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Om Knäred, Skebo – och Fjällbacka. 
Och ett tack till dig, kära medlem!
När jag ser ut över det soldränkta hav som välkomnar mig varje 
gång jag kommer ner för backen mellan Stora Hotellet och Ackes 
kiosk välsignar jag denna storslagna, envisa, ljusdränkta plats i det 
vackraste och fredligaste av länder.

En ny sommarsäsong väntar oss med allt som gör just Fjällbacka så speciellt och unikt – 
baden, Västerhavet, möten med nya och gamla vänner, dejliga krogbesök, krabbmete, 
båtliv, musikaftnar, makrillfångst, makalösa solnedgångar. Ännu en sommar får vi förföras 
av välkända och älskade miljöer.

Vad gör ett samhälle levande och gott att vara i? Platsen och skönheten, visst. Mindre 
poetiskt men viktigt är kommunens insatser för nödvändiga samhällsfunktioner. Men 
det som verkligen ger själ och ryggrad i ett samhälle är de boendes egna och genuina 
engagemang för orten. Alla enskilda personligheter som på olika sätt verkar för sin bygd 
bidrar till att skapa den egna identiteten för just ”sin” ort. Lika viktiga är alla de aktiva 
kultur-, hembygds- och idrottsföreningarna och olika frivilliga sammanslutningar som 
växer fram för att t.ex. välkomna nykomna invandrarfamiljer eller för att bevara något 
säreget och viktigt som skapar stolthet på orten. Här fi nns ofta också en ”gräv där du står” 
attityd – vi sitter inte och rullar tummarna utan skapar egna små företag, utifrån platsens 
förutsättningar.  På den svenska landsbygden fi nns sådana gudabenådade platser. Knäred 
är en sådan plats, med ett aktivt kulturliv och livligt entreprenörskap. Och i lilla Skebo i 
Uppland där Skebobruks kulturförening drar världsartister till Skebopuben framför näsan 
på långt större arrangörer. Fjällbacka är en sådan plats.

När jag nu är på mitt tionde år som styrelsemedlem i Föreningen för Fjällbacka, denna 
ideella lilla förening som ordnar och fi xar allehanda aktiviteter under hela året, vill jag 
tacka dig,  käre medlem,  som genom ditt engagemang och din medlemsavgift möjlig-
gör vår verksamhet. Tack vare dig och de övriga cirka tusen medlemmarna kan vi ordna 
aktiviteter året runt för dig som bor här. Under vintermånaderna händer det mesta på Stora 
Hotellet, med föredragskvällar om ämnen som på olika sätt anknyter till vår bygd. Under 
sommaren ökar aktiviteterna och vad FFF arrangerar kan du läsa om på sidan 4. Och inte 
minst - du får Fjällbacka-Bladet i din hand två gånger per år, vår tidning med berättelser 
om allt som händer här som binder ihop sommar och vinter och väver samman historien 
med nutid. Dessa berättelser ger själ och hjärta åt just vårt Fjällbacka.

Välkommen att påverka vår verksamhet - delta på årsmötet eller prata med någon av oss i 
styrelsen! Adressuppgifter hittar du här bredvid eller på fj allbacka.com. Vill du hjälpa till på 
något av våra arrangemang blir vi glada. Och hjälp oss gärna med att värva fl er medlemmar!

På fj allbacka.com fi nns hela listan på aktiva föreningar, alla med sina frågor att driva, var och 
en för sig, men ofta tillsammans när stora och viktiga frågor ska diskuteras och behandlas.

Välkommen till Fjällbacka! 
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 20 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan
Anmälan till: 
Eva Björving
Allégatan 23

4 40 Fjällbacka
 Tel: +4(0)0-204 

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

I detta nummer:

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

Årsmötet
Den 8 juli kl 18.00 håller föreningen årsmöte på Stora Hotellet. Efter årsmöteshand-
lingar bjuder föreningen på tilltugg och det blir allsång med Lasse Lundberg
och Janne Gunér.

Barnens Dag
Torsdagen den 17 juli är det dags för Barnens Dag med krabbmetetävlingen. Dagen 
bjuder på aktiviter för stora och små. Tack vare butiker och näringsidkare så får alla 
som deltar i krabbmetet pris.

Skärgårdens Dag
Söndagen den 3 augusti är det dags för Skärgårdens Dag i som får ett nytt koncept. 
Vi kommer att ha en allsångskväll på Badholmen som kommer att gästas av lokala 
musiker och kvällen kommer gå i skärgårdens tecken.
Nu väntar en lång och härlig sommar och vi styrelsen hälsar er alla varmt välkomna 
till våra aktiviter. n

FFF:s sommararrangemang 2014
Barnens Dag med Krabbmetetävlingen  juli

Ingrid Bergmans torg – Anmälan från 11.30
Piratshow med Kapten Sparrow från Nöjesankaret

Ansiktmålning, piratborg, ballonger m.m. – Alla får pris!

Skärgårdens Dag  augusti
Allsång på Badholmen i Fjällbacka 18.00-20.00

Allsångsledare: Örjan ”Hingsten” Torstensson med 
Kapellmästare Lennart Palm (känd från Melodikrysset)

Rocks O�  med Les Granqvist (Sveriges bästa Roling Stones coverband)
Lösnäsan med bl.a. Classe Möllberg, Janne Gunér och 

Lasse Lundberg � rar 40 år.
Ta gärna med er picknickkorgen, men det � nns också möjlighet 

att köpa � ka på Badholmens Café. 

Varmt Välkkomna!
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FFF:s Trivsamma Torsdagar
Text & Foto: Hans Schub

Föreningen fortsätter arrangera berättarkvällar. De läggs alltid på torsdagskvällar 
och kallas därför följaktligen ”trivsamma torsdagar”. Våren 2014 innehöll två såda-
na torsdagar.

13 mars • Rolf Danielsson och Annika Wihl: Berättelsen om Florö

24 april • Lasse Landelius: Internationella bärgningsuppdrag

De fl esta av Fjällbacka-Bladets läsare har säkert hört fl era av 
de många historierna som fi nns om Florö. Kanske har vi hört 
de berättas av Stellan på Nolhôtten eller av vår egen Lasse 
Lundberg och då är det nästan alltid mustiga och kraftfulla 
berättelser vi får ta del av.

När Rolf Danielsson och Annika Wihl beskriver Florö i sin 
bok ”Florö – en pärla i Fjällbackaskärgården” blir det en 
mer akademisk beskrivning som baseras på sökande bland 
dokument och i arkiv efter fakta. Deras bok består förutom 
text också av foton och akvareller som illustrerar händelser, 
hus och människor på ön. Handlingen tar sin början år 1831 
då jaktuppsyningsmannen Johan Peter Zimmermann från 
Strömstad köper ön. Tidigare än så kan Rolf Danielsson inte 
belägga någon bebyggelse på Florö. Ön har dock säkerligen 
använts tidigare, till bete eller för tidvisa bosättningar. Det 
sistnämnda bekräftas av gjorda utgrävningar.

Rolf Danielsson kom genom sitt utvecklingsarbete inom natur- 
och kulturvården under 1990-talet i kontakt med Florön och blev 
vän med ägarparet Peter och Renske Silfverskiöld.

Då skedde många upprustningar på Florön. Parken omkring 
husen utvecklades, betesdjur införskaff as för att bidra till det 
öppna landskapet.

– I övergången mellan 1970- och 80-tal, fanns många skär-
gårdsprojekt, berättar Rolf Danielsson. 

Redan i samband med diskussionerna kring renoveringen fi ck 
Rolf idéerna till att ge ut boken. Men först 2013 realiserar han 
och Annika dem.

– Vi ville ge en bredare bild av vad som hänt på Florön, 
motiverar han och pekar på 1830-talet som en brytpunkt – då 
kommer handel och fraktfart igång. Tulltjänsterna utvecklar 
bygden, det blir fi na hus – och krogen är fl yttad från Göte-
borg någonstans, berättar Rolf ingående. Det är en oerhört 
spännande period!

Lasse Landelius har arbetat hela sitt liv inom sjöfarten. Han 
började som ung styrman i Röda Bolaget, ett göteborgsba-
serat bogser- och bärgningsföretag. Uppdragen tog Lasse 
allt längre ut i världen och han startade småningom en egen 
bärgningsverksamhet. Om detta berättade han för intres-
serade fj ällbackabor en torsdagskväll i april. 

Med hjälp av ett stort antal bilder beskrev Lasse den ena bärg-
ningen värre än den andra. Det kunde till exempel handla om 
grundstötta lastfartyg i afrikanska eller sydamerikanska fl od-
mynningar men uppdragen kunde också handla om att rensa 
upp efter fartygsexplosioner i hamnar. Resurserna för sådana 
insatser är nästan obegränsade eftersom redarna har försäkrat 
sig för det värsta. Lasse Landelius arbete gick i stort ut på att 
koordinera olika resurser och framförallt på att fi nna metoder 
att lösa varje unikt haveri.

En fantastiskt spännande kväll – det tror jag alla som kom för 
att lyssna instämmer i! n

Rolf Danielsson arbetar som processledare inom Västarvet för regionalt 
utvecklingsarbete inom natur- och kulturarvsområdet. Hans sambo, konst-
nären Annika Wihl har illustrerat boken.

Lasse med världskartan som visar bärgningsuppdragen
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Kyrktrappan – av Per Hammarströn, vår präst

Musik i sommarkyrkan 2014
Fjällbacka kyrka  onsdagar kl .

2 juli  I Jussis fotspår 
 Teresa Indebetou jazztrio 

9 juli  Sköna låtar i gröna kläder  
 Trio Verde 

16 juli  Det är vackrast när det skymmer
 Tonsättningar av Pär Lagerkvists dikter 
 Åsa Lansfors Lindblom sopran
 Amanda Elvin piano

17 juli Minns du sången
 Roland Utbult, sång, gitarr. Johan Westerlund,  
 trummor, percussion. Henrik Mossberg, key- 
 board. Rian van den Heuvel, fl öjt. Marcus  
 Utbult, kontrabas och Mikael Landberg, präst.

23 juli  Present
 Teresa Indebetou jazztrio            

30 juli  Den blå slätten
 Folkmusikgruppen Westan  Wind

OBS! 
Torsdag

Födda:

30 okt Alise, dotter till Daniel Högberg 
  och Amanda Nordin

4  feb William, son till Gabriel Sandmark 
  och Erika Andersson

16 feb Ella, dotter till Patrik Lindström 
  och Malin Munter

17  feb Selma, dotter till Mikael Alvefelt 
  och Josefi ne Qvillby

25  mar Alicia, dotter till Andreas Olsson 
  och Patricia Anna Lind

20 apr Isa, dotter till Johan Hansson 
  och Elin Leijon

Legala notiser 
1 maj 2013 – 30 april 2014
Endast uppgifter kända för 
pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Döda:

3   maj Märta Thorén 92 år 

7 juni Monika Eriksson 78 år

21 juli Carin Karlsson 104 år

15 aug Wanja Bogesjö 100 år

26 dec Bengt Richardsson  87 år

10 jan Adéle Berg 75 år

14 jan Sven Alfredsson  85 år

7 feb Björn Lingensjö 69 år

13  feb Elisabeth Stople Edvinger 52 år

14 feb Berit Frick 78 år

6  apr Stig Henningsson 83 år

20 apr Signe Olsson 100 år

Tänk dig siluetten av Fjällbacka – 
utan kyrkan! Vad blev det kvar? 

En hel del fi nt, men inte alls Fjäll-
backa som vi är vana att se vårt 

samhälle, med kyrkan mitt i 
byn. För många är det just 
denna vackra granitkyrka 
som ligger i bildens mitt 
när man tar sitt foto. Det blir 
liksom balans i bilden då, ett 
tydligt centrum, som sedan 

omges av allt annat fi nt.

Jag tror att det för många kan vara 
så även på ett djupare plan; att kyrkan, och allt det den står för, 
fi nns någonstans i mitten. För det är i kyrkan det viktigaste sker; 
den nyfödde hälsas välkommen genom dopet, tonåringen tar 
klivet in i vuxenvärlden iklädd konfi rmationskåpa, de två föräls-
kade off entliggör sin vilja att dela varandras liv i glädje och sorg, 
och det är platsen för avsked av den vi älskade.

Kyrkan står i centrum också vid andra viktiga och roliga tillfällen; 
skolavslutningen i början av juni, Nyårskonserten med fackeltåg 
till kyrkan, som utgångspunkt för våra guidegrupper (eftersom just 
kyrkan är det bästa stället att börja i, när man skall berätta om sam-
hällets historia) och sommarkonserterna i juli månad som lockar så 
många salta och solbrända människor efter en härlig dag på sjön.

Men vi har också seglaren som kommer in från Väderöfj orden 
och tar sikte mot kyrktornet vid inseglingen till Fjällbacka. 
När båten väl är förtöjd och kaff et efter maten är uppdrucken, 
vandrar han eller hon Galärbacken upp, fortfarande med 
kyrkan som mål, för att slutligen komma också till inre ro inne 
i kyrkan. Där är svalt och tyst, några ljus brinner i ljusbäraren. 
Ytterligare ett ljus sätts på plats och seglaren sitter stilla och 
tänker på dem där hemma, och låter tankarna formas till en 
bön.

För många fi nns kyrkan någonstans där i mitten av livet, som 
en inre trygghet, även om man kanske inte går till gudstjänst 
regelbundet. För den är förknippad med hoppet om något 
annan, Någon större. Där fi nns längtan efter att mitt liv skall 
få fi nnas med i ett större sammanhang, att jag är sedd och 
viktig som den jag är.

Men för allt fl er är det i den regelbundna gudstjänsten man 
finner sig själv djupast sett, tillsammans med den övriga 
församlingen, och kanske också som körmedlem eller som 
ledamot i Församlingsrådet. Kyrkans inre budskap ligger i linje 
med dess yttre fasad; när den får vara centrum i mitt liv faller 
mycket annat på plats, då har jag en fast mittpunkt, då vet jag 
vart mitt fokus skall vara. 

Så… seglare, bofasta, sommargäster och turister: zooma in 
din kyrka, och välkommen in! n
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Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

Från kommunen – Anders Järund 

Turistinformationen i ny regi

Folkhälsopriset till Signe Johansson

När du reser, vad är det du minns bäst? Är det mötet med den 
där entusiasten som hjälpte till att göra din resa till något extra? 
Den som tipsade om sådant du annars hade missat? Den som 
tog telefonen och fixade så du fick hjälp med datorn/bilen/
båten/håret/tandvärken? Det är ofta den där nyckelpersonen 
man minns; en krögare, en receptionist, en chaufför, en guide 
eller en bakom kassan i en butik – men det är alltid en människa 
som har något medfött, en servicekänsla långt bortom ”lagom”. 
Åsa Cuniff är en sådan person. Och framöver är det Åsa som 
Fjällbackas besökare kommer minnas från sin resa. Åsa tog över 
avtalet med Tanum Turist för driften av Turistbyrån på Ingrid 
Bergmans Torg tidigt i våras. Med sprudlande entusiasm och 
stor språkbegåvning lotsar hon våra besökare rätt, vilket gör 
Åsa till en av de viktigaste aktörerna vi har i besöksnäringen i 
Fjällbacka. Dessutom diskrimineras ingen – även du som bor 
i Fjällbacka är välkommen inom för en fika med våffla, för att 
handla en present eller för att få reda på vad som händer i byn. n

För många fjällbackabor är Signe Johansson känd som brev-
bärare. För andra är hon evigt förknippad med kyrkans barn-

timme och hennes arbete för Fjällbacka församling. Fastän 
Signe är pensionär sedan många år cyklar hon iväg hemifrån 
på morgonkvisten för att jobba på Fjällbackaservice. Det ligger 
liksom inte för henne att sitta hemma och bara vara pensionär. 
På Fjällbackaservice ansvarar Signe bl.a. för Gårdsrådets bingo, 
stickkafé och pysselverksamhet och hon medverkar också i 
kyrkans sammankomster, kaféet, Gårdsrådets fester och under-
hållning – allt för att ge de äldre en extra guldkant på tillvaron.

Folkhälsorådets motivering till folkhälsopriset 2013:
”Signe Johansson tilldelas folkhälsopriset för hennes engage-
mang för de boende på Fjällbackaservice samt äldre i Fjällbacka 
med omnejd. Signe har varit frivilligt knuten till Fjällbackaservice 
sedan 2008 och sitter med som representant för Gårdsrådet 
sedan 2009. Signe är enormt uppskattad hos såväl hyresgäster 
som personal, är mycket social, har ett hjärta av guld, men säger 
ändå vad hon tycker.”

Signe fick ta emot priset vid ”Tanum hyllar” 14 februari 2014. n

Text & foto: Annika Torevi 

• Folkmängden i Fjällbacka var vid nyår 970 personer, en 
minskning med 15 personer från i fjol. Fjällbackas befolkning 
minskar för tredje året i rad. Uppgifterna har lämnats av Peter 
Berborn på kommunkontoret och Nils Kristensson i Nordby.

• Tanums Sparbank har fått bli kommunens bank efter laga 
upphandling. 

• Den 21 mars 2014 stängdes det sista bankkontoret i Fjäll-
backa. 

• Kommunen hade ett resultat på 9,9 Mkr för 2013.
• Att länsstyrelsen ville kulturminnesförklara gamla Badrestau-

rangen visade sig vara ett missförstånd, som snart reddes ut.
• En undersökning av sjöbotten utanför Fjällbacka har genom-

förts på uppdrag av Länsstyrelsen.
• 1128 fritidshus i kommunen ägs av utländska medborgare. 

Norrmännen dominerar.

Från grannorterna
Hamburgsund
• Scen på Bônn har fått ett nytt treårigt avtal med markägarna 

sedan det gamla löpt ut. 
Grebbestad
• Tanums Kommun har avsatt 1,7 miljoner för utveckling av 

Grebbestad IF:s idrottsplats Siljevi. GIF spelar nu i div. 2.
Tanumshede
• LBC Bohusfrakt samlar sin verksamhet till Tanumshede och 

flyttar in i IAC-fabrikens gamla lokaler. IAC lades ner 2007.
• Det nya shoppingcentret på Oppenområdet med en yta av 

40.000 m2, blir klart i höst. n

Systher Karlqvist och Signe Johansson vid bingobordet på Fjällbackaservice.
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Text & bastuskiss: Lars Carlén • Foto: Martina Edberg • Fotomontage: Peter Engberg

Upprustning av Fjällbackas badplatser

Fjällbackas varumärke står idag högt i kurs. Krogar, butiker, vår skärgård, pittoreska gränder, julmarknader, 
ryktbara filmstjärnor och författare bidrar starkt till detta. Frågan är dock om det mest självklara i en kustorts 
profil – badplatserna – och då främst Badholmen med sin intressanta historia av badkultur, håller samma 
höga kvalité?

Badholmen är den enda av kommunens alla badplatser som inte 
sköts direkt av kommunen utan via kommunens hamnbolag, ett 
affärsdrivande bolag med fokus just på hamnar och båtplatser. 
Prioriteten att utveckla och tillföra Badholmen de resurser som 
krävs blir därmed begränsad. 

Samhällsföreningen och dess arbetsgrupp för samhällets bad-
platser har engagerat sig i både Badholmen och Badberget. 
Grundläggande säkerhetskrav kring själva badandet måste 
säkerställas, men det är också viktigt att skapa en vision och 
samsyn kring hur Badplatserna ska kunna utvecklas. 

Gruppens arbete har hittills varit inriktat på att lösa de akuta 
frågorna kring säkerhet och underhåll av bänkar, bryggor, hopp-
torn, trappstegar m.m. Som ett resultat av gruppens arbete har 
i skrivande stund kommunen påbörjat arbetet vid Badberget 
med en ny spång som ska ansluta till nya och bredare flytbryg-
gor. Ny sand kommer köras ut vid stranden. Allt beräknas vara 
klart till årets badsäsong. Vid hopptornet på Badholmen finns 
en bergsklack som går ut ett antal meter från kajkanten. Hamn-
bolaget har beslutat bekosta och bygga ett trädäck för att täcka 
över denna farliga klack. Arbetet är i full gång.

Arbetsgruppens mer långsiktiga arbete går ut på att skapa en 
vision, samsyn och engagemang kring hur vi vill att Badholmen 
ska se ut i framtiden och hur vi på bästa sätt kan skapa en bad- 
och aktivitetsplats vi kan vara stolta över och som rimmar med 
det goda varumärke som Fjällbacka skaffat sig under åren.

Det självklara målet är naturligtvis att utveckla själva badan-
det med just badstegar, bänkar och omklädning, en bättre 
badstrand i sydväst med ny sand, ett utbyggt bryggdäck längs 
stenpiren i öst för både solbad och samvaro. Bad behöver dock 
inte bara ske under sommaren, utan året runt. En av idéerna är 
att placera en ny och anpassad bastu närmare vattnet. Kanske 
utnyttja den gamla herr-omklädningen och ersätta dessa förråd 
med fler små sjöbodar längs södra kajen. 

Idéer finns också kring ett utbyggt kafé vid varmbadhuset, fler 
rum till vandrarhemmet och en fast scen för underhållning och 
andra arrangemang.

Detta måste naturligtvis tas i steg med ett tillvaratagande av 
befintlig miljö och verksamhet. Därför är en tydlig vision nyck-
eln till att förverkliga detta. Två saker är då avgörande. Det ena 
är engagemang från både kommunen, ortens närings- och 
föreningsliv samt privatpersoner. Det andra är en plan på hur 
detta kan finansieras över tid.

Fortsättningen av kajens ytterkant hoppas vi kommer att  prydas 
av antingen av en nätkonstruktion som kan jämföras med det 
som används segelbåtar av katamarantyp och/eller ett utbyggt 
trädäck (se bilden nedan). Hopptornet och trampolinen ska 
kläs med nytt och halkskyddande material. Vi hoppas också få 
bänkar upprustade och förlängda för att på så sätt skapa en 
trivsam och fungerande yta.

Arbete har i skrivande stund påbörjats vid Badberget.

Fräckt, snyggt och säkert. Visst finns det potential att utveckla Badholmen.
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Ett bra bevis på engagemang är att Köpmannaför-
eningen beslutat att intäkterna från årets aktion på 
valborgsmässoafton ska tillfalla just Badholmen. 
Gruppen undersöker just nu möjligheten att via 
stiftelser, bidrag, sponsring och intäktsbringande 
aktiviteter skapa resurser för att gå vidare. Kom-
munens intresse i frågan borde också vara given, 
då detta är en av kommunens viktigaste och mest 
centrala badplatser.

Arbetet går nu vidare och vi hoppas inom kort ha 
ett möte med Tanums kommun om hur de ställer sig 
till våra idéer kring Badholmen, samt dess drift och 
förvaltning i framtiden.

Arbetsgruppen består av Evalotta Eriksson, Eva Björ-
ving, Martina Edberg och Lars Carlén. n

Det är tidig vår i år i solen lyser över ett vackert Fjällbacka. Det 
är ett Fjällbacka på frammarsch i en nybyggaranda som alla 
människor som kommer hit märker av. Fjällbacka har nu tolv 
nybyggda ägarhus/lägenheter på Håkebacken med strålande 
utsikt över havet. 

Kyrkskolan är också klar och innehåller 14 hyresrätter som har 
byggts av TBAB, också dessa med en strålande havsutsikt. Vi fick 
från Samhällsföreningen fick äran  att närvara vid invgningen 
av Kyrkskolan och Håkebacken i början på april. 

F.d. Olofsson, numera brf Sommarvågen, består av 28 bostads-
rätter, alla är sålda, många till åretruntbor. Även Brisen är klar 
för byggnation, detaljplanen är godkänd och klar. Där kommer 
det också att bli bostadsrätter. 

Tanums kommun har 25 nya tomter på gång i Slänten ovanför 
FiK. Sedan kommer det 25 nya tomter i privat regi, i området Flig, 
på berget ovanför Målgården. 

Detta är det mest positiva som hänt Fjällbacka under mina 26 
år i Samhällsföreningen!

Kajen, Richters, Badis och Reningsverket ingår i en ny plan som 
är på samråd. Det blir riktigt spännande att få ta del av dessa 
framtida byggen. Det verkar som om man delar denna plan till 
två med Badis för sig självt. Gästhamnen är också ett projekt 
som väntar. 

Den nya parkeringsplatsen ovanför Tetra Pak med parkering 
för bussar och långtid är klar och meningen är att turistbussarna 
skall släppa av turisterna vid gamla brandstationen och hämta 
upp dem igen efter guidning på samma ställe. På så sätt slipper 
vi ha bussarna ner i samhället. Mycket mysigare att flanera ner 
i Fjällbacka och se på alla fina affärer, utsikten, ta en lunch eller 
kaffe, eller ta en guidetur.

Området mellan brandstationerna skall också byggas om, bus-
skuren skall flyttas, man skall bygga om nya Brandstationen till 
affärslokaler 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, nästa höst har utlovats. Alltså återigen mycket 
på gång. 

Torget
Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB)  har 
ålagt Tanums kommun att göra ytterligare kartering från Kajen 
i norr t.o.m. Håkebacken i söder. Detta för att man vill kartlägga 
om det finns fler områden med rasrisk eller slitlera. Vid samtal 
med Moa Leidzén, planarkitekt på Tanums kommun, berättade 
hon att det inte finns någon ny skiss att visa då man ej kommit 
överens ännu med MSB, Trafikverket och Länsstyrelsen om vad 
man skall bygga och vem som skall bekosta vad. Rapporten från 
Thyréns är ej heller helt klar ännu.

Så ni får vänta till Årsmötet med mer information och förhopp-
ningsvis en ny skiss angående den för oss så viktiga frågan om 
Torget och dess framtid. Moa lovade dock att Samhällsfören-
ingen skulle få delta när man börjar skissa på vad som skall 
finnas på Torget och lösningar vi vill ha.

Vi står också enade i att vi inte vill ha ett delat samhälle. Vi vill 
också betona att vi önskar spontning som bästa alternativ för 
Torget i framtiden. 

Vi har haft diskussioner med kommunen angående Allégatan 
som vi tycker är enkelriktad åt fel håll, detta är nu åtgärdat  av Tra-
fikverket och man kör nu från Harry Järunds Plats mot Konsum.

Många undrar vad vi gör i Samhällsföreningen och hur vi arbetar. 
Vi har under åren kommit fram till att arbetsgrupper är ett väldigt 
bra sätt att arbeta på och vi tar då in människor som känner att 
de vill engagera sig i just ett visst ärende såsom t. ex. Badholmen 
utan att vara medlem i Samhällsföreningens styrelse. Detta 
fungerar väldigt bra. Nedan en uppräkning på våra pågående 
grupper och vilka som sitter i dessa. Skulle någon av Er brinna 
för något är det bara att ta kontakt med oss. n

 Samhällsföreningens grupper 2014:
• Bogrupp, Anders Lindberg och Peter Klarkvist
• Trafikgrupp, Rosita Jansson, Marie de Soysa, Åke Billberg
• Parkeringsgrupp, Carina Bjurström
• Badholmen och Badberget, Eva-Lotta Eriksson, Martina  
 Edberg, Eva Björving, Lars Carlén
• Torget, Kajen och gästhamnen, Rosita Jansson, Carina  
 Bjurström, Ingemar Granqvist

Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Kanske kan det bli ett vackert och inbjudande bastuhus i f.d. herrarnas omklädningshytter.
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Företagsnytt

Curator AB har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 
1920-talet. Via namnet Fjällbacka Elektriska med lokaler på Norra 
Hamngatan har man de senaste drygt 10 åren etablerat sig på 
flera orter i Västsverige. Nu senast i Uddevalla där Curator har 
köpt två företag, Uddevalla Elmontage och TLT Kommunika-
tion. I Uddevalla har man nu 13 anställda och under sommaren 
kommer man flytta in i helt nyrenoverade lokaler på Fjällvägen 
25 i Uddevalla. Curator finns i Göteborg, Ed, Strömstad och 
huvudkontoret ligger självklart i Fjällbacka. 

Totalt har företaget cirka 60 anställda och verksamheten består 
av elinstallationer, lås, telefoni, växlar, larm, styr- och reglertek-
nik, industri- och fastighetsautomation, energitjänster samt en 
Elkedjan-butik i Fjällbacka. Förmodligen den enda Elkedjan-
butik som finns på en ort med bara 970 invånare!

– Vår satsning på att etablera oss i Uddevalla-regionen fortsätter. 
För drygt ett år sedan förvärvade vi Uddevalla Elmontage. Nu 
fick vi möjligheten att även förvärva TLT Kommunikation med 
all sin kompetens inom telefoni och säkerhet. TLT ihop med vår 
egen telefoni- och säkerhetsverksamhet kompletterar varandra 
på ett fantastisk bra sätt, säger Olle Svensson VD för Curator, och 
fortsätter – Att vi nu kan erbjuda drygt 20 medarbetare som alla 
är experter på telefoni- och säkerhetslösningar, är svårslaget i 
vår region.

Curator ger bred service; från privatpersoner som behöver hjälp 
med att flytta t.ex. ett element eller installera en tvättmaskin till 
industriföretag som behöver ha tillgång till larm- och eltekniker 
dygnet runt, året runt. 

En del av verksamheten på Curator är unik i norra Bohuslän: 
man har tre egna låssmeder och två egna nyckelverkstäder, en 
i Fjällbacka och en i Strömstad, vilket innebär viktig service till 
myndigheter, lokala företag och privatpersoner. n   

– expansionen fortsätter
Annika Torevi

Text & foto: Hans Schub

Hållbara lösningar för hållbar 
turism på Väderöarna

Alla som besökt den fd lotsplatsen på Storö/Ramnö de senaste 
åren vet att den blir allt mer tillgänglig och populär. Åtmins-
tone under sommarmånaderna kan trycket stundtals upplevas 
starkt med tanke på den känsliga miljön. Statens Fastighetsverk 
har därför projekterat för en modern servicebyggnad i gamla 
lotshamnen.

Under vintern/våren har den byggts av JND Byggteknik som 
tillsammans med Hamn & Sjö har haft båtar, kranar, bodar, 
material och byggarbetare på plats. Invigningen skedde den 
2 juni.

Byggnaden består egentligen av fyra separata enheter men de 
har byggts ihop och på lite avstånd ser de ut som en klunga lite 
oregelbundna sjöbodar som smälter in väl i miljön. De innehål-
ler olika funktioner: toaletter, duschar, soprum, reningsverk, 
avsaltningsanläggning, hamnkontor samt utställningslokal 
för naturreservatet på Väderöarna. Då ön är en av portarna till 
nationalparken Kosterhavet kommer det även att finnas infor-
mation om denna här.

Reningsverket ger två slutprodukter, dels ett slam som kommer 
att komposteras på ön samt rent vatten som släpps i havet. Det  
skall kunna rena 15 kubikmeter avloppsvatten per dygn, lika 

mycket som avsaltningsanläggningen skall kunna producera. 
Tekniken finns redan i öns värdshus och har visat sig fungera 
pålitligt året runt.

Alla besökare som har behov av att utnyttja servicen kommer 
att kunna köpa ett servicekort på det nya gästhamnskontoret 
eller på värdshuset. n
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Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi • Bildmontage: Marinvest

Fastighetsnytt

Richters – en framtidsvision

Marinvest som äger Richters gamla konservfabrik har spän-
nande idéer för fastigheten. Man tänker sig en expansion bakåt, 
upp mot Kvarnberget med hotell, konferensrum, lägenheter och 
verksamheter. Det kan även bli en utbyggnad nedåt, in under 
havsbotten för parkeringshus. 

Visionen innefattar också en utbyggd hamnanläggning med 
service för båtgäster, bastu och spa med havsutsikt och ett havs-
bad där man kan bada i rent havsvatten även när Anråsälvens 
hummus färgar ytvattnet brunt. 

Tanken är att skapa utrymme för havsnära verksamheter som 
möter den framtida besöksnäringens behov av gästrum, mötes-
platser och aktiviteter som i sin tur skapar arbetstillfällen. 

Byggnaderna är tänkta att smälta in i Kvarnberget och kommer 
utgöra så liten förändring i Fjällbackas siluett, sedd från havet, 
som möjligt. Granitfasader, grånande lärkträ i en arkitektur som 
skapar association till stenhuggartraditionen och stenbrotten.   

Trafiksituationen kring Kajen och Richters är penibel och 
utreds i samband med det pågående detaljplansarbetet, men 
utvecklingen av området är även beroende av en förändring i 
kommunens plan för reningsverket. Reningsverket skall som 
bekant flytta verksamheten, men pumpstationen är tänkt 
att vara kvar i bergrummet bakom Richters. Pumpstationen 
kommer utgöra ett hinder för utvecklingen av Richters och 
Marinvest är bekymrade över att det kan komma att kullkasta 
hela projektet.

Kyrkskolan: under våren har 14 hyres-
lägenheter invigts och de första hyres-
gästerna har flyttat in med TBAB som 
hyresvärd.

Håkebacken: totalt 12 bostäder varav två 
parhus, en 1,5 plansvilla och en ägarlägen-
het finns kvar till försäljning.

Olofssons - Brf Sommarvågen: 28 bostads-
rätter är snart färdigbyggda, inflyttning i 
huset mot Falkevägen 1 juli, mot Allégatan 
1 augusti och Trädgårdsgatan 1 september.

Badis: är på väg mot rivning, men Länsstyrelsen har begärt 
in kommunens ställningstagande och en skrivelse håller på 
att upprättas. n 

Brisen: Fastighetsbolaget som köpte Brisen av kommunen har 
sålts vidare och de nya ägarna har sökt bygglov för drygt 20  
bostadsrättslägenheter. 



12FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2014 • Nr 116

Bokanmälan
En liten värld
Åsa Hellberg - Bokförlaget Forum

Bokanmälan
Kville fattiggård
– ett hushåll och dess historia
Christina Andersson  - Förlag: Digger

Annika Torevi

Annika Torevi

Det är skönt att det finns människor som orkar gräva i arkiven, 
göra efterforskningar, intervjua folk som minns, leta bilder, 
sammanställa, göra egna skisser och dessutom vågar ge ut en 
bok om sitt eget hus. Har man inte gjort ett sådant här projekt 
kan man inte föreställa sig hur mycket arbete det är. För mig 
som ordförande i Kville Hembygds- och Fornminnesförening 
värmer det i hjärtat att ytterligare ett stycke lokalhistoria gjorts 
tillgängligt för intresserade. 

Jag börjar förstås läsa boken så fort den kommer innanför 
dörren hemma. Inser snabbt att detta är en angelägen bok för 
Fjällbackabor eftersom upptagningsområdet för Kville fattig-
gård även omfattade Fjällbacka. Kanske är den mest känd för 
dagens fjällbackabor som ett hem för ”tosslingar” eller som 
Solgårdens äldreboende? Byggnaden ligger i Hjälpesten, eller 
Hjälp Edsten som det hette förr och kör man ovetande förbi 
är det lätt att tro att det är någon typ av herrgård. Jag vill läsa 
historien om en av Kville härads största byggnader, men det jag 
minns efteråt är något helt annat. Husets historia finns där. Men 
det är de enskilda människoödena som lever i minnet, och de 
förblir otäckt levande, trots att författaren förhåller sig neutral 
och saklig i tilltalet. Faktum är att det gör att läsaren kommer 
dessa människor närmare, det hade varit lättare att värja sig om 
tonen i boken varit mer skönlitterär. Nu färgar ens egna känslor 
texten, istället för författarens. Det blir en stark läsupplevelse.

Är man själv runt 50 
år nu, är det sanno-
likt att ens far- och 
morföräldrar föddes i början av 1900-
talet. Hundra år. Längre sedan är det inte. Det är bara två gene-
rationer av din egen släkt sedan fattiggården var ett naturligt 
inslag i samhället. Där bodde flickor pojkar, kvinnor och män; 
människor av kött och blod som av en eller annan anledning 
inte kunde försörja sig själva. 

Det är socialrealism lika mycket som det är lokalhistoria, och 
den berör. Man känner inte bara med de fattiga, utan även 
ledamöterna i fattiggårdsstyrelsens vånda när de skall avgöra 
den enskildes öde. Det var inga lätta beslut, det vittnar protokol-
len om. Frågan var densamma då som nu; hur stort ansvar skall 
vårt gemensamma samhälle ta för dem som inte kan försörja 
sig själva? Vilka krav kan ställas på den som får samhällets stöd 
och hur gör man med dem som kan, men inte vill arbeta? Det är 
valår 2014. Det gör boken om Kville fattiggård extra angelägen. 
Läs den. n

I ”En liten värld” överger Åsa Hellberg huvudpersonerna 
från sina två första böcker, ”Sonjas sista vilja” och ”Sonjas 
hemlighet”. Istället möter vi tre nya kvinnor; änkan Elsa 70 år, 
filmstjärnan Isabella och den nyligen lämnade Carina, båda 
50 år. Ni som kan er ”Sex and the city” kommer känna igen er. 
Det är rappt, man ser handlingen rulla fram i samma tempo 
som på film. När berättelsen växlar mellan huvudpersonernas 
perspektiv är det med logiska övergångar som aldrig blir 
förvirrande.    

Kvinnorna tecknas i starka färger, 
de tar för sig, de är rejäla, hand-
lingskraftiga och stöttar varan-
dra i vått och torrt. Männen har 
biroller, men är förstås framgångsrika, snygga och villiga… 
Jag menar inte att raljera över chic-lit-genren, inte alls, jag är 
en villig konsument. Kan till och med under hot erkänna att jag 
läst en och annan Harlequin och jag läste ut hela ”En liten värld” 
under en sömnlös natt. 

Boken är bra och man rycks med i handlingen. Samtidigt är det 
något som fattas. Åsa Hellberg skriver bra, men hon fastnar i en 
ytlighet som aldrig berör riktigt. Det är synd. Hennes språk och 
driv förtjänar lite djup hos karaktärerna, det hade gjort hennes 
böcker riktigt läsvärda. n
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Bokanmälan
Fjällbackasägnerna
anno 1807
Lena Odelius  - Förlag: Egen utgivning

Anna-Lena Schub

När jag träffar Lena för att prata lite om hennes bok står 
hon i köket och kokar rosensaft, en fantastisk doft sprider 
sig i huset. På väggen i köket hänger felan. Det är nog så de 
fl esta av oss känner henne bäst, som Fjällbackas fi olspelande 
rosendrottning. Nu har hon även gjort debut som författare. 
Under många, långa och mörka kvällar och nätter har hon i 
vackra anteckningsböcker skrivit och illustrerat det som nu 
satts samman till en fantasifull berättelse. I första delen får vi 
följa några Fjällbackaungdomar i början av 1800-talet. Genom 
glimtar från deras vardagsliv lär vi oss om dåtidens kamp för 
att överleva men även om förmågan att ta vara på livets enkla 
glädjeämnen. 

Författaren är intresserad av historia och har vävt in mycket fakta 
i boken, blandat med egna funderingar. Bokens Jon är son till 
en sjökapten och bor i det hus där Lena idag bor, byggt 1804. 
Språket är kärnfullt och speglar tidsandan. I den andra delen av 
boken seglar ungdomarna iväg på det stora äventyret. Här får vi 
via en explosiv resa ut i rymden också stifta bekantskap med vet-
tarna. Via målande och humoristiska beskrivningar lär vi känna 

dessa små sympatiska 
figurer, som enligt 
Lena själv är inspire-
rade av barndomens 
John Bauer-troll – 
fantasi eller verklighet? Ja, ni avgör själva. Men 
lyssna lite extra när ni går in under Vetteberget nästa gång…

Lena har själv givit ut boken i en förstautgåva på 222 exemplar 
tryckta på Nordbloms Tryckeri i Hamburgsund. Hon ser gärna 
att boken läses av alla åldrar men vänder sig kanske särskilt till 
lite äldre barn och ungdomar, i ett försök att hålla intresset för 
det gamla Fjällbacka levande. Jag imponeras av Lenas kunskap 
och kreativitet och tycker att boken är klart läsvärd. Nog kan 
man märka här och var att texten inte granskats av något förlag, 
men om man inte hakar upp sig på det så slukas man snart av 
en härlig liten historia. 

Boken fi nns att köpa hos Anna C, på Café Grön, i Gullaboden eller 
hemma hos Lena nästa gång ni besöker Rosenträdgården. n

Fjällbackaspelet Anders Torevi

Ett kunskapsspel om Fjällbacka skärgård och samhälle 
är under utveckling. Spelet kommer att ha mer än 
100 frågor knutna till Fjällbacka och på bilden ser ni 
prototypen till spelplanen. Spelet kommer att fi nnas 
tillgängligt på restaurang ”Lilla Berith” i sommar för 
den som vill prova på eller göra en förhandsbeställ-
ning. Möjlighet fi nns också att komma med tips på 
förbättringar till den färdiga produkten. 

En del av vinsten kommer att gå till FFF för att stötta 
samhället tack vare nöjd sommargäst, Isabella von 
Hofsten i Sälvik, som för övrigt precis publicerat sin 
nya bok om idrott och ätstörningar. Visst är det kul 
med kreativa fj ällbackainitiativ! n

Körresa Anna-Lena Schub

Helgen 25-27 april var Fjällbacka och Kville kyrkokörer 
med sin körledare Stein Markman på besök i Uppsala. 
I Vaksala kyrka från 1100-talet framfördes tillsammans 
med Andreaskören, orkester och solister en bejublad 
föreställning av körverket ”Förklädd Gud” (Musik: Lars-
Erik Larsson, text: Hjalmar Gullberg), här dirigerade av 
Andreaskörens ledare Gun Dovelius. Under besöket 
hann vi också se lite av Uppsala i vacker vårskrud och 
delta i trevlig samvaro med våra körkollegor som förra 
året var på en motsvarande resa hos oss i Fjällbacka. 
Före hemresan sjöng körerna även några sånger på 
söndagens högmässa. n

N
O

TISER
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Text: Lars Tobisson, förord av Anders Torevi 
Bilderna tillhör Leon-Larssons arvingar

Det senaste tillskottet till litteraturen om Fjällbacka skärgård låter Fläsköborna komma till tals! 

Ett skepparhus i skärgården
En bok om Fläskö
Lars Tobisson - Bokförlaget Tre böcker

Bokens centralgestalt är Carolina Larsson. Hon föddes på Fläskö 
1843 och dog där 1924. Däremellan kämpade hon sig igenom ett 
strävsamt liv. Tidigt föräldralös men därigenom arvtagare till 
ett skepparhus i skärgården gifte hon sig 22 år gammal 
med den fyra år äldre styrmannen Oskar Leontius 
Larsson. Som först koff erdiskeppare och sedan 
sjökapten var maken under långa perioder 
borta från hemmet på Fläskö, men det 
hann ändå bli nio barn, av vilka de två 
första dog tidigt. 

Carolina blev änka vid drygt 50 års 
ålder. Hon utvecklade då den sam-
manhållande kraft som skulle utmärka 
hennes återstående levnad och där 
omsorgen om barnens framtid stod 
i förgrunden. När de yngsta sönerna, 
som studerade teknik i Göteborg, inte 
trivdes som inackorderade, flyttade 
Carolina till Majorna och satte upp ett 
studerandehushåll. Och när dottern Gerda 
i fyrtioårsåldern ville börja läsa till sjukgym-
nast i Köpenhamn, tvekade inte Carolina. Hon 
hängde på sig kappan, satte kapotthatten på 
huvudet och etablerade ett studenthushåll i den 
danska huvudstaden.

Men hon längtade trots allt tillbaka till Fläskö, där hon bodde 
ensam de tio sista åren. Med tiden kände hon allt starkare mörk-

ret, vinterkylan och åkommorna. Det sista brevet till dottern 
Olga är ett nästan oläsligt meddelande att nu ser hon 

så dåligt att hon inte kan skriva längre. 

Uppvuxen vid mitten av 1800-talet på en ö i 
Fjällbacka skärgård hade inte Carolina fått 

mycket formell utbildning. Hon skrev 
hellre än bra. Eller rättare sagt – som 
det lät. Läser man hennes brev högt, 
kan man nästan höra bohuslänskan, 
vilket har underlättat tolkningen av 
hennes epistlar.

Ett annat förhållande, som gjort 
det lättare att komma familjen Lars-
son in på livet, är att döttrarna Olga 

och Gerda tidigt drev en fotoateljé i 
Fjällbacka. Mest sysslade de med atel-

jéfoto, men även utomhusfotografering 
förekom. Den kända bilden från sillfi skets 

tid ”Sillstänget vid Porsholmen” knäpptes 
sålunda av Olga Larsson1894.

Flera av illustrationerna i ”Ett skepparhus i skärgår-
den” kommer alltså inifrån familjen. 

Bakom boken om Fläskö står en politisk ”halvkändis”. 
Lars Tobisson, född 1938 och fi l dr i statsvetenskap. Lars 
verkade först i tio år inom akademikerorganisationen 
SACO och blev sedan politiker med speciellt intresse för 
ekonomi och Europa. Lars var riksdagsman i 22 år och 
tillhörde den moderata partiledningen som partisekre-
terare och vice partiledare. Han arbetade nära de tre 
partiledarna Gösta Bohman, Ulf Adelsohn och Carl Bildt. 

Sina minnen från politiken har han skildrat i memo-
arboken ”Främling i folkhemmet” (2009) och levnads-
teckningen ”Gösta Bohman” (2013). Mellan böcker med 
politisk inriktning skriver han om öar. ”Sommargäster på 
Styrsö” som handlar om hans sommarö utanför Göteborg 
utkom 2011.

Född, uppväxt och utbildad i Göteborg med rötterna i 
Fjällbackatrakten. Hans far var född i Fjällbacka och hans 
farmor på Fläskö. Farfars farfar Tobias Andreasson, som 
orsakat det ovanliga efternamnet, var bonde på Träsvall 
på 1830-talet. 

Boken säljs bl.a. i Järnboden och på Konsum samt via 
internetbokhandlarna. Lars skriver såhär om boken:



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2014 • Nr 11615

Carl Jonsson
Carl Jonsson köpte det större huset och halva Fläskö 1813. Närmast 
kom han från Marstrand, där han varit båtskeppare och borgare. 
Han var född 1776 som oäkta barn till en högadlig officer och en 
piga vid Såtenäs säteri.

När Carl kom till Fläskö var sillfisket slut, och det var hård 
konkurrens om de frakter som fanns. Men sundet var fullt med 
segelskutor som inväntade bättre väder och vind eller bara vilade 
över natten. Under tiden gick sjömännen sysslolösa.

Carl fick en idé. Redan 1815 begärde han hos länsstyrelsen att 
få öppna krog på ön, och tillstånd gavs ett år senare. Därefter 
lade han till sina titlar även krögare, vilket framgår av mantals-
uppgiften nedan.

andra fartyg, visade god behållning. ”Carl Fredrik” seglade vidare 
i familjens ägo i ytterligare tio år och bidrog till att änkan Carolina 
kunde klara barnens försörjning och utbildning.

Oskar kallade aldrig sig själv Leon. Det var äldste sonen Carl, 
som när han gick på Sjökrigsskolan inte kunde heta Larsson och 
då tog första delen av faderns andranamn Leon med franskt uttal 
– Le-óng - som efternamn. Med tiden gjorde alla hans bröder 
likadant, Men Oskar tecknade sig alltid O.L. Larsson – även när 
han skrev till sina barn!

Sill och segelskutor
I sommar- och semestertider kan Fläskö framstå så idylliskt som på 
det insmickrande bokomslaget. Men livet därute var hårt, kävt och 
farofyllt, när vinterstormarna rasade, iskylan kröp på och tjockan 
gjorde skillnaden mellan natt och dag omärklig. 

Vad lockade – eller drev – männIskor att bli bofasta på ön under 
sådana förhållanden?

Det har förekommit uppgifter om att den ryktbara Abela Johans-
son drev krog på Fläskö, innan hon etablerade sig på Florö. Det är 
riktigt att det tidigt fanns en krog på Fläskö. Men den startades 
av Carl Jonsson, morfar till Carolina Larsson.

Djuphavsseglaren
I böcker om Fjällbacka har det vuxit fram en skröna om en tok-
frans på Fläskö vid namn Leon Larsson, som i sin blinda tro på 
segelsjöfartens överlägsenhet samlade på sig en flotta av skepp, 
vilket drev familjen till konkurs.

Sjökapten Oskar Leontius Larsson var född i Fjällbacka 1839 
och kom till Fläskö genom giftermålet med Carolina. Efter att 
ha fört befälet på andras skepp i många år, köpte han 1893 den 
tremastade barken ”Carl Fredrik” (uppkallad efter de två äldsta 
sönerna), som skulle bli Fjällbackas största segelfartyg under 
ortens storhetstid som centrum för handelsjöfart.

Oskar dog redan 1895 av kolera under ett hamnbesök i Marseille. 
För familjen på Fläskö fördubblades förlusten genom att näst 
äldste sonen Fredrik under återresan, som gick över USA, avled 
av tyfoidfeber i Georgia.

Men någon konkurs blev det aldrig tal om. Bouppteckningen 
efter Oskar, som utöver ”Carl Fredrik” upptog endast parter i några 

En viktig orsak var det stora sillfisket mot slutet av 1700-talet. 
Det gällde att vara nära en näringskälla som var så riklig att man 
inte bara kunde äta sig mätt utan också lägga den till grund för 
salterier och trankokerier.
Men vattnet var viktigt även på annat sätt än att det fanns fisk där. 
Att färdas därpå med vinden som drivkraft var det snabbaste och 
bekvämaste transportsättet. Men dåtidens fraktskutor kryssade 
dåligt mot vinden, vilket gjorde att man ogärna lade till på fast-
landet vid pålandsvind, särskilt som risken fanns att inte komma 
ut därifrån. Avsaknaden av fyrar och prickar medförde att man 
höll sig till kända farleder. En sådan led gick genom sundet mellan 
Fläskö och Dyngö. Där kunde man lägga till för att invänta bättre 
väder och vind eller som långliggare över vintern.

På en sådan stödjepunkt för sjöfarten fanns det tjänster att 
utföra, t.ex. att driva krog.

Men denna ordning varade inte längre än till slutet av 1800-talet. 
Med ånga och propeller kördes allt fler värdshus förbi. Samtidigt 
svek sillen. Avfolkningen satte in. Vad som tidigare varit årsbostä-
der såldes till sommarnöjen.

Utom det larssonska skepparhuset på Fläskö. Det är kvar i famil-
jens händer och står i stort sett som det gjorde, när Carolina Lars-
son 1924 anträdde den sista resan in till Fjällbacka kyrkogård. n 

Olga Larssons legendariska foto på sillstänget vid Porsholmen från 1894.

Lars höll ett uppskattat fö-
redrag om Fläskös historia 
och signerade sin nya bok 
på Kville Hembygds- och 
fornminnesförenings 
årsmöte i Kville Bygdegård 
i samband med boksläppet 
23 april.



Text: Håkan Elg • Foto: Sture Orrhult

Pilgrimsfalken
 Världens snabbaste fågel häckar åter i Fjällbackaområdet

Håkan Elg, ornitologen från Hjälpedsten, har tidigare bidragit i 
Fjällbacka-Bladet med artikeln om havsörnen som tidvis syns i 
området. Som han då lovade kommer här en artikel om... 

Det tog lite mer än 50 år, men nu är världens snabbaste fågel Falco 
peregrinus åter tillbaka som häckfågel i området kring Fjällbacka.

I mitten på 1800-talet uppskattar man att vi i Sverige hade 
mellan 1000-1400 par. Förföljelse från människan under slutet 
av 1800-talet och första hälften av 1900-talet gjorde att vi 1950 
bara hade 350 häckande par i landet. 

Under 1950- och 60-talet minskade beståndet dramatiskt på 
grund av den ökade giftspridningen inom jord- och skogsbru-
ket. I början på 1970-talet hade vi bara 15 par i hela landet. Ett 

bestånd på västkusten, ett i Norrbotten och ett häckande par 
på lilla Karlsö utanför Gotland.

Räddningen för falken var att man förbjöd de gifter som man 
visste skapade problemen (DDT, aldrin och dieldrin). En annan 
avgörande faktor var att naturskyddsföreningen i början på 
1970-talet startade ”Projekt Pilgrimsfalk”. Genom att samla in 
ägg som kläcktes i kläckningsmaskin (först på Tullare Hög på 
Hisingen och nu Nordens Ark) lyckades man rädda ägg som 
annars skulle spruckit under ruvande föräldrar. Dessa sattes 
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sedan ut i bon där man hade tagit äggen. Under tiden som 
ungarna kläcktes fram fick falkarna ruva på porslinsägg  eller så 
sattes de ut i s.k. hackingburar på lämpliga boplatser för falkarna. 

Förutom att samla in ägg hade man också avelsfalkar. För att 
undvika inavel i den svenska stammen var man tvungen att ta 
in falkar från Norge och Finland i det svenska avelsprojektet.

Samtidigt som gifterna började försvinna i naturen och fler 
och fler ungar sattes ut vände den negativa trenden och vid 
mellenieskiftet fanns åter 100 häckande par i landet. Denna 
framgångssaga har fortsatt och falkarna expanderar vidare och 
är idag uppe i 250-300 par. 

Är faran över? Tyvärr blir svaret nej på den frågan och det 
senaste ämnet som stör falkarnas reproduktion är flamskydds-
medel som används på våra data- och tv-skärmar. Då många 
av våra falkar flyttar söderut under vintern möter de även faror 
längs sina flyttvägar.

Pilgrimsfalken häckar på västkusten i branta klippstup i 
områden med gott om fåglar. I Norrbotten kan de bygga 
sina bon på marken ute på myrarna. De fångar bytesfåglarna 

i luften och störtdyker i farter mellan 3-400 km/h och krossar 
bytet i luften. 

Tanums kommun var en av de sista kommunerna i Väst-
sverige som fick falkar i sina berg och det berodde på att 
berguven var så utspridd och talrik. De konkurrerar om 
samma boplatser och berguven kan dessutom vara predator 
på falken. Det dröjde till 2010 innan vi fick vår första falkhäck-
ningen i kommunen och den hamnade i Fjällbackaområdet 
(paret lyckades detta år få fram två ungar). Vi som har letat 
efter den första falkhäckningen trodde att vi skulle hitta den 
första ute vid kusten men det är fastlandshäckningar i båda 
fallen runt Fjällbacka. För att hålla koll på vilka individer som 
besitter boplatserna försöker man ringmärka så många falkar 
man orkar. Då kan man på avstånd läsa av vilka individer det 
är med hjälp av starka tubkikare.

Hittar man en skadad eller död falk så tillhör fågeln staten och 
ska lämnas in till polisen eller Naturhistoriska Riksmuseet. Man 
kan om falken är skadad även ringa Fågelcentralen på Hisingen 
tel. 0303-16501. n

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD 
STORA FADDERDAGEN 2014 • Onsdag 16 juli

Samling på Centrumbryggan kl. 10.00 för genomgång och utdelning av säckar.
Se lokala anslag för utförligare information eller besök oss på www.fjallbacka.com/vvs.
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Text: Harald Rylander • Foto: Hembygdsarkivet, Harald Rylander & fam. Janssons privata

Janssons båtvarv 
- ett anrikt företag i tiden

Jag träffar Bror, Urban och Torbjörn en dag i januari i år när snön yr bland alla de för vintern upptagna och 
täckta båtarna. Båtarna står på rad med färgglada presenningar och skapar ett lugn i vinterlandskapet. Det är 
frukost och vi sitter i det lilla anrika kontoret för att prata om gamla tider, nutid och framtid.

Bror är nu 83 år och besöker varvet varje dag för att utföra alla-
handa sysslor. Han är född i Fjällbacka, i det lilla ljusblå huset på 
Södra Hamngatan 8, som precis klarade branden 1928. Pappa 
Erik och mamma Hulda hyrde huset och hade ett bageri där 
från 1929 till 1935. Erik kom från Ljusne i Norrland, där pappan 
var bagare och Hulda kom från Hällevadsholm. Sedan flyttade 
de till det nybyggda huset intill, märkt ”Hajen 1”, och fortsatte 
bageriverksamheten där fram till 1947. Huset blev sedan en 
mjölkaffär och därefter startade glasstillverkningen med mjuk-
glass och glasspinnar som Bror också deltog i. Vi kommer ju ihåg 
”Glasspecialisten” med sin vagn. Bror jobbade en tid på Andreas-
sons snickerifabrik i Källvik som framställde köksinredningar.

Bror ville starta något eget. Han var intresserad av båtar och 
hade sysslat en del med vårutrustning av båtar. Kommunen 
hade en tomt, där varvet nu ligger, som användes som upp-
läggningsplats för båtar. Där fanns också en kran. Kommunen 
ville gärna att det skulle startas ett båtvarv på tomten. 1959 
hyrde Bror tomten av kommunen och han uppförde en bygg-
nad för att starta ett båtvarv. Till att börja med restaurerades 
och vinterförvarades träbåtar. Kötthandlare Bror Bräcks julle 
var den första båt som restaurerades och förseddes med ny 
motor. Varvet samarbetade med Vicke Widelius som hade en 
liten cykel- och motorverkstad i Galärbacken. Samarbetet med 
Widelius Marinservice fortgår alltjämt. 

Den första träbåt som byggdes 1961 var en bohusjulle som 
beställts av en skollärare från Kämpersvik. Båtarna byggdes 
i fur och borden nitades med kopparnit. Virket kom från ett 
sågverk i Rabbalshede. När furustockarna sågades valde man 
ut de finaste plankorna som Bror köpte. Detta skulle aldrig gå 
att göra idag, säger Bror.

1963 anställdes Thure Krantz, som också arbetat på snick-
eriverkstaden och produktionen av den populära folkbåten 
hade startat. 

Folkbåten
Den först folkbåten byggdes 1962. Det var Bengt Johansson 
(Saga hemköp) som beställde den och den skulle heta Annika 
efter dottern. Innan den byggdes åkte Bror och Bengt till ”Bror på varvet”
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Grenå i Danmark för att se hur båten skulle byggas. I Danmark 
byggdes då många folkbåtar och görs så fortfarande, fast nu i 
plast. Man skaffade ritningar från Seglarförbundet. Först tillver-
kades kölplankan i ek sedan monterades stäv och akterspegel. 
Med hjälp av s.k. ”spantrutor” kunde båtens form bestämmas. 
Därefter lades borden och nitades. Sist monterades spanten 
som utgjordes av basad ask. Man upphettade spantmaterialet 
i ånga så att det kunde böjas. På detta sätt kunde fler båtar 
byggas i samma form. För att tillverka kölen gjordes en mall i 
trä som transporterades till Uddevalla för att gjutas där. Kölen 
vägde 980 kg.

Båten byggdes i lärkträ och med en specialutformad köl som 
gjorde båten särskilt snabb. Masten tillverkades på varvet. Den 
gjordes i två halvor som limmades ihop och en skåra för segel-
liket spårades ur. Skårans mynning bestod av infälld ask för 
att mynningen för seglet skulle bli hårdare. Seglen beställdes 
från Syversens segelmakeri på Smögen. Riggen med beslag 
levererades från Selldéns i Göteborg. Båtarna skulle klassas och 
få ett registreringsnummer, det var Bengt Forster på Korsö som 
gjorde detta. Den första båten fick nummer 820.

Båttypen, som blivit mycket populär familjebåt med sin stora 
sittbrunn, stora ruff och fina segelegenskaper, byggdes sedan 
1942 vid flera varv på Orust. Det var noga med mätregeln och 
båtarna kontrollerades ibland av besiktningsman. Bror besökte 
Bröderna Jakobssons båtvarv på Orust och det berättades att 
de anställda beordrats att dra lite extra i måttbandet om det 
befarades att båten blivit något kort. Nordiska Folkbåten skulle 
byggas av nordiskt trä. Bror visste att lärkträ från Alperna var 
särskilt bra. Det importerades till Danmark och då gick det bra 

att köpa virket. Lärkträet kunde vara lite kvistigare än den van-
liga furan varför båtarna målades, vi minns de ljusblå båtarna. 
Totalt byggdes sex folkbåtar och de kostade cirka 16000 kr. 

Brors båtar var lite speciella. En fiffig detalj var sargen. Utefter 
sargen finns vanligtvis små urtag så att vatten kan rinna av. 
Alla som haft båt vet vi ju att det då blir missfärjade partier på 
bordläggningen. För att undvika detta förseddes båten med ett 
avrinningsrör från däcket ned till ett bord under vattenlinjen. 
Sargen kunde då göras utan urtag och inget smutsigt vatten 
kunde därför rinna utefter bordläggningen.

Båtarna var välseglande. Bengt Johansson deltog i regattan 
Tjörn runt och blev etta. Ett år var Bror med men han gillade 

Thure Krantz var båtbyggare och en välkänd finsnickare.

Två Nordiska folkbåter i hallen.
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inte att ”sitte still så länge”. Efter seglingen skulle båten seglas 
hem till Fjällbacka. Man hade bestämt att gå utomskärs då 
vinden var svag. Utanför Soten blev det helt stiltje så Bror fick 
ro hem båten med en båtshake. Han hade en liten utbordare, 
men tändstiften låg hemma på köksbordet.

Vid ett möte i Göteborg med varvsföreningen träffade Bror 
den kände båtbyggaren och varvsägaren Hjalmar Johansson. 
Han var ordförande i föreningen och Bror tyckte det var spän-
nande att träffa denne berömde båtbyggare. Varvet byggde 
bl.a. livräddningskryssare och havskryssare. Bror berättade 
om sitt lilla varv i Fjällbacka. Hjalmar lär då ha yttrat: ”Du tar 
väl bra betalt?”

Nolhotten.
1969 startade tillverkningen av den lilla populära stävekan 
”Nolhotten” 4,8 x 1,8 m. Bror ritade själv båten och konstru-
erade mallarna. Först gjordes en prototypbåt i mahogny och 
därefter framställdes mallarna i trä. Fram till 1991 hade 365 
båtar tillverkats på varvet. Bror hade tillstånd att framställa 
båtarna i plast. 

Under 80-talet byggdes fyra Nicandersnipor. Nicander kon-
struerade och byggde i Marstrand den populära snipan, först i 
trä och sedan i plast. Urban var nere på varvet i Marstrand och 
kollade hur båtarna tillverkades. Det var Manne Fransson som 
köpt mallar som varvet använde för framställning av skroven. 
Inredningarna utfördes av Fransson själv i sin verkstad på en 
bondgård invid Fjällbacka. 

Formen till Fjällbackas vanligaste båt, Nolhotten.

Några jullar byggdes det även på varvet.

Gammalt möter nytt. Folkbåten i trä och Nolhotten i plast.
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Idag arbetar fyra personer på varvet:
Urban Jansson, chef.
Rosita Jansson, administratör.
Torbjörn Gustafsson, reparatör och kranförare.
Hans Bjerklinger, rekonditionering/vårutrustning.

När Urban 1990 övertog varvsverksamheten upphörde till-
ståndet att framställa hela plastskrov. Nu kunde man endast 
reparera plastbåtar och förse gamla träbåtar med ytterhölje 
av plast. Många av de gamla klassiska jullarna och snäckorna 
vi ser idag har plastade skrov utförda på varvet. Urban har 
jobbat på varvet sedan 1972.

Verksamheten utvecklas.
En ny hall i anslutning till ursprungsbyggnaden byggdes 
1999. Hallens 500 kvm kunde ta emot båtar för vinterförvaring 
inomhus. År 2007 skedde ännu en tillbyggnad om 700 kvm. 
Hallarna kan nu inrymma 65 båtar för vinterförvaring. Båtarna 
står på en vagn och kan vid behov rullas in i verkstaden för att 

Mina föräldrar hade sin kära passbåt i trä på Janssons båtvarv 
på 70-talet. De tyckte det var roligt att försöka göra i ordning 
båten på våren. De hade båten i många år och den blev väl 
med åren lite gisten. En vår kallade de på Bror då de tyckte att 
det blivit väl stora sprickor i bordläggningen. Bror lär ha yttrat: 
”här kan en se både sol och måne igenom”. Inget problem 
dock, båten tätades.

Sedan 1991 har Torbjörn Gustafsson arbetat på varvet. Han hade 
tidigare arbetat i sin pappas mekaniska verkstad på Hjälpedsten. 
Torbjörn är allt i allo men framför allt kranförare och känner väl 
till varvets historia och vet exakt när de olika kranarna instal-
lerades. Från början användes den ursprungliga träkranen 
som vevades för hand, som lyfte mindre än två ton. Den byttes 
1969 ut mot en järnkran och nu kunde man lyfta fem ton. 1974 
installerades en Liberkran och år 1992 byggdes den nuvarande 
kranen som är 12 meter hög. Mer än fem ton lyfter man dock inte.

iordningställas för sjösättning. Härigenom kan varvet syssla 
med vårutrustningen av båtarna redan under vinterhalvåret. 
Ca 200 båtar står vintertid uppställda och täckta på planen 
utanför. Hamnen har också byggts ut och har nu 35 båtplatser. 
Nu räcker det, säger Urban.

Miljöanpassning.
Bottenfärgerna till våra fritidbåtar har nagelfarits p.g.a. deras 
giftighet och ogynnsamma inverkan på miljön. Visst har 
färgerna blivit bättre men en lag som skall gälla från 2015 
innebär att varven måst ha en särskild platta för uppsamling 
av spolvatten i samband med upptagning av båtar. Urban var 
tidigt ute. Först i Tanums kommun installerades 2011 en spol-

Arne Ness och Diana Ross hade sin Coronet-båt på varvet 
under många år. De besökte ofta Dannholmen och bodde i 
sin båt. Båten hette Tiano efter en liten ö i Söderhavet som 
de ägde. Lasse Schmidt hade också sina båtar på varvet. 
Lasse hade motorbåt som hette ”My fair navy”. Lasse var ju 
teaterförläggare och hade satt upp musicalen ”My fair lady”.

Torbjörn lyfter en snäcka.

Bror och Urban ”grunnar på’t” någon gång på 1980-talet. Dator på kontoret 2014. Vad är det för fel på kortlådan?

platta på kajen. Det miljöfarliga vattnet silas genom kolfilter 
och avfallet samlas upp i tunnor som sedan transporteras till 
SAKAB (Svensk Avfallskonvertering AB). Varje år fraktas cirka 
en kubikmeter avfall till stationen. Föredömligt.

Jag lämnar varvet och längtar redan till sjösättningen av min 
Nicandersnipa. n

Hans spolar miljövänligt på spolplattan från 2011.
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Text: Hans Schub • Illustrationer: Jonas Dahlberg 

Jonas Dahlberg skapar 
minnesmonument i Norge

Han skapar mycket av sin konst under sommar-
halvåret på Valö och hans senaste verk har av 
kritiker bedömts som kanske detta århundrade 
hittills viktigaste offentliga verk.

När Tomas Forser skrev om Jonas Dahlberg 2003 (nr 95) beskrev 
han honom som ”en av den unga samtidskonstens nya namn”. 
Jonas är fortfarande relativt ung, drygt 40 år, men han är knap-
past inte längre något ”nytt namn”. I sitt lilla lådliknande hus 
på Valö skapar Dahlberg, numera ibland tillsammans med sin 

sambo Lisa Tan, sina nya verk. De båda träffades i New York där 
Jonas Dahlberg arbetade ett år. Tan, hon är också konstnär, följde 
med Dahlberg till Sverige och även om Stockholm är basen för 
konstnärsparet så utgör Fjällbacka och Valö under en del av året 
den viktiga kreativa arbetsplatsen.
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Resumé
Dahlberg inledde sina studier i början av 90-talet på arkitektur-
linjen. Under den tiden testade han olika konstarter, bl.a. ställde 
han ut målningar i olja en sommar hos Galleri Grön i Fjällbacka. 
Han skrinlade dock planerna på att bli arkitekt och valde istället 
att börja plugga på konsthögskola. Då växte viljan att uttrycka 
sig i tid och rum och videon blev Dahlbergs huvudsakliga medie. 
Det är genom alla sina videoinstallationer som Jonas gjort upp-
repade succéer över stora delar av klotet. 2003 hade han redan 
rankats som en världens tio mest intressanta konstnärer och hans 
verk hade ställts ut i Venedig och flera europeiska städer. 2004 
representerade han Sverige vid den 
26:e Sau Paulo-biennalen.

Under åren har han fortsatt att skapa 
intressanta och tankeväckande verk. 
Den röda tråden för Jonas Dahlberg 
är ofta att skapa en illusion av ett rum, 
ett hus, en gård, något avgränsat och 
begripligt. Detta får betraktaren se på 
en videoskärm eller på en storbild. 
Övertygad om vad man tror man ser 
blir man sedan varse något annat, den 
stora bilden är ofta filmad mot en liten 
modell, ibland visad i ett angränsande 
rum. Toalett-installationen på Restaur-
ang Riche i Stockholm är numera 
klassisk men är också ett exempel 
på att man inte behöver besöka ett 
galleri eller konstmuseum för att se 
ett Dahlberg-verk. I ett stort projekt 
kallat ”Invisible Cities” 2004 samarbe-
tade han med sin äldre broder Göran 
som för övrigt driver bokförlaget 
och kulturtidskriften Glänta (värd en 
egen artikel!). En bok, en film samt ett 
diabildspel ingick i utställningen som 
hade fokus på alla tusentals små städer 
som ingen tänker på att de existerar.

Förutom alla internationella scener 
han ställer ut på kunde västsvensken 
se ett stort urval av Dahlbergs verk då 
han ensam fyllde Göteborgs Konsthall 
i december 2012. I takt med att han 
blivit allt mer etablerad har produk-
tionerna blivit allt större med flera 
assistenter; ex. modellbyggare, filmare 
och ljudtekniker.

Nya konstarter
Det är inte bara video som är Jonas Dahlbergs uttrycksmedel. 
Bland andra projekt gjorde han scenografin till operaföreställ-
ningen Verdis Macbeth i Genéve och han nådde finalen i en 
tävling som handlade om att skapa en väggbeklädnad till en stor 
lokal i FN-skrapan i New York. Under de senaste åren har han fått 
flera uppdrag för offentlig utsmyckning, exemplen är hämtade 
från Stockholm: en tillfällig inklädnad av en hel fastighet på 
Östermalm, ny entré till KTH samt ett stort verk mellan Globen 
och nya Tele2 Arena.

Memory Wound
Nu är Jonas Dahlberg åter i rampljuset då han utsetts att skapa två 

minnesplatser över massakern i Oslo och på Utöya 2011. En enig 
jury valde Dahlbergs förslag i konkurrens med många andra, bl 
a arkitektkontoret Snöhetta som ritat operahuset i Oslo och min-
nesmonumentet efter 11 september i New York. Idén är att göra ett 
stort snitt i ett till Utöya närliggande näs på fastlandet (Sörbråten). 
Dahlberg uttrycker det själv som att han velat åskådliggöra det 
enorma sår som uppstått efter massakern genom att tillfoga 
naturen själv på Sörbråten ett minnes-sår, ”memory wound”. 
Besökaren kommer att från den ena bergsväggen betrakta den 
motsatta sidan där alla omkomnas namn ska vara ingraverade. 
Det är inte möjligt att nå den andra sidan, vattnet delar för alltid 

av Sörbråtens näs och det är denna 
symbolik med distans, sårbarhet och 
förlust som juryn fäste stor vikt vid.

Till Oslo, intill regeringsbyggnaderna, 
där de andra minnesplatserna skall 
anläggas, kommer 1 000 kubikmeter 
utskuren sandsten från Sörbråten 
att flyttas för att där bli till bygg-
nadsmaterial. Även jord, buskar och 
träd från snittet på Sörbråten flyttas 
till Oslo centrum. Den slutgiltiga 
utformningen av dessa minnesplatser 
är inte klar då de måste anpassas till 
ombyggnaden av regeringskvarteren. 
Detta arbete kommer Dahlberg troli-
gen att slutföra under sommarmåna-
derna ute på Valö i sommar.

Lisa Tan varit högst delaktig i pro-
jektet då hon bistått med idéer, dis-
kussioner, kritik och nya förslag. Hon 
skrev också texten till beskrivningen 
av de tre minnesplatserna. Det vin-
nande förslaget har rönt mycket 
stor uppskattning i Norge och i hela 
världen och bedöms ytterst värdigt i 
relation till den katastrofala utgången 
av den attack en ensam man genom-
förde den 22 juli 2011.

Ursprungligen skulle Sörbråten och 
den ena minnesplatsen i Oslo stå klar 
sommaren 2015 men på grund av en 
del närboendes protestester mot 
att Sörbråten ska få en minnesplats 
kommer projektet att försenas ett år.

Jonas Dahlberg berättar att en norsk 
konstnär påpekat för honom att han 
kanske omedvetet tänkt på Kungs-
klyftan i Fjällbacka när han jobbat 
med skissen för minnesplatsen. 

– Jag har inte alls tänkt på detta innan men det är oerhört roligt 
att tänka på att så kanske är fallet. Kanske har den funnits där i 
bakgrunden, säger Dahlberg själv.

Jonas Dahlbergs pappa Bengt-Göran hann inte leva länge nog 
för att uppleva sonens senaste framgångar, han avled sommaren 
2012. Jonas har berättat hur stolt han vet att hans far skulle varit 
över minnesplatserna i Norge. Som om inte det skulle räcka står 
det också klart att Dahlberg är i final med sex andra konstnärer 
i en tävling att smycka och omforma torget i Uddevalla, den 
stad där Jonas och brodern Göran växte upp på 70- och 80-talet. 
Bengt-Göran ler nog brett nu. n
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Text: Lasse Lundberg • Illustrationer: Peter Engberg

Konjaksholmen

Alfons far, som hette Hilding, brukade ofta fiska i lag med en 
Dyngöbo som hette Jon. Detta hände sig på den tiden då ”kyrkan 
å kärringarne höllt folk i Herrans förmaning”. Att dricka brännvin 
sågs inte med blida ögon av vare sig kyrkan eller kärringarne. 
Det var ju på den tiden så, att det var kvinnorna hemma som 

stod för familjens sammanhållning medan gubbarna fiskade och 
bärgade vrakgods och hölls med allehanda inkomstbringande 
verksamheter. Hilding hade många gånger berättat att Jon ofta 
gått in till en liten holme vid Norddyngö, bett Hilding att stanna 
kvar i båten, tagit öskaret och smitit iväg över ön och strax kommit 

I gamla tider talades det om en ö i yttre Fjällbackaskärgården, som kallades Konjakshol-
men. Hur man än letade i de mest detaljerade sjökorten fanns det ingen Konjaksholme. Så 
dök det upp en massa skrönor och berättelser från gamla tider, vilka Alfons och andra fis-
kare i skärgården brukade berätta. Ofta hade dom fått höra dessa av sina fäder, som också 
varit fiskare. Här är Alfons berättelse:

Vi välkomnar åter, efter ett litet uppehåll, vår bevarare av 
skrönor och halvsanningar Lasse Lundberg som denna 
gång tar sig an:
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tillbaka med en rejäl skvätt konjak vilken hade inmundigats under 
sedvanliga hedersbetygelser. Eftersom ett gammalt talesätt är att 
man inte skall skåda given häst i munnen, blev det inte så mycket 
frågat. Man lägger sig inte i andras affärer i norra Bohuslän.

På en fest senare, berättade Jon att han hade bärgat en kagge 
med 20 liter konjak som troligen spolats i sjön från någon skuta 
på nordsjön. Den nordgående strömmen hade sedan fört 
kaggen in på Väderöfjorden där Jon hade bärgat den. Jon hade 
sedan gömt den på det lilla skäret, i en liten skreva. Ett röse med 
stenar från strandkanten hade sedan blivit ett bra gömställe för 
fyndet, inte olikt alla andra rösen i ytterskärgården.

Det visade sig att Uddevalla, efter den stora branden på 1840-
talet, byggdes upp igen och blev den största hamnstaden i 
Sverige, näst Stockholm. Flera handelshus etablerades där och 
det berättas att staden fått privilegium på all import av konjak 
från Frankrike under en viss period. Den stora spritransone-
ringen i början på 1900-talet skapade en smugglingsvåg längs 
de svenska kusterna. Överallt växte det upp tullstationer, och 
tullen sågs inte direkt med blida ögon av kustbefolkningen. Här 
i Bohuslän hade vi smugglarkungen Ernst Bremer. Han föddes 
1886 i Göteborgs skärgård och hette från början Ernst Eliasson. 
Om man passerar med båt genom Kalvsund i Göteborgs norra 
skärgård, ser man hans hus med tinnar och torn nära den stora 
kajen. Sin smugglarverksamhet bedrev Bremer mest i Norra 
Bohuslän. Vid Persgrund norr om Väderöarna, och vid Grisbå-

darna väster om Kosteröarna, drev Bremer sin framgångsrika 
verksamhet. På så vis skapade han sig två marknader för sin 
verksamhet, den svenska och den norska. Av folk i allmänhet 
betraktades han som något av en ”Robin Hood-figur”, som stal 
från de rika och gav åt de fattiga.

Givetvis var han jagad av myndigheterna, i såväl Sverige som 
i Norge, men vanligt folks sympatier låg långt mer hos Bremer 
än hos myndigheterna. Bland kustbefolkningen fanns det ju två 
sorters smugglare, ertappade och ännu ej ertappade. Bremer 
och hans hejdukar hade mängder med sätt att lura tullen när 
så krävdes. T.ex. bogserade man dunkar, vilka flöt så länge den 
bogserande båten gjorde fart. När tullen sedan dök upp sänkte 
man sin last, vilken varsamt sjönk till botten. Flöten, inbakade i 
saltblock, följde med lasten till botten. När saltklumpen smälte, 
flöt det s.k. välet upp, och Bremer och hans mannar kunde i 
lugn och ro bärga sina dunkar. Väl att märk är att smugglarna 
fick bygga upp s.k. mej, så att man kunde läsa av var lasten var 
lämpad. Många av de små stenkummel man ser på skär och 
klippor härstammar från smugglartiden före andra världskriget. 
Vid flera tillfällen vann dock tullen, och fler än en gång fick den 
gode Bremer skaka galler både i Sverige och i Norge.

Kanske hade historien om Jons konjaksskvätt i öskaret en lite 
stabilare grund än att bara hänvisas till en bärgad konjaksdunk 
på Väderöfjorden? n

Tisdagen den 13 maj firades Fritidshemmens dag i 
hela Sverige. Fritidshemmet Måsen i Fjällbacka har 
50 inskrivna barn och vi firade denna dagen med 
maskerad, ansiktsmålning och parad genom samhäl-
let till lekplatsen vid Torget. Ropen skallade ”Fritids 
är bäst, ingen protest!”. Vid lekplatsen grillade vi korv 
och kanelbullarna smakade också gott, trots ösregnet 
som överraskade oss. Temat för dagen var ”Kunskap 
i gemenskap” och vi hade tillverkat små plakat där 
barnen hade skrivit något som vi har lärt oss på fritids. 
Vi hade en härlig eftermiddag tillsammans och det 
spelades kubb och jätte-plockepinn och vi kastade 
bollar i hinkar m.m. Det var roligt att leka tillsammans 
och alla var glada och nöjda när vi gick tillbaka till vårt 
Fritids igen. n

”Fritis” dag Margareta BergstedtVårdcentral i topp Anders Torevi

Sveriges Kommuner och Landsting har för tredje 
gången låtit patienterna betygsätta de cirka 1000 
vårdcentralerna i landet. Kriterierna var: Bemötande, 
Tillgänglighet, Förtroende, Helhetsbild och Upplevd 
nytta. På en skala från 1-100 var sveriges högsta betyg 
96. Fjällbacka VC (Närhälsan) fick toppbetyget 92 med 
endast tio VC före sig, varav den ena var Sotenäs VC i 
Hunnebostrand med betyg 93.

Det var inte med än fem år sedan vi fick den glada 
nyheten att vårdcentralen fick vara kvar, efter ett drygt 
år av nedläggningshot, utredningar och massiva pro-
tester. Med detta i backspegeln är det ju fantastiskt att 
denna pärla bland VC i Bohuslän fått fortsätta sitt arbete. 

98% av patienterna uppger att de får tid inom sju 
dagar och av alla samtal, som besvarats av Tele Q, rings 
94% upp vid utlovad tidpunkt. Något som närmast är 
att betrakta som överbetyg. Grattis till utmärkelsen, 
det är gott att vi har er! n

N
O

TISER
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Text och foto: Mi Karlsson Bergkvist.

Same, same but different
– kinesiska Bowies möte med Fjällbacka

Vi har väl alla slagits av olikheter då vi har varit ute och rest. Gör man som vännen Bowie Xú, sin första utlands-
resa från Ningbo (med cirka tio miljoner invånare) i Kina, blir det många nya upptäckter att göra. Bowies lista 
över svenska egenheter började redan i bilen på väg till Fjällbacka.

– Varför är det så många av lyxbilarna som har släpkärror? undrade hon. I Kina är bilarna vi kör statussymboler 
som man aldrig skulle ”besudla” med en hästvagn eller en släpkärra.

Vi anlände till sommar-
huset och Bowie talade i 
sms om för pojkvännen 
Xiăogōng i Kina att hon 
ska bo i ett riktigt trähus. 
Han anser att trä är det 
bästa byggmaterialet och 
ingen av dem har förun-
nats lyxen att få bo i ett 
sådant tidigare. 

Bowie älskar mat och vår 
första anhalt blev därför 
Fiskaffären, där vi möttes 
av Linas innerliga välkomsthälsningar. Hon berättade sedan för 
Bowie om de olika fiskarna. Bowie tittade på griffeltavlan med 
priser och jag förklarade att det lyxigaste i Sverige är att köpa 
filéer. I Kina tillreder man helst fisken med ben då de behåller 
mera av sin smak. Då fisklektionen var slut, köpte vi skaldjur 
som skulle bli kvällens middag. 

Nästa begivenehet var Postbåten, och alltmedan vi kryssade 
mellan öarna så berättade Torbjörn Westermark deras historia. 
Barnbarnet levererade med en van hand post och tidningar i de 
färgglada brevlådorna. Bowie förälskade sig i skärgården och 
den karga, tilltalande skönheten i naturen. 

Det naturliga valet efter lunch blev därför att fortsätta de 
bohuslänska naturupplevelserna med ett besök på Veddö. Då 
vi satte oss i bilen såg Bowie nogsamt till att hon hade pengar 
med sig och då vi stannade på grusparkeringen, svepte de 
mörka ögonen runt beteshagarna och det glittrande vattnet 
i viken.

 
– Var ska vi betala inträde? undrade hon. Hur mycket kostar det? 
I Kina skulle ett sådant här besök gå på omkring tusen RMB (lika 
mycket i SEK). Jag skulle vara tvungen att åka ”till naturen” och väl 
där är det en inhägnad, avgiftsbelagd strand där jag måste slå mig 
fram för att överhuvudtaget komma till vattnet. 

Att få en upplevelse utan några människor i en förtrollande natur 
som dessutom är gratis, hade hon inte förväntat sig. Vi tog våra 
saker och öppnade en tunga trägrinden in mot betesvallen. Vi åt 
kanelgifflar och drack saft på en varm klipphäll, tittade på krab-

borna som kikade fram 
under tångruskorna, lärde 
namnen på de svenska 
blommorna, studerade 
koblajor och smekte de 
uråldriga bergens skrov-
liga yta. 

Därefter åkte vi hem, läm-
nade bilen och cyklade in 
till Fjällbacka. Väl uppe på 
cykeln höll Bowie på att 
flyga över styret. Cyklarna 
i Kina har inga fotbromsar 

och då Bowie skulle trampa bakåt, blev det stopp. Men hon bara 
skrattade och kastade sig därefter handlöst utför Galärbacken. 

Det hade börjat mulna. Vi gick genom Kungsklyftan, såg på 
utsikten från Vetteberget och hur måsungarna kämpade med 
sina flygövningar i den tilltagande vinden.  Sedan promenerade 
vi ut till Badholmen och Bowie samlade snäckor och stenar att 
ta med hem till Ningbo. 

Lagom innan regnet började falla steg vi in i vårt trähus. Vi slog 
oss ner vid det stora matsalsbordet och njöt av Lars hemlagade 
majonnäs, hovmästarsås och alla de välsmakande skaldjuren 
som Lina hade försett oss med. Det hade varit en förnämlig 
dag. Bowie log varmt och jag förstod att Fjällbacka fått ännu 
en hängiven beundrare. n
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På havskräftfronten
mycket nytt

Text och foto: Annika Torevi.

Det är dags för en tredje uppdatering om vad som 
hänt på kräftfronten sedan sist (Fjällbacka-Bladet 
nr 110). Fjällbackas yrkesfiskare har som vanligt 
haft bråda tider med bland annat ministerbesök, 
leverans till Nobelmiddagens meny och nya Svens-
ka Havskräftakademien. 

Jordbruksminister Eskil Erlandssons kom på Fjällbackabesök 
i oktober 2013, inbjuden av Svenska Kustfiskeföreningen för 
att se havskräftfiske ombord på Ingemar Granqvists Mira och 
Kvalitetskräftans metoder för transport av levande kräfta. Jord-
bruksministern verkade förstå att tillgången på färska skaldjur av 
högsta kvalitet handlar om mer än bara själva fisket; skaldjuren 
är viktiga för hela besöksnäringen. De fantastiska skaldjuren kan 
komma att bli det som skiljer Fjällbacka och Norra Bohuslän 
från andra resmål. 

I höstas skickade Kvalitetskräftan havskräftor till Dubai för att 
serveras vid en stor golftävling och Visit Sweden i samarbete 
med Västsvenska Turistrådet skeppade havskräftor från Kvali-
tetskräftan tillsammans med räkor och ostron från Grebbestad 
till London för marknadsföring av Sverige. Temat var ”Try 
Swedish” och vände sig till matintresserade britter. Från att ha 
förknippats mest med sill och surströmming är Sverige på väg 
att bli världsberömt för sina skaldjur från Västkusten. 

Nobelmiddagens huvudrätt som serverades i november 2013 
bestod av ”Havskräftfylld piggvarskupol, tartelett med havs-
kräfta på ostcrème och spenatbädd, spetskålsterrine, havskräft-
sås och mandelpotatispuré”. Nobelkocken Andres Hedlund var 
mäkta imponerad av smaken på de 1.000 levande havskräftor 
som levererades direkt från Fjällbacka av Kvalitetskräftan. Det 
måste varit en speciell känsla för Ingemar Granqvist, Kalle Kahl-
man och Ove Leandersson att se kungafamiljen äta deras egna 
kräftor. Egentligen var det nog lite speciellt för alla som älskar 
Fjällbackas havskräftor…

Under våren bildades 
Svenska Havskräftaka-
demien på initiativ av 
lokala yrkesfiskare och 
krögare. Ordförande är 
Kalle Kahlman, yrkes-
fiskare i Mörhult. I skri-
vande stund pågår aka-
demiens arrangemang 
”Havskräftans dag” för 
fullt. Det skall bli ett 
återkommande arrang-
emang under Kristi Him-
melfärdshelgen varje år 
och man kan bli medlem 
i akademien – det kostar 
100 kr för livstid. Mer om detta kommer i en egen artikel i 
nästa nummer av tidningen. Under tiden kan ni följa Svenska 
Havskräftakademiens arbete på Facebooksidan med samma 
namn. n
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Allégatan 1, FJÄLLBACKA
Nedre Långg. 21, GREBBESTAD

BIKINI & BADDRÄKTER
som passar alla

Kupor från A-H
Mix & Match
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Ingress: Anders Torevi • Text: Linda Sjölund 
Foto:  Anders Torevi och Ossoami

Högen med barnbyxor med hål på knäna slutade aldrig växa. 
Barnens nya jeans höll sällan mer än några veckor. Jag lappade 
på löpande band och var på väg att ge upp kampen. Samtidigt 
kändes det både oekonomiskt och förfärligt miljöovänligt med 
slit-och-slängbeteendet som modebranschen uppfostrat oss 
till. Nog är det väl rimligt att ett par nya barnbyxor åtminstone 
håller tills det är dags för nästa storlek?!

Idén om Ossoami började gro 2012. Med 20 års erfarenhet av tex-
tilproduktion i bagaget, bl a av funktionsytterplagg, bestämde 
jag mig för att utveckla en kollektion barnjeans som verkligen 
tål att användas. 

Jag kom i kontakt med CORDURA® som i årtionden producerat 
starka fibrer till allt ifrån arbetskläder och MC-kläder, till uni-
former. Plagg som måste klara att utstå extrem påfrestning. 
Precis som barnkläder! Därför blev Corduradenim, som är ca 
tio gånger starkare än vanligt jeanstyg, det självklara valet som 
knäförstärkning på jeansen.

Materialet är noga labtestat, men det allra bästa sättet att testa 
hållbarheten är att låta barn använda byxorna. Min åttaårige son, 

Theo, är mästare på att slita byxor. Han kan lätt ha sönder ett par 
nya jeans på två-tre veckor. Så han har fått prova allt. Inga byxor 
godkänns om de inte passerat honom. Han är väldigt noga med 
looken också. Jag brukar säga att han är designchef. Överhu-
vudtaget får jag mycket inspiration av mina barn och försöker 
att utgå ifrån vad de gillar. Det viktigaste, utöver hållbarheten, 
är att plaggen ska vara sköna. Och de ska tilltala barnen, det 
är viktigt, de flesta barn älskar färg och vågar vara personliga.

Jag är uppväxt i Fjällbacka på somrarna och numera deltidsbor 
jag och familjen året runt i Sälvik. Det finns ingen vackrare plats. 
Så att fota den första kollektionen här, med hjälp av ett gäng 
härliga, energiska små fjällbackabor, kändes självklart. I oktober 
förra året lanserades Ossoami hos utvalda återförsäljare i Norden 
samt i webshopen www.ossoami.com. I Fjällbacka finns jeans-
sortimentet hos Rogers butik i backen. 

Ossoami är först i världen med att erbjuda barnjeans knäför-
stärkta med Corduradenim. Det känns fantastiskt att kunna 
garantera att småbarnsföräldrar inte längre behöver lappa 
några knän. Ossoami håller nämligen minst tills det är dags för 
nästa storlek! n

En helsida i GP och fjällbackabarn som mannekänger väckte mitt 
intresse om Linda Sjölund och hennes nya barnklädesmärke Os-
soami. Hon definierar sig som halvtidsbo i Sälvik, men vem är hon, 
vad är idén? Vi låter Linda presentera sig själv... 
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Text: Annika Torevi • Foto: Lasse Pettersson och Annika Torevi

Navigare necesse est 
– att segla är nödvändigt!

Första gången jag kom till Fjällbacka körde 
jag in i byn söderifrån. Det var en sen vår-
kväll och i halvmörkret kunde jag urskilja 
ängar, några hus, en sovande hockeyrink 
och sedan moderna hus i ett villaområde. 
Det var inte riktigt vad jag hade väntat 
mig efter att ha sett foto efter foto på 
vita hus, röda sjöbodar, kyrkan vakandes 
ovanför bebyggelsen och Vettebergets 
ruvande siluett ovanför båtar och master. 
Dagen efter blev det en liten båttur och vi 
vände i Sandhagen. Ja, ni vet ju själva vad 
jag såg. Sveriges vackraste skärgårdssam-
hälle. Västkustens pärla. Fjällbacka!

Varför reser vi? Vad består det goda värdskapet i? Jag tror att 
svaret på bägge frågorna är detsamma.

Vi reser för att uppleva sådant som skapar minnen och värdskap 
innebär att se till att ens gäster åker vidare med upplevelser som 
blir minnen för livet. Jag minns fortfarande tydligt min första 
upplevelse av Fjällbacka från havet, trots att jag sett samma vy 
hundratals gånger sedan dess. Jag vill påstå att man inte sett 
Fjällbacka på riktigt om man inte sett det från havet, och det är 
den vyn man kommer minnas.

Det finns ett sätt att se Fjällbacka från havet som slår det mesta, 
nämligen från sittbrunnen ombord på en gaffelriggad f.d. lotsbåt 
från 1908. Att segla den här typen av båt är inte detsamma som att 
segla en modern segelbåt så Ilses besättning är med dig ombord. 
Är man en van seglare får man gärna hjälpa till under seglatsen, 
det kräver dock betydlig muskelkraft att hantera rigg och segel. 
Ilses rejäla barlast och köl gör henne sjösäker, hon tjänstgjorde 
trots allt som lotsbåt ute på Väderöarna. Dessutom är hon snabb-
seglande om hon får tillräckligt med vind. Under sommaren 
seglar Ilse skärgårdsturer tisdag och torsdag kväll samt ända 
ut till Väderöarna på söndagar. Förutsättningen för alla turer är 
gynnsamt väder. Ilse tar 5-6 personer ombord, plus besättningen.

Hur gör man då för att få följa med Ilse ut och segla? Jo, man blir 
helt enkelt medlem i Föreningen Lotsbåten Ilse. För ynka 100 
kronor per person och år får man segla så mycket man vill – man 
får mail eller håll koll på Ilses hemsida (www.ilse.se) när det är 
dags och de som anmäler sig först får följa med. Man kan också 
chartra hela båten med besättning – prata med Lasse Landelius, 
kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. En bröllopssegling kan 
vara den perfekta presenten till brudparet, eller varför inte ge 
bort ett medlemskap i födelsedagspresent? 

Har du företag kan du bli före-
tagssponsor för 500 kr, prata 
med Lasse Pettersson. Sedan 
löser du medlemskap för dina 
bästa kunder och tar med dem 
ut på segling, de kommer de 
garanterat aldrig glömma – 
mycket bra för affärerna! 

Det är förstås fritt fram att skänka rena pengagåvor också. 
Ilse handlar inte bara om segling, hon är k-märkt och alltså ett 
erkänt kulturarv. Föreningens bankgiro är 310-6820 – glöm inte 
ange namn och e-post eller postadress. n
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BADHOLMEN
Vandrarhem

Välkommen till Badholmen Vandrarhem

Boka
bastu & badtunnafrån 1400.-

Rum från

625.-

per natt

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

Fyrbäddsrum med havsutsikt 
precis vid havet. 

Badstrand – Café
Bastu - Badtunna

- ÖPPET ÅRET RUNT -
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Har ni aldrig slagits av tanken att det skulle kunna tänkas ligga 
en skatt begraven nära er? Att någon annan och kanske okänd 
person lagt en gömma, härförleden eller kanske rent av för väldigt 
länge sedan. Tanken är lite rafflande och känslan av att ”hitta” 
något är nog en urkraft för mänskligheten. Att leta är drivmotorn 
för att hitta och vad man nu än letar efter vare sej det är solgula 
kantareller, bortsprungna barn eller vägen hem så är erövringen 
lyckokällan och resan dit spänningen. 

Att hitta en riktig skatt är inte omöjligt. De kan finns närmare än 
du tror och kanske passerar du en gömma dagligen. Bara i Fjäll-
backa med omnejd finns cirka 80 registrerade skatter gömda...

 
Geocaching är benämningen för denna moderna skattjakt och 
kan utföras över hela världen. Det går ut på att äventyrslystna 
sakletare söker efter gömda skatter i form av en behållare, en sk 
cache. Oftast är cacherna lite klurigt placerade, dock aldrig ner-
grävda. Med hjälp av GPS som visar koordinater och lite ledtrådar 
hittar man vägen till skatten. 

I nuläget finns det 2 401 771 registrerade cacher globalt. Hittar 
man en cache delar man sina erfarenheter online via sin mobil-
telefon och skriver något i cachens loggbok.

En cache kan vara i formen av en gammal filmburk upp till större 
plastburkar med tätslutande lock. Oftast innehåller cachen inget 
av större värde, vanliga föremål är mynt, kinderäggsleksaker, 
nyckelringar m.m. Man lägger aldrig mat, stickande/skärande 
saker eller saker som kan ta eld,  t.ex. tändare. 

Reglerna är mycket enkla:
1. Tar du något lämnar du något i gengäld.
2. Lämna avtryck i loggboken.
3. Lägg tillbaka geocachen på dens ursprungliga plats.
4. Logga din upplevelse online .

Är man en sann geocachare håller man sig borta från ”mugglare”.  
I cachens loggbok kan man t.ex. läsa: ”Idag var det mugglartätt” 
och det betyder att det var gott om folk som inte var geocachare 
i närheten. En skattgömma kan också ha blivit ”mugglad” dvs. 
bortstädad/kastad av någon ”mugglare”.

Geocaching startades i USA år 2000 ett par dagar efter att Clinton-
administrationen stängde av den s.k. SA-störningen som påver-
kade noggranheten i GPS-systemet. När signalen slopades blev 
felmarginalen endast ett par meter. En påhittig herre placerade 
ut en hink med småprylar utanför Portland i Oregano. Han med-
delade detta i ett forum på nätet och så etablerades sporten. 
Samma regler då som nu: Låda, Loggbok, Bytessaker.

I Fjällbacka finns många cacher utplacerade. Med spännande 
namn som ”Högre än gud” (ligger nära Fjällbacka kyrka), ”Ingrid 
Bergmans Rose” och ”Peppar” är det svårt att hålla nyfikenheten 
i schack. På Gluppö, Valö, Dyngö och Storö duggar de tätt.

Geocaching är ett billigt och trevligt nöje som passar hela 
familjen. Du kan anpassa din skattjakt efter svårighetsgrad som 
är utsatt på beskrivningen. Där står också terrängförhållanden 
och storlek på cachen. 

Under påskhelgen var jag ute på skattjakt med dottern Alma och 
vännerna Dalia och Elon. Vi beslöt oss för att besöka cachen Ingrid 
Bergmans Rose och det var minsann ett spännande äventyr. Med 
vår vägvisare (GPS:en på min mobil) ledsagade den oss från Lilla 
Berith där vi befann oss, ner i samhället och upp mot Kungsklyf-
tan. Mitt i det enorma bergsmassivet förstod vi att vi gått bet. 
GPS:en visade upp och upp skulle vi minsann, inte skulle vi ge oss 
så lätt. En hisnande klättring uppför dom branta trapporna upp på 
Vetteberget gav oss lön för mödan, cirka 100 meter in på berget 
vid ett litet tjärn visade det stopp. Beskrivningen löd: ”Leta efter 
ett träd och en sten. Det är den enda flyttbara stenen i närheten”, 
och där under en sten låg vår efterlängtade skatt. Med solen i 
ögonen, utan ”mugglare” och inte det minsta trötta barn vittjade 
vi äntligen bergets hemlighet. Med tanke på att det varit långhelg 
hade cachen haft många besökare. Tyskar, norrmän, engelsmän 
och nya zeeländare och till och med några från Grums. Vi skrev 
också in oss med gruppnamnet ”Team Turtles” :-)  

Läs mer på www.geocaching.se och lycka till med letandet! n

Var du än går har någon annan satt sina spår

Geocaching 
– skattjakt i modern tappning

Text och foto: Lena Willig

Geocacharna Alma Willig-Nordblom, Elon Engberg och Dalia Torstensson-
Trehammar, Annandag Påsk på Vetteberget.
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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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P-skivor Anders Torevi

N
O

TISER
Uppdaterad webb Anders Torevi Aktivt Röda Kors Eva Björving

www.fjallbacka.com har i vår fått helt nytt utseende och nya 
funktioner. Den största skillnaden ligger på det tekniska där 
hemsidan nu är skalbar och visas lika bra i datorer, surfplattor 
och mobiltelefoner. En i dessa dagar nödvändig och kostsam 
modernisering som möjliggjorts av de stolta sponsorerna av 
hemsidan. Stort tack!

Arbetet med ombyggnaden 
har utförts av Kust-IT. En kom-
petent och bra IT-partner i 
Fjällbacka. Företaget drivs av 
Mattias Larsson och kan lösa 
det mesta med hemsidor. 
Design, E-handel, integration 
med andra system, publice-
ring, optimering och statis-
tik. Därtill fixar han teknisk 
support för din hemdator 
eller ditt lokala nätverk, har 
serviceverkstad samt driver 
webbhotell och mailservers. 
Kika in på kustit.se, där finns 
både stor kompetens och 
trevligt bemötande. n

Nu har även Fjällbacka berikats 
med P-skivor. Allt för en bättre 
rotation på de parkerade bilarna. 
För de som vill parkera länge finns 
ju numera ytterligare en långtids-
parkering öster om Tetra Pak. 

P-skivorna kostar 20.- och säljs 
i många affärer. Intäkterna går 
oavkortat till Samhällsföreningens 
kassa så köp din skiva och stöd på 
samma gång Fjällbacka. n

Det är gott om aktiva medlemmar i Fjällbacka 
Röda Kors-krets. Varje tisdag träffas de för 
trevlig samvaro, samtidigt som man arbetar 
med olika handarbeten. I samband med 
Sillens Dag den 6 juni hade de tillsammans 
med Hamburgsunds-kollegorna bokat Röda 
Rummet på Fjällbackaservice och visade där 
en utställning under temat ”Nytt av gammalt” 
med exempel på hur man kan återanvända 
material och t.ex. sy nya plagg av gamla.

Under juli månad kommer de även i år driva 
sin välbesökta och populära loppmarknad, 
vilken är inhyst på Arne Weiseths gård i Edsten 
(vänster i Fligkorset mot Kville kör 100 m). En 
stor loppis mycket väl värt ett besök och har 
du saker du vill bli av med och som du tror 
kan passa på deras loppis, ring Arne på telefon 
0525-31140.

Varje år lyckas de samla in tiotusentals kronor 
som skickas till olika välgörande ändamål. n

Hugo premierad Lena Willig

Varje år delar Västsvenska danssportsför-
bundet ut ett stipendium till en dansare som 
utmärkt sig lite extra under året.

I år gick stipendiet till Hugo Gustafsson för 
hans insatser under året. Hugo har under 
dansåret 13-14 lyckats erövra hela tre SM-guld 
i disciplinerna Tiodans, Standard och Latin.

Grattis till denna unga lovande dansgrabb 
med Fjällbackarötter! n
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Leif Hugosson, Uppsyningsman, RS Fjällbacka  

   Foto: Nicklas Svensson

Hurra Hurra Hurra, RS Fjällbacka fyller 45 år!
I samband med jubileet vill jag passa på att tacka 
för alla gåvor och donationer som kommit oss till 
del under alla år och till alla frivilliga som på sin 
fritid gör det möjligt för oss att ge en hjälpande 
hand till er som vistas på sjön.

Rescue Leif Johansson har varit på båtmässorna 
i Göteborg och Stockholm med många intres-
serade besökande. De vanligaste frågorna var: 
”Hur fort går den?” och ”Hur många hästar är det 
i maskinen?” Svaren var 34 knop och 2x500 Hk.

En ny FLIR-kamera (värmekänslig nattkamera) 
har installerats på Rescue Sparbanken Tanum. 
Kameran är mer användarvänlig och har bättre 
fokus. Vi har t.ex. tittat på sälar som befunnit sig 
på 2 km avstånd. Vi övar nu för att lära oss FLIR-
tekniken bättre, så om du känner dig iakttagen: 
le och vinka när vi övar på just dig. Kom gärna 
ombord när vi deltar i något event så visar vi dig 
utrustningen.

Den 29 mars fick vi besök från Ålands sjörädd-
ningssällskap. I strålande sol visade RS Fjällbacka 
upp sig och båtarna. Kaffe och fralla intogs på 
Stora Hotellet, erfarenheter utbyttes och vän-
skapsband knöts.

Åland har beställt en båt från Swedeship av 
samma modell som vår Rescue Leif Johansson 
och den skall levereras i början av maj.

Vi har, som många andra frivilligorganisationer, 
svårt att rekrytera aktiva besättningsmän/kvin-
nor och läget har varit bekymmersamt. De som 
har jourgång har ställt upp med tätare jourpass 
för att vi skall kunna hålla stationen. En stor 
eloge till er!

Med tanke på detta så känns det verkligen bra 
att kunna presentera åtta nya aspiranter som 
skall ut bildas till frivilliga sjöräddare och jag 
hälsar Gertrud, Bo, Björn, Diana, Per, Tina, Johan 
och Nina välkomna.

Till slut vill jag påminna om nyårslöftet att se 
över de uppblåsbara flytvästarna inför säsongen.

Är du i behov av hjälp så tveka inte att ropa på 
oss, vi finns här för dig! n

Ovan ser ni besättningen från Åland 
som var här på besök i mars och 
nedan vår Rescue Leif Johansson 
och den blivande åländska båten.
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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

Fjällbackas Framgångsrikaste Förening 
Fortsätter Fira Framgångar...

Förra årets framgångar smittade av sig under våren 2014. Under 
januari reste två lag upp till Lag-SM i Umeå och visade hela 
Sverige att Dance Port fortsätter fira framgångar. Bägge lagen, 
ungdom och junior, tog hem guldmedaljerna som Sveriges 
bästa lag inom dansen. Så trots att resan var lång med nattåg 
tur och retur till Umeå, var humöret på topp. När dansarna sedan 
möttes med stort firande på Uddevalla central var Guldfirandet 
totalt med föräldrar, syskon och supportrar.
 
Dance Port har under våren fortsatt sina populära danskurser för 
barn från 3-12 år, Skuttis och Rocka loss. Det är dansglädje varje 
måndag i Klubblokalen i Församlingshemmet. En nyhet under 
våren var nybörjarkursen för dansare mellan 6-13 år. De har i 
grunden lärt sig Bugg, men även prövat de övriga danserna som 
klubben dansar. Även lite showdans har dansats. Hela kursen 
avslutades med en danstävling i Skolans gymnastiksal, Lilla 
Bryggdansen, där de dansade med andra klubbar från kusten. 
Vilken dag det blev för dansarna och deras familjer. Hallen var 
knôkfull av dansare och publik. En härlig avslutning på vårens 
kurser som återkommer till hösten.

 
Klubbens tävlingsdansare har skördat stora framgångar på täv-
lingar runt om i Sverige, samt även utomlands. Alla vet vilka vi 
från Fjällbacka är, och det gäller inte bara dansarna. Styrelsens 
jobb med hur hela föreningen sköts, allt som händer i klubben 
och hur kul dansare och övriga medlemmar har tillsammans 
har gett eko ute i hela Danssverige. 

Under DM i Göteborg blev det många medaljer för klubben, 
Guld i danserna Lindy hop junior och vuxen, Bugg junior, Rock 
junior och Boogie Junior. Silver i Rock vuxen och dubbelbugg 
vuxen, samt brons i Lindy hop junior, Boogie vuxen, Dubbelbugg 
junior och Bugg 35+. 

När klubben åkte till SM i Borås under Kristi himmelsfärdhelgen, 
var det 18 taggade dansare som ville visa övriga dansare i Sverige 
hur duktiga de är. När SM sedan sammanfattades visade det sig 
att PORT tillhör sverigeeliten inom många danser, eller vad sägs 
om följande fina prestationer under SM: fyra av sex finalpar från 
klubben i Lindy hop junior, med resultaten 2:a, 3:a, 4:a och 5:a. 
Två trios i dubbelbugg juniorfinal, vilket resulterade i ett brons 

och en sjunde plats. Även våra Rockare och Boogie dansare var 
i final och tog var sitt brons. Med dessa fem medaljer och alla 
finalplatser blev Dance Port Bästa Juniorklubb under SM. Sedan 
blev det en final för Odin, Emma och Matilda i deras först SM i 
vuxenklass i dubbelbugg, efter en bejublad show slutade det 
med en fjärde plats. 

 
Föreningen har även visat upp sig på andra plan också. Bejub-
lade uppvisningar har gjorts bl.a. på Silledan och Crusaders 
Classic Car meet har gjorts. Klubben bjöd även in alla låg och 
mellanstadieelever från Fjällbacka, Hamburgsund och Rab-
baldshede under påsklovet. Det blev en heldag med pröva på 
och ett fullsatt Påskdisco. Klubben hade även sin årliga tävling 
i Hamburgsund. Det var en klang och jubeldag under tävlingen 
som var en relativt stor N-tävling med runt 230 dansare. n

Ovan: Dance Ports lag från Lag-SM i Umeå i januari.
Nedan: Dance Port-gänget på SM i Borås i maj.
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Text: Anders Nilsson • Foto: FjGK

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

Stora Hotellet Bryggan 
Fjällbacka Open 2014

Strålande marknadsföring  
i dubbel bemärkelse!

Under några fantastiska dagar i mitten av maj visade Fjällbacka 
och dess golfbana upp sin allra bästa sida.

Med kort varsel blev Fjällbacka Golfklubb under februari tillfrå-
gad om att ta på sig värdskapet för en Nordea Tourtävling under 
maj månad. Klubben har under många år arrangerat tävlingen 
Fjällbacka Open som ingått i minitouren och även diskuterat 
möjligheten att i framtiden ta på sig ansvaret för en tävling i 
den allra högsta divisionen. Efter en kort tids överväganden 
blev svaret ja.

Ett mycket stort arbete har därefter nedlagts på den omfattande 
organisationen kring arrangemanget. Under Robert Molin led-
ning har banan satts upp i ett fantastiskt skick och hela golfan-
läggningen har trimmats på bästa sätt. En tävlingskommitté har 
hanterat många praktiska frågor som varit nya.

Förutom glimrande ideella insatser – sammanlagt ca 60 klubb-
medlemmar har lagt ned ett imponerande arbete inför, under 
och efter tävlingarna - har arrangemanget möjliggjorts med 
hjälp av generösa sponsorer.

Tävlingshelgen inleddes torsdagen den 15 maj med en proam-
tävling. Under bästa tänkbara väderförhållanden krigade 27 lag, 
eller sammanlagt 108 spelare, ute på den vackra banan. Det var 
jämnt i toppen. Segrande ur striden gick Lag Nobless med proff-
set Gustaf Kocken samt familjen Eriksson. På kvällen träffades 
deltagarna tillsammans med funktionärer på en mingelkväll 
på Stora Hotellet Bryggan. Mat, dryck, prisutdelning och Örjan 
Torstensson förgyllde arrangemanget.

Under tre dagar avhölls sedan själva tävlingen. Nu fick vi njuta 
av golf av allra högsta klass. Startfältet bestod av många av de 
allra bästa spelarna i Sverige, Norge och Finland varav flera har 
spelat ute på de europeiska tourerna. På fredagen satte Richard 
Pettersson från Haninge Golfklubb nytt banrekord med 66 slag. 
Rekordet blev dock inte långvarigt för dagen därpå kontrade 
Marcus Larsson från Barsebäck Golf och Country Club med 
fantastiska 63 slag. För att klara cuten, dvs. att kvalificera sig till 
söndagens finalspel, krävdes att man låg högst två slag över 
banans par efter två dagars spel. 57 spelare klarade cuten. 

Finaldagen blev till slut gastkramande spännande. Efter 53 
håls spel, dvs. med endast ett hål kvar att spela på tävlingen, 
ledde Richard Pettersson med tre slag före tre spelare som 
väntade i klubbhuset. Efter vattenbesök, pluggad boll i bun-
kern och en treputt, hamnade fyra spelare på samma resultat, 
sex under par.

Detta ledde till omspel på 18:e hålet. Det krävdes fyra ytterst 
spännande omspelshål för att slutligen Jesper Billing skulle dra 
det längsta strået genom att sänka en fyrameters birdieputt. 
Förstaplatsen gav en prischeck på 72000 kronor och Jesper 
kvalificerade sig till spel på Nordea Masters. Henric Sturehed, 
Jacob Glennemo och Richard Pettersson delade på andra-
platsen. Vilken avslutning på detta strålande arrangemang i 
stråland solsken! 

Från klubbens sida skall framföras ett mycket stort tack till alla 
sponsorer och alla er som ställt upp och arbetat ideellt i Stora 
Hotellet Bryggan Fjällbacka Open 2014. n
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27 lag deltog i proam-
tävlingen och segrande 
lag blev Lag Noblesse med 
Fredrik, Leif och Evalotta 
Eriksson samt proff set 
Gustaf Kocken.

Celebert besök stod världs-
spelaren Lotta Neuman för.
6 LPGA segrar i USA, 
5 segrar på Europatouren 
och en Major (US Womens 
Open) 1988. 
Nu var hon dock inte här 
som spelare utan som 
caddie för brorsonen 
Joacim Neuman. 

Segrare, efter fyra särspels-
hål, blev Jesper Billing, 
Carlskrona som fi ck motaga 
segerchecken på 72 000 kr. 
Till vänster ses: Bob Bäck-
stedt, Tournament Director 
- Nordea Tour. Ture Eriksson, 
Klubbchef FjGK och Felix 
Holmstedt, Stora Hotellet 
Bryggan.

Celebert besök stod världs-

Segrare, efter fyra särspels-
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Text: Hans-Einar Forsberg, Anders Nilsson och Kalle Kahlman • Foto: SSN

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

Följ oss på Facebook!

Sommaraktiviteter  2014

Regattasommar 2014
Som vanligt är det ett stort utbud av aktiviteter på vår anläggning.

Våra traditionella poängseglingar, torsdagsseglingarna, startar 
den 3 juli och håller på i sex veckor med avslutning den 7 augusti. 
Alla jolleklasser är välkomna

Nästa begivenhet är Högsommarregattan som seglas den 5 
juli. Högsommarregattan ingår i seglarförbundets ungdoms-
cup – Liros Cup. Här är det jolleklasser som gäller. I år blir det 
en extraklass med C55or.

Väderöarna Runt har gått i graven och återuppstått som Väderö 
Race. Seglingen ingår i Liros Cup för kölbåtar. När vi inte är 
tvungna att runda Väderöarna längre så är det lättare att lägga 
en trevlig bana. Kalla det Kölbåtssegling av familjekaraktär. Förra 
året var det 21 båtar som startade. Alla som har en segelbåt är 
välkomna. Det är ”bakvänd SRS”, dvs jaktstart som gäller, så alla 
har en chans. Boka lördag den 12 juli för Väderö Race, samling 
kl 9.00, start kl 10.00 på Badholmen

Valö Runt seglas lördagen den 9 augusti. Samling kl. 15 med 
start kl. 16. Alla jolletyper välkomna. I år blir det en extrasatsning 

på C55or där vi redan har tre båtar anmälda. På kvällen brukar 
det vara knytkalas.

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

När vi inte seglar i Fjällbacka fi nns det goda möjligheter att 
gästa våra grannklubbar Stora Stenar och BJK. n

Seglarskolan 2014
Oavsett ålder och tidigare seglingserfarenhet kan SSNs seglar-
skola erbjuda kurser som passar just dig.

Nya vuxenkurser i C årets nyhet!
Efter fl era års önskemål har vi denna sommaren ett nytt koncept 
för våra vuxenkurser i C55. I år erbjuder vi eftermiddagskurser 
måndag-onsdag kl 15-18 eller under helgen kl 9-16. Vi hoppas 
att detta ska locka fl er till att komma ut på vattnet och prova på 
segling. Vi anpassar alla våra kurser efter era önskemål beroende 
på vad ni vill få ut av era dagar. Vissa är ute efter en intensiv kurs 
med spinnackerrace och kappsegling, medan andra bara vill lära 
sig grunderna och segla runt och njuta av världens vackraste 
skärgård. Våra duktiga instruktörer hjälper er oavsett önskemål.

Optimist och C för barn och ungdomar
För barn och ungdomar har vi fortfarande veckokurser i både 
optimist och C55. Där kan man säga att vi kör på samma gamla 
beprövade recept, som vanligt. En hel veckas segling, lek och 
sommarskoj, salta bad, avslutning med utfl ykt på en ö, korvgrill-
ning och bullkalas är delar av ett vinnande koncept som gör 
att vår seglarskolans popularitet består sommar efter sommar.

Optimistseglarskola för barn - år
Dagkurser måndag till fredag kl 9-15. Varje vecka från midsommar 

till mitten av augusti. Gå in på www.norderviken.se och se vad 
som är tillgängligt. Suget efter platser är större än någonsin i år.

C-seglarskola för ungdomar - år
Dagkurser måndag till fredag kl 9-15  

Anmälan till alla kurser och mera information om vuxenkurserna 
fi nns på vår hemsida www.norderviken.se. Vi svarar gärna på 
frågor på mejlen: seglarskolan@norderviken.se. n

Vecka Typ av kurs
26 Nybörjarkurs
27 Nybörjarkurs
28 Fortsättningskurs
29 Nybörjarkurs
30 Fortsättningskurs (Fullbokad)
31 Fortsättningskurs
32 Nybörjarkurs/Fortsättningskurs
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Mysigt skärgårdshus med bevarad 
atmosfär och havsutsikt. 3.900.000 kr.

Skalhamn

Mollösund

Perfekt generationsboende alldeles vid 
havet. 6.400.00 kr.

Stora Furö

Stora Furö - unikt smultronställe med 
sjöbod och brygga. 4.500.000 kr.

En stor strandfastighet med sjöbod 
och brygga. 7.500.000 kr.

Hjuvik

Exklusivt nybygge på bästa läge. Stora 
ytor - hänförande utsikt. 15.000.000 kr.

Stora Askerön

TILL SALU

Fjällbacka – Bostadsrätter
Vill du ha lägenhet eller bostadsrätthus i Fjällbacka? 
Se till att du � nns med i vårt spekulantregister så kontaktar vi dig så 
fort det blir något till salu – många av bostadrätterna i Fjällbacka säljs 
direkt mot vårt register utan annonsering. 
Du kommer också få förhandsinformation om nya projekt vi får in.

Dags att sälja huset?
Hos oss får du ingen standardlösning. Vi skräddarsyr alla våra tjänster 
för varje uppdrag, för varje säljare och varje köpare – helt enkelt för att 
ingen fastighetsa� är är den andra lik. Du behöver inta ha en dator eller 
kunna något om Internet – en postlåda och en vanlig telefon räcker 
gott – vi hjälper dig genom en trygg a� är och du är alltid välkommen 
in på vårt kontor mitt i byn. Vi ger våra kunder service, omtanke och 
tid. Kan du inte komma till oss kommer vi till dig, bara ring! 

Så mycket annat…
Vi kan hjälpa dig med mer än att bara sälja. Vi gör värderingar, svarar 
på frågor om arv, skatt, avstyckningar och annat som det kanske är 
dags att börja fundera på. Du behöver inte alls vara i färd med att sälja 
huset – att fråga och få svar kostar ingenting. 

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

Vem är vi på Kustnära Fastighetsmäklare?
Annika Torevi, registrerad fastighetsmäklare med lång erfaren-
het av försäljning och kundvård. Fjällbackabo, Fjällbackaguide och 
hembygdsentusiast, huvudman i Sparbanken Tanum och styrelsele-
damot i Mäklarsamfundets Västsvenska krets. Jobbar mest med Norra 
Bohuslän. • 0723-293520 • annika.torevi@kustnara.se

Mikael Skoglund, registrerad mäklare med lång erfarenhet av 
fastighetsförmedling i Göteborg och Bohuslän. Göteborgare med 
sommarboende på Rossö. Jobbar mest med Södra Bohuslän och 
Strömstad. • 0705-691520 • mikael.skoglund@kustnara.se

Vårt kontor ligger på Allégatan 3 i Fjällbacka granne med Café Grön. 

f a s t i g h e t s m ä k l a re

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

www.kustnara.se
+46 (0)525 312 10

A4-annons FB_juni13_2.indd   1 6/3/2014   3:07:29 PM
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Algot Torewi (hembygdsarkivet)

Baksidan till Fjällbacka-Bladet num
m

er 110 (decem
ber 2010) innehöll två bilder på ”ljugarbänkar” i sam

hället och dess besökare. A
ldrig tidigare har jag fått en sådan uppskattning 

för en baksida i ”Bladet” så jag vågar m
ig på en ny, liknande, fast denna gång från sjösättningstider under 1960-talet. Vissa är ”still going strong”, andra har läm

nat oss, så bilderna 
får hjälpa oss att m

innas... 

Lennart Bräck skall sjösätta snäckan i Källvik och arbetskam
raterna från Richters sillfabrik 

rycker ut. Från vänster: O
lle Juliusson,  G

unnar M
eyer, Lennart Bräck och A

xel H
ellberg. 

Å
ke Bergqvists eka i M

örhult skall också i sjön och grannarna hugger i: Ernst Johansson,  
Torsten H

akeröd, Kalle M
agnusson, John Johansson, Å

ke Bergqvist och Stig Lindh.


