Karin Wänsteth fick första fisk efter 
20 sekunder och blev också ”bäst i motsatt kön” (segraren var 
en man i år). Vi som bevakade tävlingen var rätt säkra på att 
segraren skulle sitta i någon av dessa sydliga båtar men så 
blev det inte. I slutet av de två timmarna vände stimmen och 
den norra delen av flottan fick fart på grejerna. I nordkanten 
låg Andreas ”Lunken” Lundqvist från Kungshamn tillsammans 
med två kompisar och pappor. 54 makrillar fick de upp i båten 
tillsammans och Andreas 19 räckte till totalseger. Noterbart är 
att tre fjolårssegrare försvarade titeln. Junioren, yrkesfiskaren 
och utlänningen. Andreas tillhör ett gäng som driver ”Jôlle 
Vegga”, en motpol till Seglartågets flärd. Jôlle Vegga åker runt 
och festar de också, men alla har träjullar. I segertalet lovade 
”Lunken”: Näste år kommer kungshamnarne till Makrill VM, 
månge kungshamnare och månge jôllar! n

1. Andreas Lundqvist, Kungshamn 19 st
2. Lars Hellman, Munkedal 17 st
3. Linus Bogesjö, Fjällbacka 16 st
Juniorklassen:
1. Jacob Johansson, Uddevalla 7 st
2. Maja Jonasson, Fjällbacka 4 st
3. Josefine Holgersson, Ljungskile 4 st
Bästa dam: Karin Wänsteth, Ljungskile 14 st
Första fisk: Karin Wänsteth, Ljungskile
Största fisk: Olle Kaldén, Fjällbacka, 1064 g
Minsta fisk: Daniel Andersson, Göteborg 144 g
Bästa utlänning: Kjetil Teisbekk, Norge
Bästa yrkesfiskare: Janne Jansson, Havstensund
Lagtävlingen: ”En mindrego gäng”  
Eva Borstrand, Urban Strömberg & Kjell Labory

RESU
LTAT 2013

Andreas Lundqvist höll segertalet efter 19 makrillar och Karin 
Wänsteth blev både bästa kvinna och fick första fisken.
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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

PORTS dansare har under sommaren och hösten varit väldigt 
aktiva i olika sammanhang. Både stora, små, gamla som nya 
dansare har haft en rolig säsong. Här kommer ett axplock av 
vad DANCE PORT gjort under hösten:

Sommaren bestod av några uppvisningar och lite träning 
inför internationella tävlingar. Bland annat var härligt stor skara 
Rock- och Boogiedansare från klubben med i World cup i Rimini 
under juli månad. När de kom hem var två par uttagna till VM 
i Boogie Woogie: vuxenparet Jonathan och Elin samt sistaårs-
juniorerna Odin och Emma. Väl i VM blev det semifi nalplatser 
för bägge paren.

När den underbara sommaren led mot sitt slut och både skola och 
danssäsongen skulle starta, anordnade PORT återigen BADROCK. 
Till lägret kom Värmlandsklubbarna Rocksulan och Dancing Team 
Hammarö och gjorde våra dansare sällskap. Sammanlagt var det 
runt 70 dansare som tränade och umgicks under en hel helg. Allt 
från nybörjare till världsmästare var med på lägret.

När höstens träningar drog igång var det med både nya och 
gamla välkända dansträningar. Den stora nyheten är SKUTTIS, 
barndans för härligt dansugna ungar i åldern 3-6 år. Det är runt 
15 barn som hoppar, dansar och har jätteroligt tillsammans med 
ledarna Tobias Widhén och Lisa Johansson. Efter SKUTTIS kör 
ungdomstränarna tredje säsongen av ROCKA LOSS. En allmän 
danskurs där det dansas alla danser samt showdans. Runt 35 
dansanta ungdomar mellan 6-12 år showar och lär sig massor 
av härlig dans. 

Tack vare dessa nya aktiviteter har nyrekryteringen till klubben 
stigit rejält. Vilket är en härlig utveckling! 

 
De mer erfarna dansarna har visat framfötterna på tävlingar 
runt om i Sverige. Många priser och fi naler har dansats hem. 
Detta har gjort att PORT fortfarande har dansare på topp-5 ran-
kingen i varje disciplin i både ungdom och junior. En bedrift vi 
är ensamma om bland alla Sveriges dansklubbar. Två ettor fi nns 
på rankingen, Edvin Carlsson och Matilda Dahlström i Lindy Hop 
Ungdom, samt Dubbelbuggstrion Odin Willig, Emma Lindh och 
Matilda Carlsson i junior. 

PORTS framgångar på dansgolven har ni säkert läst om i lokala 
tidningar och Björklövet. Att klubben syns i media har gjort att 
det pratas mycket dans runt omkring klubben. Många kommer 
fram och grattar dansare till deras framgångar de läst om. Folk 
har fått upp ögonen ännu mer för dansen vilket är en stor anled-
ning till det ökande intresset för våra barnkurser. 

Under höstlovet hade PORT sitt traditionella Halloweendisco. 
Med över 50 häxor, pirater, skelett, vampyrer och annat läskigt 

var det full fart i klubbhuset Brisen. Klubben säljer även i år sina 
fi na julbockar till hugande spekulanter. 

Det blir åter ett byte av lokaler för klubben. Från årsskiftet 
kommer det dansas i Fjällbackas församlingshem. 

Att hitta lämpliga lokaler till klubben verkar vara svårt. Fören-
ingen växer med nya dansare hela tiden, och vissa dansstilar 
behöver stora utrymmen att tränas på. Styrelsen letar efter bra 
lokaler till föreningen, allt för att nya och gamla dansare skall 
trivas och kunna vara verksamma i vår härliga förening.

 
Styrelsen och dansarna i DANCE PORT önskar alla läsare av 
Fjällbacka-Bladet en GOD JUL och ett gott nytt DANSÅR! n

Härlig höst hos Dance Port

Överst: Hela gänget från danslägret ”Badrock”.
Underst: Klubbens Lindy Hop-dansare medverkade
i sommarens ”Lotta på Liseberg”.
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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 & Claes Grunewald • Foto: Amanda Gustavsson

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

Säsongen är nu till ända på en bana i bästa skick. Vår bana fortsät-
ter att förbättra sin ranking och finns nu på plats 46 bland Sveriges 
golfbanor på Golf Digest rankinglista av Sveriges drygt 500 banor. 
Banan är dessutom den högst rankade i Bohuslän! Detta tar vi som 
bevis på att våra satsningar på att hålla en hög standard på och 
omkring banan är viktigt för verksamhetens framtid. 

Inför säsongen färdigställdes om- och utbyggnaden av klubb-
huset. Golfshopen och receptionen ligger nu tillsammans i 
huvudbyggnaden vilket gör anläggningen mer lättarbetad och 
medför att fler medlemmar och gäster besöker huvudbyggna-
den. Dessutom har det investerats i ny inredning i restaurangen 
och ny träbeläggning på terrassen. 

Trenden med färre golfspelare och klubbar som försätts i kon-
kurs forsätter tyvärr i Sverige, men den nedåtgående trenden 
tycks plana ut. Även Fjällbacka Golfklubb tappar en del medlem-
mar medan antalet gästande greenfee spelare tycks stabiliseras 
på en nivå runt 7000 gästande spelare per år. 

Vi arbetar vidare med olika åtgärder för att göra Fjällbacka 
Golfklubb och golfen populärare så att vi kan öka antalet 
medlemmar. Våra medlemmar är våra bästa rekryterare och 
vi vill gärna slå ett slag för golfen och hälsa nya medlemmar 
mycket välkomna. Vi önskar intresserade välkomna att prova på 
golfen med från klubben lånade klubbor. Vi har ingen kö och 
ett förmånligt erbjudande för inträde i klubben. Vi har också 
plats för fler ideella krafter som vill delta i klubbarbetet via våra 
olika kommittéer.

En satsning som påbörjades förra året mot skolor i trakten i syfte 
att öka intresset för golfsporten har mottagits väl och börjar 
ge resultat genom att ungdomar från kommunen börjar spela 
golf hos oss. 

Golfrestaurangen har i år en ny restauratör genom Benny som 
också driver Cajutan Kök & Bar i Grebbestad. Under säsongen 
har Benny upprätthållit en hög servicegrad med bland annat 
utökade öppentider. Vi ser fram emot nästa säsong då Bennys 
erfarenheter från detta år kommer oss tillgodo. Vi vill gärna passa 
på att uppmuntra alla läsare att besöka restaurangen och njuta 
av maten och den nya gästvänliga innemiljön som vi skapat 
ihop med Anna C´s inredningsfirma i Fjällbacka.

Tävlingssäsongen är över och en av årets höjdpunkter var som 
vanligt hummergolfen som gick av stapeln den 29 september. 

Tävlingen behåller sin popularitet vilket bland annat innebär 
att det varje år finns en kölista för deltagande. I år kommer vi 
särskilt att minnas att det var svårt att säkra prisbordet. Hum-
mertillgången var dålig och vi fick dammsuga kusten för att få 
ihop de ca 130 humrar som behövs.

Ett särskilt tack ska riktas till alla sponsorer utan vilka våra pris-
bord hade sett dystrare ut. Vi hoppas förstås att sponsorer och 
partners upplever ett värde av att stödja klubben. n

Bilder från Hummergolfen 2013
Ovan: Vinnare i A-Klassen  
Claes Lindesvärd/Karin Lindesvärd, 69 slag netto. 
Nedan: Vinnare i B-klassen 
Lars Löfberg/Claes-Åke Sörqvist, 69,5 slag netto. 
Vinnarna flankeras av Ture Eriksson och Anders Nilsson.

Summering av 2013
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Text: Hans-Einar Forsberg  & Jan Westernäs

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

SSN har haft en lyckad sommar med mängder av aktiviteter. 
Vi har arrangerat seglarskola och piratskola. Över hundra ung-
domar och några vuxna har deltagit i våra utbildningar. Det 
är juniorsektionen som ordnar det mesta med seglarskolan. 
Nästa år planerar vi kortare kurser för vuxna, vi hoppas att det 
attraherar den målgruppen mer än en hel vecka.

I år hade vi ytterligare ett år med ökat antal båtar i den anrika  
regattan. 21 båtar låg på startlinjen. Namnet blev Väderö Race 
när vindarna var såna så att banan låg bättre om vi struntade i 
rundningen av Väderöarna. Det innebär att det blev mer kryss 
och undanvind och mindre halvvind vilket varit ett önskemål 
från deltagare tidigare år.

 Segrare blev Arne Goksöyr från Stömstad i en K32 därefter kom 
Carl Stark i en Manzanita från Stenungsund. Avståndet blev bara 
sju sekunder efter 2,5 timmars segling och det visar väl att den 
omvända startordningen fungerar bra. Första båt i mål vinner. 
Arne ledde nästan hela vägen men gjorde målgången ”onödigt 
spännande” genom att segla mot fel ända av mållinjen. 

Trea blev Mikael Vesala i sin Cheetah 30 efter en gigantisk spurt 
på målrakan från Sandhagen in mot hamnen. Där blåste han förbi 
andra båtar med dubbel så hög fart på grund av sin monster-
gennaker. Bästa hemmabåt blev fj olårssegrarna bröderna Gunnar 
och Erik Sedén med hjälp av Ulf Sjöberg.

De fyra första båtarna representerar fyra helt olika tidsepoker och 
designideer inom svensk segling. En klassisk koster i trä från 1959 
ritad av Arvid Laurin, pimpad med moderna segel och välputsad 
som få andra båtar. En 1/4-tonnare ritad av Ron Holland på 70-talet 
med extrem bredd på mitten och smala ändskepp. Cheetah är en 
modern undanvindsracer med bred akter, raka linjer, kolfi bermast, 
blyklump i änden på en lång smal fena och utdragbar peke för 
gennakern. Och H-båten som är en entypsklass ritad 1967 som 
tänkt ersättare till folkbåten med slanka linjer och byggd i fl er än 
5000 exemplar. Tack vara SRS handikappsystem kan alla dessa 
segla i samma tävling och gå imål inom 2 minuter.
Komplett resultatlista fi nns på: www.norderviken.se n

Lyckliga pristagare från Väderö Race myser i solen. Vädret var fantastiskt 
med vindar från sydväst på 5-6 m/s. Foto: Madeleine Erikson

Väderö Race

Juniorsektionen ordnar också eskadersgling till någon ö i 
slutet på sommaren. I år tältade 25 ungdomar på Lökholmen.  
Eskaderseglingen har en elak förmåga att dra till sig oväder, i år 
lyckades man tyvärr pricka den där åsknatten som nog många 
kommer ihåg fortfarande.

SSN ordnar en rad tävlingstillfällen. På torsdagarna har vi poäng-
seglingar, det är en serie på sex tävlingar där den sammanlagde 
segraren får en prestigefylld pokal. Vi tävlar i laser, laser radial, 
E-jolle, Zoom 8 och Optimist. Första helgen på semestern brukar 
det vara Högsommarrgatta. I år hade vi 35 startande båtar. 

Årets klubbmästare:
Optimist: ..Seth Gustafsson  Laser: .......Anders Nilsson
E-jolle: .......Sofi e Blidner Erneholm Zoom8: ...Elsa Eriksson


 S

ofi
 e

 B
lid

ne
r-

Er
ne

ho
lm

   
   

   
   

 M
ad

el
ei

ne
 E

rik
so

n 


Följ oss på Facebook!

Rapport från seglarna

Foto: 
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Nybyggt, modernt BR-hus.
1.599 kr/månad. Pris: 1.250.000 kr.  

Fjällbacka

Lysekil - Härnäset

Klassisk modern stuga med båtplats. 
Pris: 1.900.000 kr.

Lysekil - unikt läge

Skärgårdshemman, två fastigheter. 
Pris: kontakta Annika Torevi.

Milsvid utsikt från Vetteberget. 
Pris: 4.500.000 kr

Marstrand - Instön

Modernt och påkostat. Nära bad och 
egen båtplats. Pris: 4.500.000 kr.

Fjällbacka

TILL SALU

Skall du sälja hus, sjöbod eller tomt längs kusten? 
Vi jobbar från Göteborg i söder till Strömstad i norr och vi 
är vana vid både bred, heltäckande marknadsföring och 
diskreta försäljningsuppdrag.  

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 fastighetsaffär är den 
andra lik. Vi hjälper dig igenom en trygg fastighetsaffär.

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

Bostadsrätter i Fjällbacka
Sommaren 2013 fick vi uppdraget att sälja bostadsrätterna 
i föreningen Sommarvågen som nu byggs på ”Olofssons” 
och alla såldes direkt. 

Är du också intresserad av bostadsrätt i Fjällbacka? Anmäl 
dig till vårt spekulantregister så får du information så fort 
det blir en lämplig lägenhet till salu. 

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. 
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
Fjällbacka Strömstad Göteborg
0525-31210 0526-22313 031-693520

A4-annons FB_dec13.indd   1 11/19/2013   2:39:48 PM



Tryck: Risbergs Information & Media AB Uddevalla 2013

Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

I tider då sam
hället förändras runt H

arry Järunds Plats kan en bild från 1941, m
ed gengasbuss och allt, passa fint här. Från vänster syns knuten på Eva:s Bageri & Speceri, sedan 

kom
m

er Falkehuset m
ed frisör A

lgot Johansson på hörnet. En liten del sticker fram
 av Johan O

lofssons Järnhandel, ovanför busstakets bakre del syns en liten svart skylt till August 
Krantz skom

akeri. G
röna Lids pensionat är andra huset från höger och drevs vid tiden av Ingrid Edlund. Slutligen, längst till höger Ingem

ar Järunds herrekipering. M
ellan G

röna Lid 
och skom

akeriet låg vid tiden en nog så viktig källare där utläm
ningen för sprit sköttes av G

eorg Karlsson. H
uset döljs dock i bilden av G

röna Lid. 

Inte m
ycket är sig likt 60 år senare, fast m

at och dryck i G
röna Lid-huset har ju Café G

rön och även om
 kostym

erna är utbytta m
ot baddräkter är det ju konfektion hos Evanette.


