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Har vi ett barnvänligt samhälle?

Fjällbacka är ett fantastiskt samhälle att växa upp i. Det fi nns trygg-
het här. De fl esta känner varandra och kan hjälpa varandra som 
goda grannar.

Miljön är vacker och vi har verkligen möjlighet att använda vår 
fantastiska natur. Här fi nns bergen, där vi kan klättra och träna 
balans. Här fi nns skogen, där vi kan vandra, bygga kojor och leka. 
Vi har havet och stranden, där vi kan bada, leka, segla, åka båt, fi ska 
och lära oss sjövett.  Detta är ju vardagsmat för många av oss men 
det är också unikt och lyxigt.

Men hur ser det ut inne i samhället? Hur ofta ser vi barn som rör sig där? Det är så härligt 
att möta glada  och hälsande barn på cykel, med en boll på pakethållaren på väg till nån 
gräsplätt där de kan leka. Det är inte så ofta.

Jag förstår alla föräldrar som tycker det är farligt att släppa ut sina barn i trafi ken, det 
fi nns ju inte cykelbanor överallt. 

Men jag tänker att ju fl er som cyklar, både vuxna och barn, ju mindre trafi k blir det.  Det 
kanske skall vara bilfritt på vissa vägar i samhället.

Barnen i dag har möjlighet att vara med på olika organiserade aktiviteter, såsom dans, 
fotboll, pingis, judo, segling, golf m.m., men då blir det att ta bilen eftersom aktiviteterna 
ofta ligger i olika delar av kommunen. Tyvärr har inte alla barn möjlighet att vara med på 
allt på grund av ekonomiska skäl och att det saknas bil.

Vi i FFF ordnar varje år aktiviteter för barn som alla kan vara med på. Krabbmetetävling 
mitt i sommaren är en väldigt populär barnaktivitet som inte kostar så mycket. I år bjöd 
vi dessutom på en Piratshow, som var mycket uppskattad.

På hösten när det mörknat, går vi tillsammans i fackeltåg upp till Mulleskogen på Uggle-
jakt. Barnen går runt med sina fi cklampor och letar ugglor. Vi grillar, letar godispåsar och 
har trevligt tillsammans, både stora och små, i kolsvarta mörkret. Inte heller detta kostar 
något. Barnen är tacksamma för det lilla. Det kan räcka att gå tillsammans i skogen eller 
att göra en bergsklättring med ett rep om magen, så mycket mer behövs inte för att göra 
det lite spännande.

Vi vet ju hur viktigt det är att barn rör på sig för både benstomme och hälsa och det 
sker mycket genom den naturliga leken och rörelsen. I Fjällbacka fi nns förutsättningar 
för alla att spontant utnyttja våra omgivningar till lek och spännande friluftsliv. Barnens 
nyfi kenhet och kreativitet kan väckas när de får röra sig fritt i och runt samhället. Detta 
kan så småningom leda till kunskap och aktsamhet om vår miljö.

Själv minns jag som barn att vi rörde oss mycket nere i samhället. Vi lekte krig i Vetteberget, 
vi hade klubben på Rabekullen. Vi var ofta framme i hamnen och mötte våra pappor som 
kom iland med trålbåtarna. Alltid fi ck man en tjugofemöring av nån gammal fi skargubbe, 
som vi köpte gotta för i Centrumkiosken.

Det är inte säkert att det var bättre förr, men ett är säkert och det är att vi rörde oss mycket 
mer fritt förr. Jag önskar att fl er barn kunde gå och cykla utan att behöva vara rädda för 
bilar. Men än en gång, ju fl er som cyklar och går, ju färre bilar blir det.

Vi behöver säkrare vägar med trottoarer och cykelbanor, men i väntan på det får vi ändå 
tillsammans med barnen ge oss ut och göra samhället mer levande. n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 2 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan
Anmälan till: 
Eva Björving
Allégatan 2

7  Fjällbacka
 Tel: +()7-27 

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

I skrivande stund öser regnet ner utan för mitt fönster. Men det kan jag inte klaga 
på efter denna fantastiska, varma, underbara sommar. Fjällbacka har verkligen fått 
visa sig från sin bästa sida. Både ortsboende, deltidsboende och våra besökare har 
kunnat njuta i fulla drag. Badholmen, Badberget och Sälviksbadet har varit välbe-
sökta för sköna bad både dagar, kvällar och nätter. Det är varma minnen som vi tar 
med oss nu när vintermörkret omsluter oss.

Föreningen för Fjällbackas årsmöte hölls även i år på Stora Hotellet. Möteshand-
lingarna fl öt på bra och uppslutningen var stor bland våra medlemmar. Undertecknad 
blev vald till ordförande även för det kommande året och jag tackar för det förtroen-
det. Föreningen bjöd på buff é som var mycket uppskattad. Efter mötet blev det som de 
senaste åren traditionsenlig allsång med vännerna Janne Gunér och Lasse Lundberg. 

Barnens dag med Krabbmetet var som tidigare en stor succé med en del nyheter. 
Läs mer om evenemanget på sidan 37.

Skärgårdens dag gick i Allsångens tecken på Badholmen. Det var väl en av de 
dagar som vädrets makter valde att inte visa sig från sin bästa sida, tyvärr. Men 
tack vare trofast publik som satt kvar trots att regnet öste ner, proff siga artister och 
skön allsång, så bjöd eftermiddagen och kvällen på en härlig stund tillsammans.

Tyvärr hade vi samma otur med vädret när det var dags för höstens Ugglejakt. Vi 
valde att ställa in på grund av det ruskiga vädret. Vi planerar ett nytt datum så håll 
utkik på www.fj allbacka.com.

När ni har tidningen i er hand så har föreningen hunnit medverka på Fjällbacka 
julmarknad och arrangerat vår Glöggkväll på Slajdarns Grill och Bar.
Vårens aktiviteter börjar ta form och vi hoppas att vi ses på någon utav dem.

Sjöräddningen och FFF delar överskottet från föreningspåsarna som fi nns på 
Coop. Under året har det blivit en del pengar. FFF har valt att köpa en optimistjulle 
till SSN som är i stort behov av att byta ut sin optimistfl otta, för pengarna. Tack för 
att så många av er väljer föreningspåsen när ni handlar.

Stort tack till alla er som sluter upp vid våra evenemang, som kommer och lyssnar, 
sjunger, fi skar mm.  Jag vill också passa på att tacka er som hjälper oss att genomföra 
dem, det gör allt så mycket lättare.

Slutligen vill jag önska er en God jul & Ett Gott Nytt År.  n
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Det är ett Fjällbacka på frammarsch och nybyggaranda som alla 
människor som kommer hit märker. Vi har nu nya ägarhus på 
Håkebacken med strålande utsikt över havet. Kyrkskolan inne-
håller 12 hyresrätter och har byggts av TBAB, också dessa med 
havsutsikt. F.d. Olofsson numera BRF Sommarvågen byggda i 
privat regi 28 bostadsrätter, alla är nu klara och  sålda. De fl esta 
till åretruntbor. Även Brisen är klar för byggnation, detaljplanen 
är godkänd och klar. Start byggnation hösten 2014. Där kommer 
det också att bli lägenheter alt bostadsrätter vad vi vet. Detta 
är det mest positiva som hänt Fjällbacka under mina 25 år i 
Samhällsföreningen.

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

Vi har fått en ny stor parkering för bussar och långtidsstående 
bilar, parkeringen ligger ovanför Tetra Pak, meningen är att 
turistbussarna skall släppa av turisterna vid gamla brandsta-
tionen och hämta upp dem efter guidning igen på samma 
ställe. På så sätt slipper vi ha bussarna ner i samhället. Mycket 
mysigare att fl anera ner i Fjällbacka och se på alla fi na aff ärer, 
utsikten, ta en lunch eller kaff e, eller ta en guidetur. Vi vill dock 
ha bättre skyltar och vi vill ha dem på engelska och tyska då vi 
har många turister från dessa länder.

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

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

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

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

Ännu i dagsläget är denna mätning inte klar och vi vet inte vad 
det innebär för framtiden. Vad vi dock vet är att vi kommer att 
protestera mot trädäck på alla vis.

Allégatan blev enkelriktad åt andra hållet i år och utvärdering 
sker. Beträff ande Torget ville vi ha bilfritt på kvällarna och inga 
turistbussar och tung trafik sommartid genom samhället, 
men det gick inte Länsstyrelsen och Vägverket med på (trots 
rasrisken).

Samhällsföreningen arbetar med olika grupper såsom bogrupp, 
trafi kgrupp, bad- och lekplatsgrupp m.fl . Dessa arbeten redo-
visas på vår- och årsmötena. Om man vill delta i någon grupp 
behöver man inte vara styrelsemedlem utan man engagerar 
sig i det som intresserar under Samhällsföreningens paraply 
och lämnar rapporter med jämna mellanrum till styrelsen. De 
långsiktiga frågorna har under året krävt fl ertalet möten med 
ansvariga och en kontinuerlig brevväxling.

Vi har också arbetat med att Fjällbacka samhälle skall få fi ber-
nät, Johan Ulriksson har hjälpt oss med denna stora fråga och 
mycket återstår. Vi måste alla träff as för att komma överens om 
hur vi går vidare.

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

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

Alla protokoll fi nns att läsa på Fjällbacka hemsida: 
www.fj allbacka.com – klicka på Samhällsföreningen.
Vi fi nns även på Facebook, Fjällbacka Samhällsförening.

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

Arbetsgrupper  Sammankallande
Bogrupp Anders Lindberg
Trafi kgrupp  Rosita Jansson
Bad-och lekplatsgrupp  Evalotta Ericsson

Ge en prenumeration på 

FJÄLLBACKA-BLADET
i julklapp till dina barn/föräldrar!

Gå in på www.fj allbackabladet.se och klicka på Bli medlem.
Ange vem som betalat och vem som skall få tidningen.
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Kyrktrappan – av Per Hammarströn, vår präst

Det råder ett nära förhål-
lande mellan kyrkan och 
havet. Så har det alltid varit. 
Kyrkans historia börjar ju, 
som bekant, med Jesus 
från Nasaret som samlade 
en grupp lärjungar kring sig 

och detta skedde vid sjön.

Jesus visste hur han skulle få fi s-
karna Petrus, Andreas, Jakob och Johannes att nappa på hans 
budskap.  Efter en natt med misslyckat fi ske sitter de och ”grer 
sina garn”, då ber Jesus dem att göra ett nytt försök, mitt på ljusa 
dagen! De protesterar först, men låter sig bevekas och resultatet 
vet vi; de drog upp sitt livs fångst. Lukas skriver i sitt evangelium: 
Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den 
andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fi ck så 
mycket fi sk i båda båtarna att de höll på att sjunka. (Luk 5:6-7)

De fl esta av Jesu lärjungar var fi skare som lämnade sina fi skelag 
för att följa Jesus, som sa: Jag skall göra er till människofi skare. 
Och på den vägen (eller vågen) har det fortsatt. Den första för-
samlingen hade ett hemligt igenkänningstecken under tider 
av förföljelse, och det var fi sken. 

När man sedan, på 300-talet, började bygga kyrkor, var det 
naturligt att kalla kyrkan för ett skepp, med all symbolik det 
rymmer; kyrkans skepp som för oss över tidens hav mot evig-
hetens stränder. 

För oss som bor i ett fi skesamhälle som har hela sin historia 
kopplad till havet, fi sket och sjöfarten, blir detta extra tydligt. 
Fjällbacka kyrka är invändigt smyckad med detaljer som syn-
liggör denna koppling. Nu senast mottog församlingen en 
gåva av f.d. mästerlotsen Alf Aronsson; en sjömanskista som 
möter besökaren i vapenhuset, och inne i kyrkrummet hänger 
tavlor med motiv av skutor med anknytning till Fjällbacka. 
Lyfter man blicken ser man votivskeppen; en tremastad bark 
samt en äldre kappseglingsbåt. Votivskeppen är speciella för 
just kyrkorummet, inte bara i Fjällbacka kyrka, då de skänkts 
av framförallt sjömän som tack till Gud för beskydd på resor 
till sjöss.

Vandrar man skeppet (som kyrkrummet kallas) fram kommer 
man till den fantastiska kormattan i sprakande färger som 
innehåller mängder av havs och fi skesymboler. Bl.a. består det 
centrala korset av tre stora sillar. Alla dessa nämnda symboler 
är gåvor skänkta av generösa församlingsbor.

Just denna starka och tydliga koppling mellan kyrkan och 
havet hjälper oss att själva förnimma den frid som Jesus gav 
sina första lärjungar i båten den där gången då näten var nära 
att brista. Han som med sitt ord förmådde fylla näten med fi sk, 
fi ck samtidigt fylla lärjungarnas liv med innehåll, det är detta 
som sker vid varje besök i kyrkan. Plötsligt är det jag som fi nns 
med där i båten och mig som Jesus talar till.

Därför är vi så glada över vår fi na kyrka – som kommer att bli 
ännu fi nare då altaret och väggen mot sakristian, i början av 
det nya året, skall renoveras. Under tiden samlas vi i försam-
lingshemmet som får fungera som kyrkskeppets ”hjälpe-båd”. 
Välkommen ombord! n

JULETID I FJÄLLBACKA 
OCH KVILLE KYRKA

15/12  Gospel of Joy, Gospelkonsert med 
 Jan Johansen, Kville kyrka kl 18.00
 (entré 150 kr)

20/12 Julmusik med Ärter och Fläsk, 
 Kville kyrka kl 18.00
Julafton  Julbön, Fjällbacka kyrka kl 17.00
 Midnattsmässa med körsång, 
 Fjällbacka kyrka kl 23.30
Juldagen  Julotta med körsång, Kville kyrka kl 08.00
Nyårsafton  Musikgudstjänst med Ingos Vänner och 
 Per Hammarström. Fjällbacka kyrka kl 18.30
Nyårsdagen  Ingen gudstjänst
3/1  Julkonsert med Kyrkokören, Hans Erik 
 Sundström och stråkensemble, 
 Fjällbacka kyrka kl 18.00.

Kyrkan skepp
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Text: Annika Torevi, Eva Björving • Foto: Anders Torevi

FJ Ä L L B A C K A

6 JUNI 2014
Ett samarbete mellan Föreningen för Fjällbacka,

Makrill VM och Kville Hembygds- och Fornminnesförening

För fj ärde året arrangerade FFF, Hembygdsföreningen och 
Makrill-VM nationaldagsfi randet den 6 juni. Därmed vågar vi 
konstatera att Silledan blivit en lokal tradition. Som med alla 
våra populära traditioner och evenemang i Fjällbacka skapar 
det bekymmer för oss skribenter som helst spirituellt och 
målande skall återge det vars värde består i att vara mer eller 
mindre likadant år efter år… 

Låt oss därför fokusera på det som utgjorde årets nyheter. 
Lars Tobisson kåserade om ”sill å potäter” på Hembygdsmuseet 
Nestorsgården och sålde sin nya bok om Fläskö. Det är inte 
varje dag vi har en f.d. riksdagsman och vice partiordförande, 
tillika fi losofi e doktor i statsvetenskap, med på Silledans loppis. 

Precis som tidigare följdes Silledan upp med en konsert i kyrkan, 
i år med Fjällbacka och Kville kyrkokörer, men vi lockade även 
kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb att hålla ett uppskattat 
nationaldagstal. Anneli Torstensson hade drillat fj ällbacka-
barnen i nationalsången som framfördes med stor inlevelse 
tillsammans med publiken. 

Silledan vore ett omöjligt projekt utan alla villiga händer och fri-
villiga krafter – ingen nämnd och ingen glömd – det är tack vare 
er som vi lyckats skapa en oerhört uppskattad tradition. Tack!

Nytt av gammalt hos Röda Korset
Redan i tidningens juni-nummer berättade vi om de mycket 
aktiva Röda Kors-grupperna i Fjällbacka och Hamburgsund 
och om att de i samband med Sillens Dag den 6 juni hade hyrt 
hela ”Röda Rummet” i Fjällbacka Servicehus. Där hade medlem-
marna ordnat en mycket välbesökt utställning, för att visa upp 
en mängd vackra och praktiska exempel på allt vad man kan 
göra av material, som till synes är skräp. Det var mycket roligt, 
att se all denna skaparglädje och initiativkraft! 

Karin Gustavsson visade på plats den ny-gamla tekniken hur 
man knyter en ”bollkudde” av garn. Hon hade även bidragit till 
utställningen med en 6 meter lång gardinkappa, vilken hon 
hade sytt av 3 gamla lakan och 6 örngott. Mycket fi nt!

Ulla Sörquist och Lilian Lindholm hade sytt fantastiska ska-
pelser av gamla jeans. 

Och tänk att tömda kaffepaket kan bli så bra och roliga 
shopping-kassar!

Dessa aktiva Röda Kors-medlemmar jobbar flitigt vidare. 
Fjällbacka-gruppen har en lokal i hyreshusen vid Falkeliden och 
under vintersäsongen träff as man där varje tisdagseftermiddag. 
I de lokalerna kan man under vintern också besöka föreningens 
”Loppis”-försäljning. n
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Skärgårdens dag 3 augusti 2014

Text & foto: Harald Rylander

Allsång på Badholmen

Liksom förra året arrangerade Föreningen för Fjällbacka Skärgår-
dens Dag på Badholmen. Det hade länge funnits idéer om att 
ordna en allsångskväll på Badholmen och i år ”föll bitarna på plats”. 
Ett scengolv hade lånats in och ett arbetslag med frivilliga mon-
terade under förmiddagen ett större partytält ovanpå detta golv.  

Passande nog firade Sjöräddningens Fjällbackastation sitt 45 
års-jubileum just denna dag. Man ordnade på eftermiddagen 
ett innehållsrikt program med en fantastisk uppvisning av olika 
räddningsaktioner. En stor skara besökare imponerades först av 
den ”show” som man visade upp på fjorden utanför Badholmen 
och därefter bjöds det på kaffe och tårta i ett tält inne vid kajen.

När klockan närmade sig 18 strömmade publiken ut till Bad-
holmen och de tillgängliga träbänkarna var snart fyllda med 
åskådare. Många hade tagit med egna stolar och andra satt på 
berget eller i gräset. Det var fri entré. Den som ville, kunde köpa 
ett allsångshäfte, vilket hade tagits fram för detta tillfälle av För-
eningen för Fjällbacka. Då klockan slog 18 hälsade föreningens 
ordförande, Rebecca Trehammar, alla välkomna.

Konferencier och allsångsledare denna kväll var Örjan Torstensson 
och han drog igång med den första allsångslåten: ”Dagny”. Örjan 
ackompanjerades av det kända enmans-husbandet Lennart Palm 
ifrån Lerum. Lösnäsans medlemmar droppade in och fortsatte 
med allsången tillsammans med Peo Göthesson.

FFF hade även i år lite otur med vädret, men trots regnet var 
publiken på alerten. Det blev ganska blött tidvis. 

Under en av regnskurarna blev det kortslutning i en sladd och 
förstärkarna slutade för en stund att fungera. Då ställde sig ”Tjuren 
från Bärfendal”, Peo Göthesson, på en bänk mitt i publiken och 
ledde med oförstärkt gitarr en av allsångerna. När ljudet hade 
återvänt, berättade han också en del roliga historier. Bl.a. var han 
inbjuden till en dragspelskryssning till Tallin med 300 dragspelare. 
”Det finns bara en sak som är värre än att 300 dragspelare samlas. 
Det är 300 fulle dragspelare”. Han avslutade med sången ”Bua”, 
där publiken växelvis sjöng med. 

Cabaret-gruppen ”Lösnäsan” firade att det nu var det 40:e året 
sedan man startade med en spelning på Trägår’n i Göteborg 

”Jag har en gammal moster som heter Ingeborg... ...och så vajar hatten, och hatten vajar så...” Lösnäsan kan sin allsång!
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då artisten Ray Charles lämnat återbud. Namnet 
”Lösnäsan” kommer från Ardy Strüwers och Lasse 
Åbergs TV-show 1975. Klasse Möllberg berättade 
om gruppens historia och presenterade de övriga 
medlemmarna: Lasse Lundberg, Thomas Hård af 
Segerstad och Janne Gunér. Sedan starten har 
gruppen under många somrar uppträtt i Fjäll-
backa. Det blev allsångslåtar, men också solosång 
av ”Tompa”, som sjöng den franska visan ”Pigalle”. 
Klasse aktiverade den blöta publiken med låten 
”Min hatt den har tre kanter” och det blev en rolig 
akrobatisk uppvisning.

En ung lovande artist från Trollhättan, Johanna 
Svensson, sjöng den vackra låten ”Gabriellas sång”, 
från filmen ”Såsom i himmelen”. Hon är bara 15 
år gammal men har redan en otrolig röst. Senare 
avslutade hon med Sanna Nielsens vinnarlåt ”Undo” 
från Melodifestivalen. 

Därefter blev det rockmusik med bandet ”Rocks Off”. 
De är ett Göteborgsbaserat s.k. tributeband, som 
spelar Rolling Stones-musik. Bandets gitarrist Les 
Granquist är fjällbackason och de har gjort 100-tals 
spelningar runtom i Europa med Stonesklassiker, 
som ”Honky Tonk Woman”, ”Satisfaction” med flera. 

En mångsidig musikkväll avslutades med att Lasse 
Lundberg på begäran sjöng sin låt ”Fjällbacka 
Skärgård”. n

Konfrencier Örjan Torstensson ledde allsången 
och Peo Göthesson höll akustisk låda när regnet 
ställt till med strömavbrott.

Några korta regnavbrott blev det men Johanna Svensson, Rocks Off och 
Lösnäsan såg till att kvällen trots nederbörd blev lyckad.
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Bokanmälan
Jag är en annan
Björn Sandmark - Bokförlaget Korpen

Bokrecension
Lejontämjaren
Camilla Läckberg  - Bokförlaget Forum

Harriet, Ulla-Britt, Birgitta, Barbro och Ewa 
som grundade sin litteraturcirkel 1983

Annika Torevi

Vi har väntat och undrat: kommer det någon ny bok? Nu är den 
här, Camilla Läckbergs nionde roman ”Lejontämjaren”.

Första stycket är förvillande för oss läsare, är det meningen? 
Vi känner igen Camillas sätt att beskriva olika familjerelationer, 

en del destruktiva och andra med välkända vardagsrutiner.

För Patrik och hans kollegor på polisstationen i Tanumshede är 
det i stort sett sig likt. Nu ställs de inför ännu en komplicerad 
utredning. Handlingen börjar med vad som verkar vara en 
tragisk bilolycka där det senare blir klart att fl ickan som blivit 
påkörd är den saknade Victoria. För fyra månader sedan försvann 
hon på väg hem från ortens ridskola därefter har ingen sett 
henne. När hon nu plötsligt dyker upp igen visar det sig att hon 
utsatts för omfattande grymheter. Har fl er fl ickor blivit utsatta?

Samtidigt håller Erica Falck på att gräva i ett gammalt fall. 
En familjetragedi som har lett till en mans död. Gång på gång 

besöker Erica hans fru Laila som dömts för mordet. Erica känner 
på sig att Laila vill berätta något – vad är det som tynger henne?

Erica har för vana att lägga sig i polisens utredningar och det är 
inget undantag i denna bok. I små steg får vi följa utredningen 
under ökad spänning. Upplösningen blir inte som väntat.

För oss läsare är 
mötet med folket 
i Fjällbacka posi-
tivt. Personerna är 
inte lika detaljrikt 
besk r ivna som i 
t i d i g are  b öcke r 
och denna gång 
utspelar sig histo-
rien lagom långt 
tillbaka i tiden så att vi som läsare lättare 
kan känna igen och relatera till den. Det är tydligt att Fjällbacka 
har en speciell plats i författarens hjärta och hon använder sig av 
sin lokalkännedom för att fördjupa och förstärka sin berättelse.

Vi känner efter att ha avslutat boken att det fortfarande fi nns 
många lösa trådar i berättelsen som vi inte fått svar på. Är detta 
författarens avsikt? n

Björn Sandmark publicerade senast 2006 sin pappas bok från 
uppväxten på Hästvom i  Minnen från Fjällbacka skärgård. Björns 
nya bok kom ut i början av september och heter,  Jag är en annan. 
Några nedslag i Erik Lindegrens extatiska universum.

Boken är på ett plan en personlig skildring av den sista tiden 
med hustrun Ingrid, som var hans livskamrat under 29 år och gick 
bort 2012 i bröstcancer efter många års sjukdom. På ett annat 
plan är det en litterär essä som handlar om hur olika författare 
genom historien, med tyngdpunkten på svenska poeter under 
nittonhundratalets första hälft, försökt gestalta extatiska upple-
velser av tid och rum.

Definitionen av extatiska ögon-
blick kan sägas vara ögonblick där 
man som människa ”glömmer bort” 
sig själv och helt går upp i olika 
upplevelser av tid och rum.

Björn illustrerar vad han menar 
med egna upplevelser av ljuset på Väderöfj orden eller i Alperna, 
händelser ute på Hamnerö eller på Tate Gallery i London.

En del av boken är analyser av liknande upplevelser så som den 
svenske poeten Erik Lindegren skildrar dem i fyra av sina mest 
kända dikter; ”Arioso”, ”Promenad i vinterskymning”, ”Ikaros” 
och ”Gammal indian”.

Det framgår av inledningen att boken från början var tänkt att 
bli en avhandling i litteraturvetenskap, men den har istället 
hittat sin form som en litterär essä.

 Björn presenterade boken på Fjällbacka bibliotek i slutet av 
september och på Strömstad bibliotek i början av oktober. Mer 
info fi nns på förlagets hemsida: www.bokforlagetkorpen.se. n

 Vid releasen av Lejontämjaren hade Camillas tidigare åtta 
böcker sålts i 4,3 miljoner ex i Sverige och 12 miljoner interna-
tionellt. Böckerna sälj i över 50 länder och är översatta till 35 
språk. Reds. anm.
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Fjällbackatandläkarna 40 år
Text & foto: Stig von Elern

1967 öppnade jag en privatpraktik i Tanumshede. Jag 
fi ck omgående många patienter och verksamheten 
växte. Praktiken hade dock endast ett behandlingsrum 
så jag började se mig om efter nya lokaler. Tanums-
bostäder erbjöd mig då att hyra på Björkelidsvägen i 
Fjällbacka. Där inredde jag tre behandlingsrum samt 
utrustade ett tandtekniskt laboratorium. 

Maj 1974 öppnades den nya mottagningen. Tand-
läkare Jan Almqvist från Borås ville gärna fl ytta till 
Bohuslän och började jobba hos mig. Tandtekniker 
Öjvind Storm Nilsson kom från Norge och han fi ck 
snart en arbetskamrat i tandtekniker Jan Inge Johans-
son från Skee.

Sommartid hade tidigare tandläkare Rolf Klacker 
vikarierat för mig och nu ville även han börja arbeta 
året runt hos oss. Plötsligt var vi tre tandläkare och lika 
många tekniker, Marianne Järund arbetade nämligen 
deltid som protestekniker.

Trots att vi hade kvar verksåmheten i Tanumshede 
började lokalerna bli trånga. Problemet löstes efter 
förhandlingar med Tanumsbostäder som lät oss få 
utöka ytan så att vi kunde anställa fl er tekniker. Vid 
ett tillfälle var det så många som sex tandtekniker 
anställda. Jag lät även inreda två behandlingsrum för 
tandhygienister.

Vid denna tid hade regeringen infört en tandvårdsför-
säkring, som innebar att många människor med stort 
tandvårdsbehov hade möjlighet att få detta tillgodo-
sett. Det var dock ont om tandläkare och svårt att få 
behandlingstid på många platser i Sverige. Ryktet om 
vår verksamhet spred sig och vi fi ck patienter från när 
och fj ärran. Försäkringskassan hänvisade bl.a. cirka 
1500 patienter från Munkedal till oss. Trycket var stort 
och det blev långa arbetsdagar. Vi blev följaktligen 
mycket nöjda när tandläkare Rune Greby började 
arbeta hos oss tre dagar i veckan. Rune hade sålt sin 
praktik i Jönköping och fl yttat tillbaka till Grebbestad. 

I teamet ingick också många sköterskor och en recep-
tionist. Som mest var vi 16 personer anställda. Redan 
1970 knöt jag verksamheten till Praktikertjänst vilket 
underlättade administrationen.

1995 var min dotter Anna klar med sin tandläkarutbild-
ning och till min stora glädje valde Anna att arbeta 
i Fjällbacka. När jag av hälsoskäl tvingades dra mig 
tillbaka lämnade jag med stort förtroende över verk-
samheten i Annas händer. Anna driver idag Fjällbacka-
tandläkarna tillsammans med tandläkare Ulf Palmqvist.

Det är med stor tillfredsställelse jag ser tillbaka på 
min tid som tandläkare. Kontakten med patienter och 
arbetskamrater har tillfört mig många erfarenheter 
och stor glädje. n

Fyra bilder från de tidiga åren: Tandläkare Jan Almqvist anslöt från Borås, 
här assisterad av  sköterskan Eva Karlsson. · Bente Witting kom från Norge 
och skötte receptionen. · Tandhygienist Bitten Wallengren fl yttade hit från 
Stockholm. · ... och Stig själv lagar tänder.
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Text: Rosita Jansson • Foto: Anders Torevi 

Brandkåren läggs ner
1997 beslutade Tanums kommun att lägga ner den 
kommunala brandkåren i Fjällbacka. Vi beslutade då 
att bilda en egen Frivillig Brandkår. Utan pengar var 
det svårt men Anders Järund skänkte en brandbil till 
oss och vi kunde komma igång. Vår första kårchef 
blev Lennart Fredlund och ett avtal tecknades med 
Räddningstjänsten i Tanums kommun. Vi blev också 
medlemmar i SOS.

Vi fick hyra gamla Brandstationen av Tanums kommun. Inredning 
fanns inte så Kjell-Erik Odelius inredde ett rum på andra våningen 
som har använts till möten m.m. Bordet gjordes på Varvet och 
stolar, soffor m.m. hittades på loppis och liknande ställen. En dator 
skänktes av dåvarande Nyttodata och vi köpte nya personsökare. 
Brandmännen var indelade i fyra grupper och hade övningar en 
gång per månad. Ibland ensamma och ibland med Tanums- och 
Hamburgsunds Räddningstjänster.

Sen var det bara att vänta på att SOS skulle ringa för utlarmning, 
vilket de gjort ungefär 25 gånger under 17 år. Vi har varit utlar-
made via SOS och Räddningstjänsten i Tanum till skogsbränder, 
gräsbränder, en brand i en villa bakom Mistral, bilbrand, brand i 
återvinningscontainer, brand i fura i skogen m.m.

I början hade vi också bevakningsuppdrag för bl.a. Wasco, Stora 
Hotellet, Bräcke hamn, Nyttodata, Form Plast, Tipe, Badis samt en 
del privatpersoner. Dessa uppdrag blev med tiden för farliga att 
åka på så vi beslutade oss för att sluta med dem.

Inkomsterna har bestått av medlemsavgifter från cirka 400 
familjer och bidrag från Fjällbackabor, delårsboende och företag. 
Kostnaden per år har legat på ungefär 60.000:- för driften. 

Ingen i styrelsen eller brandmännen har fått någon ersättning 
utan allt har skett på frivillig basis och Fjällbackaborna skall vara 
mycket stolta för dessa insatser under de 17 åren. 

År 2000 fick vi ett arv efter polismästare Eric Pihlqvist. Vi har haft 
det som en buffert ifall något skulle hända med t.ex. brandbilen. 
Dessa pengar har vi varit rädda om så de finns kvar.

På våra årsmöten kom endast en trogen privatperson under alla 
år, Bengt Olofsson, varje år hade han någon historia från gamla 
Brandkåren att berätta. En kväll kom han med en stor kasse och 
jag undrade så vad han hade i den, det visade sig vara den första 
chefshjälmen som han skänkte till mig. Den var svart och med 
guldkam. Därefter skänkte Bengt också Fjällbackas första ”Hesa 
Fredrik” en klocka som hängt i gamla tornet på brandstationen, 
där man ringde i varje måndag.

Ett tag efter detta kom Gunnel Läckberg på besök och skänkte 
oss Jens Läckbergs första chefshjälm, alltså Camilla Läckbergs 
pappa. Dessa två hjälmar har vi haft på oss under åren då vi stått 
på Torgets Julmarknad. 

Först bestod brandmännen av dem som arbetat i kåren då Tanums 
kommun lade ner vår kår. De flesta av dem har nu gått i pension 
och flera av de yngre vill avsäga sig sitt uppdrag. Kårchefen och 
två ytterligare brandmän arbetar på annan ort. Vi har inte lyckats 
få tag i några nya brandmän och om så vore har vi har ingen 
möjlighet att bekosta någon utbildning för dem.

Vi har varit anslutna till SOS-alarm, som genom Tanums Rädd-
ningstjänst larmat ut oss. Tyvärr har vi av Tanums Räddningstjänst 
inte fått komma på larm i den utsträckning vi velat, vilket också är 
en av anledningarna till att vi inte längre orkat driva vår kår vidare.

Det är fantastiskt att det finns så många som arbetat så mycket 
helt frivilligt utan betalt. Tack alla ni, utan er insats ingen Brandkår.

Vi i Styrelsen har alltså efter ett styrelsemöte, ett ordinarie årsmöte 
och ett extra årsmöte kommit fram till att Fjällbacka Frivilliga 
Brandkår upphör med sin verksamhet från 1/10-14, efter 17 år. 
Beslutet är baserat på att vi inte längre har några brandmän att 
tillgå. Återstår nu bara att sälja Brandbilen och avyttra allt material. 
En del material går till Bullaren som startat en egen brandkår ifall 
det blir fler skogsbränder som det var i somras (då blev vi inte 
heller utlarmade fast det fattades folk).

För några år sedan skänkte Brandkåren en hjärtstartare som finns 
att tillgå på Coop. Personalen på Coop har fått en HLR-utbildning. 
Som vi alla vet tar det lång tid för ambulans att komma till Fjäll-
backa och på detta sätt vinner vi den viktiga tid som behövs för 
att hjälpa någon som fått hjärtstillestånd.

Jag som ordförande under alla år vill tacka styrelsen och brand-
männen för ett gott och trevligt samarbete. Pengar som blir över 
går till Fjällbacka Samhällsförening för att kunna hjälpa till med 
några projekt som gagnar oss alla. Vi tackar ALLA som stött oss 
under alla dessa år med medlemskap och sponsring. n

Hjälmarna får vi lämna till Nestorsgården, men brandbilen vet vi ännu inte 
var den blir av, säger Rosita Jansson.
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Text: Annika Torevi • Bilderna tillhör Tom Svensson

Tom föreläste i Kina
Bevaradefotografen och fjällbackabon Tom Svensson reser jorden runt för att dokumentera utrotningshotade 
djurarter. Inte alla regeringar ser positivt på en västerlännings brinnande engagemang som kan uppfattas 
kritik mot det egna landet. Därför var vi många som höjde på ögonbrynen när Tom tillsammans med bevaran-
defilmaren Joakim Odelberg fick en inbjudan till att föreläsa i Kina.

Kina? En inbjudan från landet som är en av världens största 
handelsplatser för utrotningshotade djur till två bohusläningar 
som arbetar uteslutande med att skapa opinion mot samma 
handel? Det kräver en förklaring. I slutet av april hölls en av värl-
dens största fotomässor i Peking där Tom som första utländska 
naturfotograf fick möjlighet att ställa ut sina bilder. Till mässor 
hör föreläsningar och normalt är det kinesiska föreläsare som 
anlitas, utländska föreläsare tillhör undantagen. Men det finns 
kinesiska bolag som exporterar sina produkter till väst och som 
börjar se ett värde i att förknippas med natur- och miljöarbete. 
Bland dessa är Benro, som tillverkar kamerastativ och de har 
inlett ett samarbete med Tom och Joakim. 

Den kinesiska staten har de två senaste åren börjat uppmärk-
samma den illegala handeln med utrotningshotade arter, även 
om det tar tid att göra stora förändringar så är det inte nattsvart. 
I Asien är markanden för naturmedicin gigantisk och den är 
beroende av råvaror från utrotningshotade djur som anses ha 
vissa egenskaper som enligt den vetenskapliga forskningen är 
verkningslösa. Lyckas man upplysa konsumenterna om detta 
kommer marknadskrafterna minska efterfrågan på till exempel 
noshörningshorn som i sin tur kommer minska tjuvjakten. 

Förutom på fotomässan föreläste Tom och Joakim under ett 
event i Peking som arrangerades av organisationen TRAFFIC, 
kinesiska WWF och China Wildlife Conservation Association. 
Rubriken för eventet var ”Changing behaviour to reduce con-
sumption of illegal wildlife products in China”. Här möttes exper-
ter, affärsmän, statligt anställda och personal från fristående 
organisationer i Kina. Eventet följdes av en presskonferens med 
fyra av Kinas största tidningar och en TV-kanal. Budskapet från 
Tom och Joakim borde ha nått runt 200 miljoner människor. 

Resan innebar inte bara en möjlighet att sprida ett budskap, det 
blev också en inblick i hur arbetet mot den illegala handeln och 
tjuvjakten bedrivs i Kina och hur många som faktiskt engagerar 
sig i frågorna och att medvetenheten ökar.

– Måste säga att intresset från åhörarna var mycket stort, de ville 
verkligen lära och höra mer om detta. Vi passade även på att 
besöka Kinas största traditionella medicinmarknad. 

Vi tänkte samtidigt med dold kamera prova att försöka hitta 
och dokumentera den illegala handeln. Utan att avslöja för 
mycket fick vi en del intressant material. Jag kommer under 
våren att åka till Asien för att dokumentera mer ifrån den illegala 
handeln, säger Tom Svensson. n
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Text & foto: Harald Rylander

Norr Edstens gård
– en okänd oas
Vi åker från Fjällbacka ut längs gamla 
Rabbalshedevägen. Snart ser vi en liten 
anspråkslös skylt med texten ”Norr Ed-
sten”. Här tar vi av och kommer strax fram 
till gården.

Vi skall göra ett besök i Gunilla Bjärnes 
trädgård. Gunilla är gift med Lennart 
Larsson, som driver gården. Det är en an-
rik gård, som har gått i arv i släkten sedan 
slutet av 1800-talet. Den är på 54 hektar 
och består både av skog och odlad mark. 
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1985 tog Lennart över driften efter sin far Erland. 
Förr fanns här grisar, kor och hästar. Hästarna ersat-
tes på 50-talet av traktorer. Lennart berättar, att 
några kalvar en kväll rymde från gården och tog 
sällskap med en vandrande person på väg hem 
mot Fjällbacka. Kalvarna var mycket sällskapliga 
och följde med ända till dåvarande polisstationen.

Tidigare levererade Lennart kravmärkt mjölk, 
men nu bedrivs djuruppfödning för köttleverans 
där en del säljs under varumärket Kaprifolkött. 
På gården finns 25 kor av blandrasen ”Svensk 
röd- och vitbrokig boskap” (SRB) och Mjölksim-
mental. Lennart berättar att han nu korsar in djur 
av Hereford-ras så att det successivt kommer att 
bli en ren köttrasbesättning.

 
Gunilla jobbar som biomedicinsk analytiker på 
lasaretten i Uddevalla och NÄL. När hon inte jobbar  
lägger hon en stor del av sin fritid på att sköta den 
stora trädgården. Om några år går Gunilla i pension 
och ser då fram emot att få tillbringa ännu mera 
tid i trädgården. 

I juni var vi på besök för att ta en titt i den vackra 
trädgården som då stod i sin fulla prakt. Gunilla 
och Lennart anlade trädgården för över 30 år 
sedan och den har sedan dess successivt utveck-
lats. I början var det mest en köksträdgård med 
de vanligaste grönsakerna för hemmabruk, men 
sedan blev det allt fler både ”vilda” och perenna 
prydnadsväxter. 

Hur kom ni på att anlägga en så anspråksfull trädgård, frågar jag Gunilla.
– Jag alltid har haft ett brinnande intresse för blommor och att odla växter. 

Jag började med att odla lite grönsaker och sedan blev det mer och mer. 
Lennart tog till grävskopan och utvidgade trädgården till vad den är idag.

Vi kommer ut i trädgården och möts av hjälpredan ”Stig”. Ja, det är den auto-
matiska gräsklipparen från Stiga, som sköter den stora gräsmattan. Framför 
oss har vi en vacker vy över trädgården med alla blommorna, en del fruktträd, 
den vackra näckrosdammen och köksträdgården. De flesta planteringarna 
ligger på och runt omkring det berg, som ligger centralt på tomten.

➲
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Dammen anlades 1992 på den plats, där det tidi-
gare hade varit barnens sandlåda. Både röda och 
vita förädlade näckrosor trivs här. Tidigare fanns 
här karpfiskar, men en kall vinter frös vattnet och 
fiskarna strök med. Idag finns det små svarta fiskar 
som nästan inte syns. Vi ser en vacker vinbergs-
snäcka som trivs bra här nära dammen. Runt 
dammen växer kärrtörel, svärdslilja, daggkåpa, 
plymspirea, fingerborgsblomma m.fl. 

När vi första gången var på besök, för att foto-
grafera i trädgården, regnade det ordentligt, 
men Gunilla och Lennart visade ändå runt och 
berättade kunnigt om de olika växterna. De kan 
namnen på de flesta arterna, även de latinska 
namnen. 

Mitt i trädgården har Lennart anlagt en köksträd-
gård. Här finns rabarber, potatis, morötter, palster-
nackor, rödbetor, purjolök, mangold, vaxbönor, 
jordgubbar och hallon m.m. Och naturligtvis dill 
och persilja.
Vi frågar Gunilla hur hon har fått tag på alla 
växterna - de måste ha kostat en förmögenhet? 

– Mycket har jag dragit upp själv från inköpta 
frön. Jag köpte valnötter, ”Juglans Nigra”, i Tysk-
land och planterade dem i trädgården. De har nu 
blivit stora träd. En del växter är vilda, som t.ex. 
vattenklöver och kaprifol. De har jag hämtat från 
vår egen mark. ”
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Här är verkligen en prunkande växtlighet. Vi ser aklejor lite 
varstans i en mängd olika färger och varianter. Vid uthusväggen 
spirar vackra fingerborgsblommor eller digitalis, som är det 
latinska namnet. Växten är en medicinalväxt för framställning 
av hjärtmedicin. En vacker iris slokar något av regnet.

I växthuset driver Gunilla upp pelargonior och allehanda andra 
prydnadsväxter och även en del grönsaker, som tomater, gurka, 
äggplanta m.m. Vid den roliga figuren står några krukor med 
fina violer. Tidigare, när barnen var små, drev Gunilla upp diverse 
perenner som hon sålde. 

Vi lämnar den vackra trädgården - fulla av beundran och med 
mycken ny kunskap. n

Från kommunen – Anders Järund 

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev i år 6041 för Fjällbackas 
del mot  5831 i fjol. Sedan 1980 har antalet varierat mellan 
högst  7536 år 1981 och lägst 4512  år 1991. Motsvarande för 
Grebbestad blev 5688 mot 5367 och för Hamburgsund 2189 
mot 2248. 

• Årets hummerfiske startade dåligt, men blev något bättre 
efter hand, medan makrillfisket har varit givande hela som-
maren och hösten.

• Det har varit en fantastisk sommar med badtemperaturer 
över 20 garder och inga brännmaneter. Sommaren fortsatte 
långt in i september.

• I sommar har det dock tidvis varit invasion av de klockformade 
kammaneterna. Dessa bränns inte, men kan bringa obalans i 
ekosystemet.

• Badholmen har fått förlängt hopptorn och ett nytt trädäck.
• Kommunfullmäktige har beslutat att kontoren skall flytta in 

i Extrafilms gamla lokaler.
• Nedskräpningen sommartid har blivit ett problem i samhället. 

Samhällsföreningens ordförande Rosita Jansson anser det 
beror på att det finns för få papperskorgar, och de som finns 
töms för sällan.

• Länsstyrelsen upphävde tillståndet om utbyggnad av värds-
huset på Väderöarna, som skulle ge sju nya rum.

• Stora Hotellets Intressenter vill undersöka möjligheterna att 
bygga ut på andra sidan Galärbacken.

• Tanums kommun tycks gå plus med 12 miljoner kr i år. Därmed 
uppnås budgetmålet. Överskottet skall användas till nya vatten- 
och avloppsanläggningar för nya bostäder och industrimark.

Från grannorterna
Tanum
• Rabbalshede Kraft AB har ansökt om att få bygga 12 vindkraft-

verk med en höjd av 180 m.
• 15 november invigdes Tanums Shoppingcenter med en 

affärsyta på 40 m2 och drygt 50 butiker.

Från kommun
• Antalet gästnätter i båthamnarna blev i år 6041 för Fjällbackas del mot  5831 i

fjol. Sedan 1980 har antalet varierat mellan högst  7536 år 1981 och lägst 4512  år 
1991. Motsvarande för Grebbestad blev 5688 mot 5367och för Hamburgsund 2189
mot 2248.

• Årets hummerfiske startade dåligt, men blev något bättre efter hand, medan
makrillfisket har varit givande hela sommaren och hösten.

• Det har varit en fantastisk sommar med badtemperaturer över 20 garder och inga 
brännmaneter. Sommaren fortsatte långt in i september.

• I sommar har det dock tidvis varit invasion av de klockformade kammaneterna.
Dessa bränns inte, men kan bringa obalans i ekosystemet.

• Badholmen har fått förlängt hopptorn och ett nytt trädäck.
• Kommunfullmäktige har beslutat att kontoren skall flytta in i Extrafilms gamla 

lokaler.
• Nedskräpningen sommartid har blivit ett problem i samhället. Samhällsföreningens 

ordförande Rosita Jansson anser det beror på att det finns för få papperskorgar, och 
de som finns töms för sällan.

• Länsstyrelsen upphävde tillståndet om utbyggnad av värdsuset på Väderöarna, som 
skulle ge sju nya rum.

• Så här valde man i Fjällbacka och Tanums kommun:
Partier M C Fp Kd S V Mp Sd Fi Övr 
Fjällb. riksdagsval 339 57 95 53 222 42 36 104 32 16 
Fjällb. riksdagsv. % 34,4 5,8 9,6 5,4 22,5 4,3 3,7 10,5 3,2 1,6 
Fjällb. kommunv. 287 142 111 43 217 52 65 65 3 11 
Tanum  riksdagsv. % 27,9 13,6 6,6 3,8 23,6 3,9 5,0 11,7 3,1 0,8 
Tanum kommunv.% 22,5 22,9 11,5 2,0 22,4 3,9 7,4 7,0 0,2 0,2 

• Stor Hotellet AB vill undersöka möjligheterna att bygga ut på andra sidan 
Galärbacken.

• Ett nytt bostadsområde för friliggande villor planers sydost om Målgården och ost 
om Löparvägen.

• Fjällbacka Frivilliga Brandkår lades ner den 1 september 2014 efter 17 år.
• Kommunen tycks gå plus med 12 miljoner kr i år. Därmed uppnås budgetmålet.

Överskottet skall användas till nya vatten och avloppsanläggningar för nya bostäder 
och industrimark

Från grannorterna

Tanum
• Rabbalshede Kraft AB har ansökt om att få bygga 12 vindkraftverk med en höjd av 

180 m.

Anders Järund

Så här röstade man i Fjällbacka och Tanums kommun:
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– entreprenörskap i skärgården
Text: Anders Nilsson • Foto: Kalvö Ostron

På Kalvö drivs sedan ett par år företaget Kalvö Ostron. Affärsidén är ostronevent 
för företag och grupper där deltagarna i unik skärgårdsmiljö får plocka, äta och 
lära sig något om ostron.

Under 2010 flyttade Åsa Hardin ut på Kalvö tillsammans med sin 
man Anders för att bo där året runt. Åsa är nionde generationen 
på Kalvö och släkten har haft en ostronbank sedan 1600-talet. 
För ett par år sedan väcktes tanken på att göra något med 
banken. 

Tillsammans med Åsas syskon Lotta och Per startades Kalvö 
Ostron. Genom föreläsningar och kurser på Tjärnö Marinbio-
logiska och goda kontakter med ostron- och musselodlare har 
gänget på Kalvö skaffat sig gedigen kunskap om ostronodling.

Ostronen på Kalvö håller allra högsta kvalitet och har fått flera 
utmärkelser. Varje måndag tar Åsa vattenprover åt SMHI och 
livsmedelsverket, vilket gör att hon alltid har kontroll på kvalite-
ten på det vatten som filtreras genom ostronen. Och kvaliteten 
på vattnet runt Kalvö är hög, beroende på att Kalvö och Korsö 
har kommunalt avlopp och att det är god rörlighet i vattnet på 
grund av strömmarna i havet. 

När det gäller tillgången på ostron har man hittills kunnat 
förlita sig till den naturliga återväxten på ostronbanken, men i 
framtiden planeras också odling. Detta görs genom utplacering 
av ”hattar” som är ett hängande redskap som innehåller kalk 
och som ostronyngel gillar att klänga sig fast på. När ostronet 

blivit stort som en tumnagel ska det placeras ut på banken för 
att växa till sig.

Vi bestämde oss tidigt för att det var event som vi skulle satsa 
på, berättar Åsa, som bl.a. har jobbat som reseledare.  Ostronen 
ligger på åtta till tolv meters djup. Per, som är präst när han 
inte dyker, har lärt sig dyka hos Dyk-Leif och han är den som 
plockar upp ostronen. Åsa sorterar ostronen i korgar och inför 
ett event placeras ostronen på plockvänligt djup. Gästerna har 
på sig vadarbyxor och får med hjälp av en plocktång ta upp 
sina egna ostron. 

I den mysiga sjöboden hålls sedan en liten ostronskola där 
Åsa och Lotta berättar om ostron och lär ut ostronöppnandets 
ädla konst. Slutligen får deltagarna förstås äta och njuta av de 
egenhändigt upplockade ostronen. Verksamheten på Kalvö 
bedrivs året runt utom under juli då ostronen förökar sig och 
därför lämnas ifred.

Det finns planer på att utveckla verksamheten genom att i 
framtiden kunna erbjuda övernattning och ett större utbud av 
skräddarsydda aktiviteter. Men vi har inga ambitioner att verk-
samheten ska bli så särskilt stor, slår Åsa fast. Våra arrangemang 
ska kännetecknas av småskalighet och att ”det är på riktigt” här 
på Kalvö! n

Läs mer på www.kalvoostron.se
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Text: Christopher Werner • Bilderna tillhör familjen Werner 

Sydväst 
– ett stycke Fjällbackahistoria

Jag tror det var jag, kanske var det min bror Stefan, som övertygade föräldrarna Ingrid och Sven att åka till 
Fjällbacka just denna höstdag och titta på huset. Vi kom dit sent en söndagskväll i september 1963 precis när 
solen höll på att gå ner. Vi såg det stora, fina huset avteckna sig mot havet. Vädret förstärkte intrycket, det var 
ett drömhus. Mamma Ingrid ringde redan efterföljande dag till sin morbror Gunnar Holmgren i Dalarna och 
anmälde familjens intresse att få köpa huset, ifall han någon gång i framtiden hade tänkt sälja det. Det visade 
sig att morbror Gunnar hade lämnat in huset för försäljning hos en mäklare bara någon vecka tidigare.

Huset Sydväst, som tidigare 
kallades Strandplatsen, upp-
fördes av Gerda Eugenia Lars-
son och var inflyttningsklart 
1923. Gerda föddes på Fläskö 
1871 och var dotter till sjökap-
ten Oskar Leontius Larsson, 
född 1839, och hans hustru 
Carolina Fredrika född 1843, 
båda från Kville församling. 
Gerda som kanske var den 
äventyrligaste av nio syskon 
(två dog i mycket unga år) flyt-
tade till Storbritannien 1898. 
Våren 1898 sätter hon upp 
en massagepraktik i Leeds, 
senare även i Birmingham 
och Hull. Hon arbetade också 
i Riga, Kharkov samt i en stad 
i Bessarabien vid Svarta havs-
kusten1. Mellan åren 1910 och 
1918 bodde Gerda i Köpen-
hamn där hon utbildade sig 
till sjukgymnast. 

Gerdas mamma Carolina, som 
varit änka i många år, flyttade 
ner till henne under denna tid. Efter 1918 flyttade Gerda tillbaka 
till Fjällbacka och kunde ta sitt nya hus i besittning 1923 tillsam-
mans med mamman och fosterdottern Gerd2.  Huset kunde bli 
verklighet tack vare god ekonomisk stöttning av brodern Carl 
Leon. Hörsägen förtäljer att han nästan upphörde med sitt 
”apanage” till Gerda då han fick se den överdådiga granitgrun-
den hon låtit uppföra. I mitten av 1920-talet fick Gerda pension 
p.g.a. ett svårartat hjärtfel. Hon kom att leva ända fram till 1943.

En ögonblicksbild ifrån Fjällbacka 1943 är att Annie avporträt-
teras av Erik som var iklädd en vit målarrock. Vem är då Annie 

och Erik? Jo, Annie med hatt, uppklädd och fin hette Dreschler 
i efternamn och var gift med Carl Leon. Erik konstnären som 
kom att besöka Fjällbacka flera gånger, var äldre bror till Gunnar 
Holmgren som köpt huset tidigare detta år. Gunnar var provin-
sialläkare i Västanhede i Dalarna och gift med en kvinna som 
också hette Gerda. Deras son Gustav (också läkare) gifte sig 
med Gunvor 1947 och de fick två barn, Eva och Mats. Gustav 
och hans familj trivdes i Fjällbacka och var ofta här. Gustav gick 
bort 1958, alldeles för tidigt, men familjen fortsatte att hälsa 
på farmor Gerda och farfar Gunnar om somrarna. Vid besöken 
kom alltid Gerda och hämtade den unga familjen med Algot 

Sven Werner med sonen Christopher utanför Sydväst 1949.
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Johanssons stora taxibil vid 
stationen i Dingle. Det 
hände ofta att man klädde 
upp sig och åt middag på 
pensionat. Tomten var stor 
och inte så lätt att sköta. 
Gerda brukade slå gräset 
med lie och barnen Eva och 
Mats byggde sedan kojor 
med det avslagna gräset. 
En del av tomten söderut 
såldes i slutet av 1950-talet 
och ungefär vid samma tid 
exproprierades strandrem-
san närmast havet. Huset 
var vid denna tid ett riktigt 

sommarhus med stora fönster i nedervåningen. Övervåningen 
hade också stora fönster i gavlarna men bara enkelglas och hela 
vinden var oinredd. Min mamma och pappa fick låna huset vid 
flera tillfällen. Första gången var en vacker augustivecka 1945, 
samma vecka som atombomberna föll över Hiroshima och 
Nagasaki. De fick låna båtar med segel av familjerna Richardsson 
och Fjellström. Ett annat tillfälle då vår familj fick låna huset var 
en oktobervecka 1959, betydligt fredligare och då med hummer 
på bordet.

Det lär ha spökat i huset Sydväst. Ingen av oss bröder märkte 
någonting under de 50 år familjen hade huset men flera, bl.a. 
Sissel-Algot, hävdade med bestämdhet att någon flyttade 
möbler på vinden nattetid. Sissel-Algot, som varit sjöman i unga 
år och senare fiskare, hette liksom Taxi-Algot, Algot Johansson.

Mina föräldrar Ingrid och Sven köpte huset 1963. Sommarhuset 
renoverades och moderniserades till viss del. Det blev beboeligt 
året runt. Ytterväggarna kläddes med en inte alltför vacker vit 
plastpanel även om den var underhållsfri. Elvärme installerades. 
Köket fick ny utrustning och vi pojkar, bror Stefan och jag, fick 
göra om våra rum efter egen smak. Ett garage vid vidhängande 
plank uppfördes på tomten. Det blev många härliga somrar 
på 60-talet. Det perfekta huset inbjöd till ett rikt båtliv med 
brygga och strand alldeles vid tomtgränsen. Sommaren 1970 
bröt föräldrarna upp från hemstaden Skövde och blev åretrunt-
boende i Fjällbacka. Huset fick en omfattande inre renovering. 

söder byggdes ett allrum med 4,5 meters takhöjd. En väggfast 
bokhylla på gavelväggen specialbeställdes hos Jored snickeri-
fabrik. Från detta allrum utgick enskilda små enklaver såsom 
jaktrummet, rummet med Carl Johans-gruppen, en musikhörna 
med Steinway-flygeln och en arbetshörna med skrivbord. I 
allrummet murades en öppen spis som den centrala samlande 
kraften. Norrut gjordes en ateljé och verkstad med arbetsbänkar 
och en hyvelbänk. Andra våningen inrymde också ett badrum 
och en tvättstuga. Det var alltså en perfekt aktivitetsvåning där 
man kunde spela Chopin i ena ändan av övervåningen och hyvla 
brädor i den andra ändan.

När renoveringen av huset 1972 var så gott som klar fick pappa 
Sven hjärnblödning. Han fick ändå leva ett någorlunda hyggligt 
liv de sista åren innan han dog 1978. Mamma Ingrid fick ta över 
allt. Som utbildad teckningslärarinna (Konstfack) fortsatte hon 
sin lärargärning i Tanumsskolan fram till 1982. Långt tidigare hade 
hon börjat studera igen. Hon tog studentexamen som privatist 
1969, några år efter mig, och krönte sin studiekarriär med en 
doktorsexamen 1998 vid Göteborgs universitet, Institutionen 
för klassisk arkeologi och antik historia, med avhandlingen ”The 
Ivy Leaf Group”. Även om vi söner ofta hälsade på bodde hon i 
princip ensam i det stora huset mellan 1978 och fram till 2012 då 
hon gick bort. 

Mitt pojkrum konfiskerades till förmån för ett större kök. Köket 
försågs med ny inredning och en gammal gjutjärnskamin instal-
lerades. Matsalen åt havet målades i en vacker strandrågsgrön 
färg och kakelugnen behölls. Nedre våningen hade härutöver en 
glasad veranda, ett vardagsrum i gult en sängkammare och ett 
extra sovrum. Det stora projektet var att bygga om råvinden. Åt 

Ensam är inte riktigt sant. Hon hade alltid sällskap av sina boxer-
hundar Bobby, Bonnie, Robin och på senare tid Giulia och Dione. 
Hon ledde också flera konsthistoriska kurser under en lång rad 
av år, ibland upp till tre kurser samtidigt. Vissa kurser avslutades 
med en studieresa ut i Europa bl.a. till Florens, Rom och Berlin. 
Ingrid var utomordentligt kunnig och allmänbildad, hade ett 
mycket stort intresse för konst och var en duktig konstnärinna 
i både olja och akvarell. n

Gerda Eugenia Larsson.

Sydväst från sjösidan i vårsol 1973.

Överst: Ingrid tillsammans med Anna Molinder och dottern Estrid 2011.
Underst: Giulia, en av Ingrids alla boxrar.

Litteratur
1  Tobisson, Lars, Ett skepparhus i skärgården (Tre Böcker Förlag AB, 2014).
Opublicerat material
2 Andersson, Gerd, PM om Gerda Larsson (Hjärnarp, uå) (kop. i författarens ägo).
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Valö i mitt hjärta
Text & foto: Jan Berggren

Valö är den dominerande ön om du ser ut över Fjällbackafj orden. Den ligger  rakt i väster och fångar din första 
blick vid mötet med Skagerack i ”down town” Fjällbacka. 

Valö är stor och hög och skymmer sikten mot vidare horisonter. Samtidigt är Valös högsta punkt, Valö Sadlar, 
med sina 71 m.ö.h. ett viktigt riktmärke för sjöfarare som från långt avstånd närmar sig kusten västerifrån.

Låt oss ta en båttur runt ön klockvis och göra några strandhugg, styrda av mina minnen från barn- och ung-
domstiden, alla från femtio- och tidigt sextiotal. 

1. Vi börjar med Görvik, som vetter rakt 
mot Fjällbacka centrum. Här fi nns i dag 
Valö Pensionat och Vandrarhem. Huvud-
byggnaden var tidigare ett sommarkollo 
och föreståndarinnans son var min skol-
kamrat Lars från gymnasiet i Uddevalla. 
Jag minns att kollobarnen var som kalvar 
på grönbete.

3. Vidare mot Saltkällebukten. Fin bad-
strand. Här tog jag mina första simtag.

4. Nästa Lindräckudden. Här har familjen 
haft god hummerfångst.

5. Därefter Jibbhålan. En gång fi ck min 
barndomsvän Bertil Johansson (Pajor) 

2. Vi fortsätter söderut och rundar när-
maste udde, Hästudden.  Här finns 
Cementskäret, en betongkonstruktion 
på ett grund i vattenytan som användes 
för akterförtöjning. Cementskäret ovan 
vattnet gav förvisso en stabil akterförtöj-
ning, under ytan har min pappa och jag 
fångat några humrar.

och jag för oss att vi skulle spinnfiska 
torsk i stället för att pilka. Här fi ck vi napp 
på varje kast med spöna. Till slut måste vi 
sluta fi ska för vi visste inte vad vi skulle 
göra med denna stora fångst. Den största 
torsken jag fi ck var så lång att stjärten 
släpade i marken när den hängde på 
cykelstyret vid hemfärd!
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Sjökort från professor N.G. Schulténs 
sjömätningsexpedition 1803-1805
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jag nära land förbi Rävpallen. Då fick jag 
ett kraftigt napp och förstod att det inte 
var makrill på kroken. Lätt upphetsad 
halade jag försiktigt in fiskelinan, släppte 
efter när fisken ville rusa åt olika håll. 
När den efter en lång kamp närmade sig 
ytan, vände den sin vita buk uppåt mot 
solljuset. Fisken blänkte som av silver och 
såg jättestor ut. Allt gick väl och fångsten 
hamnade på durken i båten. Det var en 
laxöring som visade sig väga 4 kg.

10. Sedan kommer Blåsupp. Som namnet 
indikerar är detta en blåsig plats ibland 
och Sketklövans motsats med avseende på 
skydd för vinden. Här härjar västanvinden 
fritt utan hinder när den så vill. Sommartid 
bodde Jonny här som jag besökte ibland. 
Bra hummerfiske vid närmaste skär.

6. Vi fortsätter mot vad vi kallade ”Ubåts-
bryggorna”. Här är det djupt vatten ända 
intill det branta berget. Detta utnyttjade 
svenska flottan och anlade här angö-
ringsbryggor för sina fartyg. Jag minns 
att en jagare låg förtöjd här, helt täckt 
med kamouflagenät. Fartyget var osyn-
ligt för ögat om man inte kom för nära 
intill. Idag hjälper inte kamouflagenät 
för att undgå upptäckt och därför är 
angöringsbryggorna borttagna. Ostörda 
av svenska flottan trivdes humrarna på 
havsbotten under bryggorna till gagn 
för vår familj.

7. Nästa Valöbukten. Det nu tyvärr ned-
fallande magasinet, en gång sillsalteri, är 
sedan länge övergivet. Under ungdoms-
tiden hade mina kamrater och jag party 
här vid flera tillfällen.

8. Därefter Sketklövan. Sketklövan är 
den mest vindskyddade viken av Valös 
stränder, den näraliggande Hjärterön 
läar väl i syd och väst. Här huserade förut 
Jonas Kjellberg, en något egensinnig 
men mycket sympatisk man. Hans snipa 
(snäcka) hette Cognac. Jag jobbade en 
sommar för Franzèns grundläggerifirma 
som hantlangare till en murare, känd 
under namnet Torsten i Sälvik. Torsten 
var mycket förstående och anpassade 
sin arbetstakt till min leveransförmåga. 
Ett uppdrag var att lägga om stenmuren 
närmast stranden här i Sketklövan.

14. Nästa stopp kallar jag Sandhagen 2. 
Jag jobbade en sommar under gymna-
sietiden för Bengt Richardsson, senare 
välkänd innehavare av Centrumkiosken. 
Bengt var en driftig man och körde 
bland annat badturer till Porsholmen. 
Båten för detta ändamål kunde närmast 
liknas vid en förväxt snäcka som hette 
Storesnabb. En dag fick jag ett ovanligt 
uppdrag av Bengt, att frakta en sjöbod 
i byggsats till Valö med Storesnabb. Sjö-
boden är den på bilden. 

11. Vi har nu kommit till Fläsket. Berget är 
brant och högt och farleden mot Fjällbacka 
stryker nära förbi. Inom familjen sade vi att 
här är det så djupt att fiskebåtarna skulle 
kunna köra med masterna nedåt. Dock 
icke för djupt för hyfsat hummerfiske. 

12. Lövvik dyker därefter upp. Min 
familj och familjen Westerberg hade 
sina bryggor bredvid varandra i Fjäll-
backa. Jag blev då bekant med Arne 
Westerberg. En dag frågande Arne om 
jag ville åka med honom och Bengt 
Larsson (Bengt i Kvarnen) för att dyka 
efter ett gammalt vrak vid Valö. Min roll 
skulle vara att stå på stranden och sköta 
dykarnas säkerhetslinor. Jag tackade 
givetvis ja till en så spännande uppgift. 
Arne och Bengt fick det bekräftat att 
här fanns resterna av ett fartygsvrak. 
Platsen för dyket var just Lövvik.

15. Nu Jordfallet, tillika före detta som-
markollonins badstrand. Det är en fin 
badstrand. Sanden täcker en stor del 
av havsbotten utanför. Min pappa och 
jag fick en gång här 70 rejäla rödspottor 
i endast ett skäddegarn. Det är andra 
tider nu. 

Epilog
Familjen hade ett talesätt: I lä på Valö är 
det alltid gott väder. 

Detta är en sanning med modifikation. 
Även vid till synes fullständig stiltje kan 
det komma plötsliga kastvindar där Valös 
stränder stupar brant mot sjön. Detta har 
många seglare erfarit. 

Avslutningsvis en bekännelse: på Valö 
jag har aldrig varit längre bort från 
strandkanten än cirka 25 meter. Jag har 
som en personlig utmaning att någon 
gång ta en tur tvärs över ön, från Görvik 
till Blåsupp via Valö Sadlar. n9. Nu Rävpallen. Ute tidigt en strålande 

sommarmorgon för att dörja makrill strök 

13. Äntligen vid Sandhagen. Sandhagen 
var det klassiska stället för torskpilke i 
Fjällbackaskärgården. Här har jag bärgat 
middagen många gånger.
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Text: Anders Torevi • Foto: Torbjörn Sandin

I slutet av juli var Torbjörn Sandin från Göteborg på båtsemester 
i Fjällbackaskärgården. Kvällen var som kvällarna var sommaren 
2014, ljuvlig. Plötsligt plaskar det till av ett hopp, en lax? 

Nja, lite större var det. Delfiner på härligt lekhumör. För att 
komma närmare och fotografera tog han gummibåten vilket 
delfinerna inte brydde sig mycket om. 

Delfinshow vid Hästvam
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Text: Annika Torevi • Foto: Ella Egnell

Gigantisk lungmanet

Delfinerna var av arten sadeldelfin Lat: Delphinus Delphi även 
kallad vanlig delfin, som är ovanlig vid Bohuskusten. Senaste 
rapporteringen var 2006 enligt Anders Nilsson, biolog på Natur-
historiska museet i Göteborg. Roger Jansson på Havets Hus tror 
att den sillrika sommaren lockat hit dem. Senare samma vecka 
siktades ytterligare tre delfiner vid Gullholmen. En vuxen och två 
ungar. Dessa var enligt Havets Hus troligen av arten vitnosdelfin, 
en art som siktas utmed Bohuskusten några gånger varje år.

Som om detta inte var nog, denna artrika vecka, siktades en 
flock på 20-30 valar 25 sjömil väster om Smögen. Enligt Anders 
Nilsson rörde det sig om grindvalar. 

Enstaka grindvalar brukar siktas, döda djur flyter iland då och 
då, men en så stor flock är mycket ovanlig. Enligt Anders är 
anledningen till besöket säkerligen den samma som den som 
förde hit delfinerna, den goda tillgången på föda. – Silla går té! n 

2014 – en ovanlig natursommar med delfiner, jättemanet och gåsinvasion

Lungmaneterna Lat: Rhizostoma Pulmo lever normalt i lite varmare 
vatten runt de brittiska öarna, men västliga vindar drev dem in mot 
Bohuskusten i slutet av sommaren.  Maneten som hittades på en 
ö utanför Fjällbacka tros vara en av de allra största exemplaren 
som nått ända hit. Det här exemplaret var en meter lång och 
en halv meter bred – ingenting man vill simma in i, precis, men 
lungmaneten är helt ofarlig. Linda Belanner var ute med båten i 
skärgården tillsammans med sina döttrar Vera och Olga samt Veras 
kompis Ella Egnell för att njuta av sista dagen på sjön för säsongen. 
Flickorna hittade och fotograferade den stora maneten som låg 
i strandkanten på en av öarna. Historien om lungmaneten spred 
sig som en löpeld både i sociala medier och i nyhetsmedierna. 

Linda konstaterade överraskat att lungmaneten är mindre slem-
mig än andra maneter.
– ”Den hade hård hud, som ytan på en julskinka”. 

På bilden klappar Vera Niemandius lungmaneten som sedan 
simmade iväg till havs igen. n
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Text: Anders Torevi, Håkan Elg • Foto: Anders Torevi 

Kanadagässen tar över?

För inte mer än tre-fyra år sedan upptäckte jag den första kullen 
gässlingar av ett häckande par kanadagäss i bukten mellan 
Stor- och Lillköttö. Visst var de gulliga de små liven… Men nu 
2014, vad har hänt, och vad skall det bli? 

I samma område häckar nu ett stort antal gåspar och när ung-
arna tidigt på sommaren ”gick ur boet” (en bra sommar som 
i år blir det flera kullar) kunde vi räkna in till mellan 100 och 
200 gäss. Alla låga uddar, de som är lätta att gå upp på, inva-
derades och våra ”vanliga” fåglar trycktes undan. Strandskatan 
försvann, tärnorna, strandpiparen och ejdrarna likaså. De tre 
gravandparen som hittat sina häckningsplatser såg vi inte 
till. Svanparen som tidigare fredat sina revir i området kring 
Mörhult-Rödhammarfjorden drog sig undan invasionsarmén. 
Några enstaka ålekråkor var de enda som stod emot trycket.… 

Vad händer, skall kanadagässen ta över grundområdena helt? 
Inte nog med att de skiter som hundra hundar, de väsnas 
något ohyggligt också… Så här säger Fjällbacka-Bladets egen 
ornitolog Håkan Elg: 

– För att förstå det som händer i vår natur och med kanadagäs-
sen måste man tillbaka till 1930-talets Sverige. Jakten på  grågås 
hade tärt på beståndet, tiderna var ju mycket bistra och mat 
var en lyx, och entusiaster ville främja faunan med att sätta 
ut grågäss och dessutom komplettera med kanadagåsen från 
nordamerika. Det man inte hade kunskap om var att, manipu-
lera naturen gör man inte hur som helst. 

Senare exempel på manipulering av naturen som orsakat pro-
blem är arter som mink och vildsvin. Idag regleras inplantering 
av arter mycket starkt i vårt land så vi inte ska få dessa problem.

Bengt Berg, känd naturfotograf, har gjort mycket bra för vår 
fauna. Han var en av dem som 1924 såg till att våra kungs- 
och havsörnar blev fridlysta. Det han inte tänkte på då han 
planterade ut två par kanadagäss i Kalmar sund och ett par i 
Hudiksvall var att de 80 år senare skulle dominera faunan som 
arten nu gör. Från dessa tre par och några utplanteringar till, 
har vi nu ett bestånd i Sverige på ca 150-200 000 fåglar. Det 
som gjorde att arten utvecklades med en 15-procentig ökning 
om året var avsaknaden av naturliga fiender och begränsad 
jakt. Under 1980- och 90-talen trodde man att den kraftiga 
ökningen av kanadagäss skulle slå ut grågåsen. Det blev inte så 
då grågåsstammen idag är mycket stark. Dessa båda arter är så 
nära besläktade och kan häcka så nära varandra att par bildas 
av de båda arterna och hybrider av gäss uppstår som är sterila.

Troligen kommer stammen att regleras av någon sjukdom då 
beståndet är  för stort för jakten och de naturliga fienderna 
(havsörn och räv) skall kunna reglera det ökande beståndet.

Sammanfattningsvis kan väl sägas att Bengt Berg lyckades 
med sin inplantering och gav oss en ny fågelart häckande i 
Sverige men på bekostnad av revirhävdande gentemot andra 
arter, betesskador och nedskräpning. Manipulera med naturens 
krafter skall man inte göra hur som helst! n

2014 – en ovanlig natursommar med delfiner, jättemanet och gåsinvasion
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Tisdagen den 28 oktober var Fjällbackas flitiga mattcurling-lag, 
”SPF Tanumskusten”, med och arrangerade DM i Mattcurling.  
Spelplats var Tanumsskolan med deltagande lag från Stenung-
sund i söder till Strömstad i norr.

Det är ett digert arbete att planera och genomföra en sådan 
tävling. Matcherna genomförs på åtta mattor med sammanlagt 
128 spelare fördelade på 64 lag. I varje lag ingår två spelare. 
Således är 16 spelare igång samtidigt. Vid varje matta finns en 
protokollförare och två domare. Resultaten vidarebefordras 
med ”löpare” till sekretariatet. Det bästa laget på varje matta går 
direkt till åttondelsfinal, medan tvåorna och treorna får spela 
sextondelsfinal för att gå vidare.

Segrare blev Oswald Gustafsson och Berith Lyckberg från Orust-
veteranerna. Tvåa blev Ingrid Pålsson och Nils Persson från SPF 
Tanumsbygden.

Bästa lag från SPF Tanumskusten blev Göran Larsson och Gun-
Britt Ödqvist som gick till åttondelsfinal. 

Text: Tore Johansson • Foto: Christian Ahlqvist

DM i Mattcurling och SM-brons

Mattcurling-SM i Varberg
Göran Larsson och Gun-Britt Ödqvist representerade Fjällbacka i 
de SM-tävlingar, som den 10 september gick av stapeln i Varberg. 
De tog en mycket hedersam bronsplats. n

Märkesfisken
Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi 

Charlotte Olsson är konstnär från Göteborg som är verksam i 
Långedrag, men hon hyser stor kärlek till Fjällbacka. De senaste 
åren har Caharlotte gästat oss med vernissage i ”Willys sjöbod” 
på Norra Hamngatan mitt i sommaren och sommaren som 
gick var inget undantag.  Från början är Charlotte utbildad 
mönsterkonstruktör. Det känns lite väl upprepande och struk-
turerat jämfört med hennes konst, som snarare uttrycker rejäl 
skaparglädje och ”mycket av allt”. 

Charlotte gör sprudlande glada tavlor i collageteknik som skapar 
breda leenden i betraktarens ansikte. Man skall dock inte låta sig 
luras av glittret, champagnebubblorna, spetsarna och flörtan-
det med flärd. Charlotte har ett viktigt budskap i sina tavlor. En 
medveten tanke kring resurser, återbruk och kvinnligt hantverk. 
Hennes inspiration kommer ofta från själva materialet som består 
av ”förspilld kvinnokraft” i form av knypplat, virkat och broderat. 

Charlotte fick för ett tag sedan överta en rulle gamla tygmärken 
med Fjällbackamotiv som en vänlig kund lämnat till Maria Erlan-
der på Rogers för att den skulle komma till nytta. Inspirationen 
infann sig hos Charlotte och resultatet blev en fantastisk, färg-
glad ”märkesfisk” som hon har valt att skänka till Fjällbacka. I 
skrivande stund kommer besked om att Charlotte skall officiellt 
överlämna tavlan på Samhällsföreningens årsmöte den 2 decem-
ber. Tavlan har hängt på restaurang Matilda på Stora Hotellet 
bryggan sedan i somras, återstår att se om den återbördas dit 
eller hittar en annan plats att förgylla. Se mer om Charlotte på 
www.charlotteolsson.se. n
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Havskräftans dag
– en ny tradition

Text: Anders Nilsson • Foto: Susanne Maxvall

Den 30 maj 2014 arrangerades för första 
gången Havskräftans Dag i Fjällbacka. Strå-
lande väder, mängder av havskräftor i olika 
former och massor av glada besökare gjorde 
dagen i alla avseenden lyckad.

Fjällbackas yrkesfiskare ägnar sig huvudsakligen åt 
kustnära och miljövänligt burfiske av havskräfta. 
Kräftorna säljs lokalt men levereras också till restau-
ranger runt om i landet och även till utlandet. Särskilt 
noterbart var leveransen till Nobelfesten 2013.

Den 13 april 2014 bildades den ideella föreningen 
Svenska Havskräftakademien av bl.a. yrkesfiskare 
och näringsidkare från Fjällbacka. Akademiens 
syfte är att på olika sätt öka intresset för havskräftan 
(Nephrops norvegius). Akademien skall bland annat 
bidra till att sprida kunskap, öka kännedomen om 
havskräftan och dess levnadsbetingelser och att 
generellt marknadsföra havskräftan. Akademien 
vill också öka samarbetet mellan fiskare, forskare, 
restauranger och turistnäringen för utvecklingen av 
det kustnära fisket. 

Akademiens kick-off blev Havskräftans Dag den 30 
maj i Fjällbacka. Akademiens ordförande Kalle Kahl-
man inledningstalade och hälsade alla välkomna. 
Staffan Greby, ordföranden i grannföreningen 
Ostronakademien, lyckönskade den nybildade aka-
demikollegan. Ett tiotal kräftfiskare lade till med sina 
båtar vid Centrumbryggan. Från båtarna kunde man 
smaka och köpa kräftor i alla de former, till exempel 
wokade havskräftstjärtar. På torget kunde man bli 
medlem i Akademien, få sin egen kräft-pin och 
köpa havskräftfond. På Stora Hotellet höll Ingemar 
Granqvist ett seminarium om havskräftan och fisket.

Den 25 oktober var det dags för stor kräftskiva för 
Akademiens medlemmar på Stora Hotellet i Fjäll-
backa. Samtidigt var det världspremiär för Svenska 
Havskräftakademiens kräftsup. 

På grund av begränsad datamognad bland Akade-
miens styrelseledamöter fick inte alla medlemmar 
del av mejlutskicket med inbjudan till kalaset som 
emellertid också annonserades på annat sätt. Efter 
god mat (mycket havskräftor), kräftsup och allsång 
drog följet ner till Upper Deck där det dansades till 
fram på småtimmarna. n

Kalle Kahlman inledningstalade, Staffan Greby gratulerade, olika 
kräfträtter levererades och snaps hade kryddats i Åre.
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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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Den 11:e juli i år uppmärksammade jag att en stor segelbåt 
kommit in och förtöjt vid Richters fl ytbrygga. Siluetten var impo-
nerande och överträff ade allt jag tidigare sett på vår fj ord. Ordi-
nära segelbåtar såg ut som miniatyrer i jämförelse med denna.

På lite speciella vägar blev jag tillsammans med min fru och 
hennes väninnor inbjudna till båten av ägaren.

Det var ett mycket imponerande skepp att komma ombord på. 
Ägaren hälsade välkommen och damerna, blev bjudna på cham-
pagne i den fantastiska sittgruppen nedsänkt i det eleganta ljusa 
teakdäcket. Även jag, med drink i handen, fi ck en rundvandring 
och genomgående presentation av båten.

WinWin var ute på sin jungfrufärd. Hon är byggd av Baltic 
Yachts i Jakobstad i Finland i mestadels kolfi ber för att hålla 
vikten nere. Ägaren ska även använda båten att kappsegla med. 
108 fot lång (33 m) och 8 m bred, 50 m mast och 1000 kvadrat-
meter segel på ett imponerande ”jolleskrov” ger förmodligen 
segelegenskaper som överträff ar det mesta. För att optimera 
egenskaperna så är propellern och dess axel uppfälld i skrovet 
under segling. Dessutom kan kölen hissas från ett djupgående 
på 5,5m till 3,5m. Inredningen är utförd i ljus, blond matt ek, som 
ger ett mycket elegant och rent intryck. Alla beslag på däck är 
hydrauliskt nedsänkta för att bara fi nnas uppe vid behov. Alla 
fall är också gömda i kanaler för att underlätta jobb och pas-
sager på däck.

Besättningen består av fem personer inklusive den sydafrikan-
ske skepparen, som assisterar ägaren under seglatsen.

WinWin seglade vidare till Oslo på morgonen för att sedan 
bege sig till Las Palmas, där hon i skrivande stund ligger, för 
senare överfärd till Karibiska övärlden.

WinWin 
– en mäktig segelbåt besöker Fjällbacka

Uppdaterad med QR-kod

Under den gångna vintern uppdaterades texterna i FFF’s små 
broschyrer om Fjällbacka och dess historia och de nya versio-
nerna fi nns nu tryckta på svenska och engelska. Förr gav vi 
även ut en version på tyska, men det blir alltför kostsamt att 
trycka tre utgåvor. 

För att tillgodose behovet från tyska och även franska besö-
kare, så har vi numera lagt till en ”modernitet”: längst ner på de 
svenska och engelska broschyrernas baksida fi nns det numera 
en s.k. QR-kod och intill koden den förklarande texten: ”Other 
languages”. Detta innebär, att man med hjälp av en QR-läsare i 
en ”smartphone” kan läsa broschyrtexterna på även tyska och 
franska. Med denna teknik fi nns det möjlighet, att framtiden 
göra översättningar även till andra språk (italienska, spanska, 
norska, danska…)

Text in other 
language

Testa gärna hur det fung-
erar med din smartphone

FFF vill passa på att framföra ett stort tack till Jürgen Wickert 
för den uppdaterade tyska översättningen och till Rolf Sjöström 
och Patrick Faure för den alldeles färska franska versionen. n

Vi avslutade med att jag bjöd ner ägaren och skepparen till vår 
lotskutter Ilse från 1908, på samma brygga, för att ge ett drygt 
100-årigt perspektiv på båtutveckling. n

Text: Eva Björving

Text & foto: Lasse Pettersson
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Text: Anders Nilsson • Foto: Anna Blomdahl

Text & foto: Jonathan Eriksson

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD

Så bra kan en ”vrakbukt” bli: 2012 - härdsmälta av plast och bråte, 2013 - plasten borta men trossar hjul mm kvar, 2014 -  en vacker vik fylld med material för 
tillverkarna av vrakvirkestavlor. Anna Blomdahl, och ett gäng till, har städat och tagit bilderna på Slängerumpan. 

Den 26 juli avgjordes tredje upplagan av kajak-
tävlingen Fjellbacka Surfski Open. Till startlinjen 
denna varma vindstilla högsommardag kom 16 
tävlingsfokuserade paddlare. 

Banan var lagd att runda Södra syster med start 
och målgång vid 2sea4u:s kajakcenter. Det blev 
en spännande och svettig tävlingsdag med god 
stämning och gött häng. Joel Eriksson tog hem 
segern i herrklassen och Emma Levemyr blev 
bästa dam. 

Arrangörer var som vanligt 2sea4u kajakcenter 
som siktar på ett nytt race 2015 med ambitionen 
att ingå i svenska cupen. 

Surfa gärna in på hemsidan www.2sea4u.com för 
resultatlista samt film från tävlingen. n

Fjällbacka Surfski Open 2014

Den 16 juli var det åter dags för Stora Fadderdagen. Över 400 
säckar marint avfall samlades in av entusiastiska fadderfamiljer 
i Världens Vackraste Skärgård.

Den ideella föreningen Världens Vackraste Skärgård (VVS) 
bildades under 2012 i syfte att med ideella krafter, med fad-
derskapets ansvar som motor, städa öarna i Fjällbacka skärgård. 
Bakgrunden är en under lång tid, ur ett städperspektiv, försum-
mad skärgård. Någon organiserad städning från det offentligas 
sida har inte skett på 20 år och för några år sedan hade mängden 
skräp på våra öar nått en oacceptabel nivå. 

Idag vill ingen ta på sig ansvaret för detta stora miljöproblem. 
Kommunen anser det vara en statlig angelägenhet och vice versa. 
Så sent som under 2014 motionerade centerpartiet i riksdagen 
för att förmå regeringen att äntligen ta tag i frågan.
Intresset och engagemanget för VVS projekt har varit stort. Unge-
fär 80 öar städas av 100 fadderfamiljer. Omkring 300 personer har 

deltagit och städat under Stora Fadderdagen i mitten av juli varje 
år. Tillsammans har faddrar och vänner samlat över 2 000 säckar 
med skräp på våra öar. Resultatet är i allra högsta grad synligt och 
vi vågar nog sticka ut hakan och säga att Fjällbacka skärgård har 
de renaste öarna i Bohuslän.

I år skickade vi en utmaning till övriga orter på kusten att ta 
efter vårt projekt men vi har inte fått någon reaktion. Däremot 
växer vårt eget städområde såväl mot söder som mot norr och vi 
närmar oss både Hamburgsund och Grebbestad. n

Läs mer om Världens Vackraste Skärgård på
www.fjallbacka.com/vvs eller besök oss på Facebook.
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Boka ditt boende på  +46 (0)707-40 36 79 eller online på info@turistenvast.se

BADHOLMEN
Vandrarhem
turistenvast.se

Frusen efter hummerfisket?
Trött och sliten efter golfrundan 

eller längdskidturen?

Hos oss på Badholmen kan du boka bastu och badtunna under 
hela året. Dessutom har vi rum i vandrarhemmet till rätt pris!  Bo centralt vid havet i Fjällbacka - året runt!



SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Leif Hugosson, Uppsyningsman, RS Fjällbacka  

   Foto: Peter Winberg

Hej på er i 
vintermörkret!
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Du kanske sitter och sorterar båt- och badbilder från som-
maren som gick och kanske har du sett någon av våra båtar 
susa förbi på väg till någon som är i behov av assistans. 
Tanken har kanske slagit dig att engagera dig i sjöräddnings-
sällskapet. Hur gör man och vilka är kraven?

Gör så här: 
Kontakta mig (Leif ) på 031 761 42 81 eller någon annan 
besättningsman som du känner. 

Du kan också maila till rs.fjallbacka@ssrs.se - märk mailet 
”Ny besättningsman”.

Kraven är: 
•   Du kan simma 200 m utan flythjälp och har minst normal 

kondition 
•   Ålder mellan 16 år (med målsmans tillstånd) och 70 år
•   Du skall bo så nära att första båten skall kunna lämna kaj 

15 min efter att larmet har gått
Jag ser i fram emot att höra från just dig.

Sommarreflektion
Högsommaren började runt vecka 28. Då kom de från syd 
och från norr och några nästan rakt från väster.

 Det har varit mycket folk i farten på sjön och det har inne-
burit många turer med ambulans personal till öarna runt 
Fjällbacka. Jag hoppas att det har gått bra för er alla som vi 
har hjälpt iland för transport till sjukhus.

Några båtägare har också upptäckt att landhöjningen är 
mer påtaglig på vissa ställen i vår skärgård...

Basaren
Trots det fina vädret så kom folk som var köpsugna till Basa-
ren. 240.000 kr inbringade dagen. Örjan Torstensson är en 
värdig arvtagare efter Sko-John & Lasse som aktionsutropare.

Jag vill passa på att tacka alla som skänker saker och alla 
som ställer upp och hjälper oss med detta evenemang. Gå 
gärna in på vår hemsida och se alla företag som sponsrar 
oss under fliken företagsvänner.

Jubileet
45-års firandet skedde den 3 augusti med uppvisningar i 
hamnen och på utsidan Badholmen med vinschning från 
helikopter, räddning av person i vatten och brandsläckning. 
Kaffe och tårta serverades. Se bilderna till höger.

God Jul och ett Gott Nytt År på er alla! n
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Bilder av bla.
PETER

ENGBERG
OSCAR

NORDBLOM
KARL-ALLAN
NORDBLOM
JOHANNES
WESSMARK

INRAMNING
Södra Hamng. 18

Fjällbacka
Tel. 0525-31858
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Text: Ellinor Wohlfarth 
   Foto: Göran Björving och Johan Ulriksson

Piratbesök på Barnens Dag

Vid denna krabbmetetävling, som var den 26:e i FFF:s regi, sattes nytt 
rekord med 188 deltagare. Enormt mycket folk var i rörelse på torget 
som var avstängt för fordonstrafik. Vädret bjöd på lagom solsken 
och lagom värme. Efter tävlingstimmen var det dags för inräkning. I 
år fångades 980 krabbor. Årets totalvinnare blev Oliver Taudin som 
fångade 49 krabbor.

Nytt för i år på Barnens Dag var den välbesökta hoppborgen och pon-
nyridningen som arrangerades av Lotta och Linnea Tillman från Kämper-
svik. Det som många barn med spänd förväntan hade längtat mest efter 
var Piratshowen. Och vilken show det blev! Piraten, ”Gunnar Sparrow”, 
och hans medhjälpare gjorde en bejublad show där både små och stora 
levde sig in i showen. Stämningen förstärktes extra av att scenen var 
placerad under Vetteberget. Hela showen avslutades med stort följe av 
barn som gick med ut på Centrumbryggan och på nära håll ville följa 
den spännande avslutningen. Det var dags för piraten att gå på plankan! 
Efteråt var det många beundrare som ville fotograferas tillsammans med 
sin nya idol: piraten Gunnar Sparrow och hans medhjälpare.

I år kantades prisbordet av extra många leksaker samt en hel del present-
kort till de vuxna. Många var det som gick nöjda hem efter deras val av 
pris. Ett extra stort tack riktas till Lotta och Linnea Tillman från Kämper-
svik, som arrangerade ponnyridningen, 
och till konstnärerna Peter Engberg och 
Oscar Nordblom, som skänkte tavlor 
till lotteriet. Bådas intäkter skänktes till 
SOS Barnbyar! Vi tackar även våra övriga 
generösa sponsorer och aktiviteten 
från Sjöräddningsbåtarna som gjorde 
Barnens Dag till sin barnens egen dag. n

Klass A  
Barn med vuxenhjälp 
1:a Viktoria Viktoria, 38 krabbor
2:a Anton Alexandersson, 25 
3:e: Elsa Röst, 17

Klass B  
Barn t.o.m. 11 år (u. hjälp) 
1:a Oliver Taudin, 49
2:a Henry De Rahm, 15
3:a Greta Egnell, 10

Resultat 2014
Klass C:  
Ungdom fr. 12-17 år 
1:a Edwin Leyman, 45
2:a Julie Taudien, 25
3:e Adrian Carlsson, 21

Klass D:  
Vuxna
1:a Sara Leyman, 30
2:a Lina Leyman, 30
3:a Filip Kellemar, 14

Faktaruta
Antal deltagare  188
Antal krabbor  930
Antal sponsorer    47
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

”Feskne” Munkedalingar igen!

Så var vi där igen. Vissa är mer ”feskne” än andra. 
Tvåa ifjol och segrare i år – Lars Hellman från Mun-
kedal tillhör de ”feskne”. 16 makrillar var överlägset 
flest men desto mer spännande var det mellan 
tvåa och trean, båda med åtta makrillar. Vår lokale 
pristagare Ingemar Larsson hade dock lite tyngre 
fångst än Karin Leifsdotter från Kungshamn. Karin 
är förresten, på tal om ”feskne” deltagare, sambo 
med fjolårssegraren Andreas Lundqvist. 

Då det var ett större gäng från trakterna kring 
Kungshamn ur det ljuvliga Jôllevegga-gänget var 
dock inte Karin med i samma båt som Andreas, 
något som kanske var tur för henne. Tillsammans 
med Isabell och Mikael Bensby tog hon nämnligen  
även hem lagsegern.

Även i år hade Vår Herre beslutat sig för att stötta 
oss. Regn fram till avfarten mot fiskeplatsen, sedan 
uppehåll ända tills prisutdelningen var överstökad, 
för att åter bli skyfall på kvällen. Trots det lite tvek-
samma vädret vad det 475 deltagare som startade 
och generellt sett var väl fisket inget att orda om, 
men trivseln var precis som vanligt stor.

Tesen att Munkedalingarna är ”feskne” stärks av, 
förutom Lars Hellmans seger i år och tvåa ifjol, 
Mailn Rydéns seger 2007 och Fabian Johanssons 
tredjeplatser i juniorklassen 2011 och 2012. Vid 
närmare eftertanke är det dock inte speciellt kon-
stigt. Gullmarsfjorden går ju helt in till Munkedals 
hamn och Saltkällan och Gullmarn är ju välkända 
makrillvatten. 

Kul med spridning av gracerna och det gör gott 
för att sprida intresset att delta i en av Europas 
största havsfisketävlingar. Väl mött 2015! n

1.  Lars Hellman, Munkedal 16 st
2. Ingmar Larsson, Fjällbacka 8 st
3. Karin Leifsdotter, Kungshamn 8 st
Juniorklassen:
1. Axel Etander, Fjällbacka 3 st
2. Jakob Johansson, Uddevalla 1 st
3. Isabell Mörtsjö, Vänersborg 1 st

RESULTAT 2014 Bästa dam: Karin Leifsdotter, Kungshamn
Första fisk: Henrik Müller, Halmstad
Största fisk: Kalle Franzén, Uddevalla 970 g
Minsta fisk: Lars Hellman, Munkedal 62 g
Bästa utlänning: Denise Lysenhof, Tyskland
Bästa yrkesfiskare: Morgan Sandmark, Hästvam
Lagtävlingen: ”Isalena”  
Isabell Bensby, Mikael Bensby, Karin Leifsdotter

Två som regerade:

Lars Hellman: Total 1:a och minsta fisk .
Karin Leifsdotter: Total 3:a, bästa dam och lagsegrare.
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Text: Christer Lindh • Foto: Beauty-in-frames

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

Dansanta framgångar...

Under höstsäsongen har det varit full fart för klubbens 
olika dansare. Det har varit allt från de första stapplande 
dansstegen på kurser till EM-finaler. Här kommer en kort 
sammanfattning på allt som hänt under hösten.
 
Tävlingsdansarna: Det har varit full fart på de flesta dansgolv 
för våra tävlingsdansare. PORTS duktiga tävlingsdansare har 
haft en framgångsrik höst med många segrar och finaldanser. 
Alla dessa framgångar resulterade i att även i år fanns det PORT 
dansare uttagna till både EM och VM i Boogie Woogie. Det blev 
fina framgångar där, Niklas och Alice gick till final under Junior-
EM, samt tog en 8:e plats på VM. Vuxenparet Jonathan och Elin 
slutade på samma plats, 8:e, i sin klass under VM. När det sedan 
var dags för junior-VM i Rock var det återigen PORT dansare med 
i truppen. Niklas och Elin var ett av tre par som representerade 
Sverige då. De blev bästa svenska paret.

 
Kursdansarna: Under hösten har våra populära danskurser fort-
satt med stort deltagande i de olika grupperna. Det är fortfarande 
våra duktiga tävlingsdansare som har hand om dessa olika kurser. 
Nu har koncepten som PORT tagit fram blivit uppmärksammade 
i övriga Danssverige. Så både SKUTTIS och ROCKA LOSS kurser 
hålls på flera håll i vårt avlånga land, bl.a. ända uppe i Luleå. 

Våra små duktiga dansare i kurserna har gjort stora framsteg 
på sina olika nivåer. De minsta dansarna i SKUTTIS, hoppar och 
gör sina rörelser till sköna barnlåtar. När man är där och ser dem 
kan man inte sluta le och det syns hur kul de har. När nästa kurs 
kommer in, är det även här massor av dansglädje som sprids. 

De gör lite mer avancerade danskorigrafier och provar på våra 
fem olika tävlingsdanser. 

Våra äldsta kursdeltagare har under hösten tagit stora kliv framåt 
i sin dans och startat sin tävlingskarriär, bl. a. genom att åka till 
vår grannklubb och tävlat samt varit med på vår egen tävling 
Lilla Bryggdansen. 

 
Lilla Bryggdansen: för sjätte gången hade klubben en dans-
tävling för de nya dansarna. Även denna gång hölls tävlingen i 
Fjällbackaskolans gympasal. Då tävlingen lockade många dan-
sare från andra klubbar, samt våra egna dansare, var det en stor 
skara som fyllde tävlingsgolvet. Tävlingen blev en av de största 
barn- och ungdomstävlingarna under hösten. Danssportför-
bundet hade representanter på plats som senare skrev en lång 
artikel om tävlingen på sin hemsida. Alla dansare som var med 
under tävlingen var så duktiga att de fick pokaler eller medaljer.

 
PORT våren 2015: När det nya året snart startar kommer klub-
ben ha massor att göra. Kurserna fortsätter under våren medan 
våra äldre dansare har stora saker framför sig. I januari åker de 
upp till Örebro för att försöka försvara guldet i Lag-SM. Senare 
på våren åker en stor skara dansare till SM i Helsingborg samt 
NM i Finland. Men redan i februari har klubben en stor tävling 
i Hamburgsund. Då skall klubben hålla DM igen och den här 
gången kommer det bli större än det brukar, både Västergöt-
land och Västsvenskas DM anordnas samtidigt i Hamburgsund. 
Sedan kommer DM vara historiskt då det den här gången 
kommer tävlas i Latin- och Standarddanserna också. Håll utkik 
efter klubbens aktiviteter i vår! n

I början av sin karriär är deltagarna i Lilla Bryggdansen medan Niklas och Elin tävlar i landslaget i Rock ’n roll.
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Text: Marie De Soysa • Foto: Evalotta Ericsson

Isak Krabbe:  Hur svårt kan det va?

Det är en eftermiddag i oktober och jag har bestämt 
träff med en mycket trevlig ung grabb. Isak Krabbe 
är fjällbackakillen som redan vid tolv års ålder visat 
mycket fina resultat inom golfsporten. Jag hinner 
bara prata med Isak några få minuter för att smittas 
av känslan att ”Allt är möjligt”.

För er som spelar golf och brukar vistas på Fjällbacka golfbana 
är Isak välkänd och när jag lite försiktigt frågar Isak: ”Du känner 
väl de flesta på golfbanan”, svarar han härligt och snabbt: 
– Nej, men alla känner mig. 

Hela Isaks familj, mamma Evalotta, morfar Leif, mormor Bodil, 
morbror Fredric med familj, är alla aktiva golfare och Isak berättar 
att det ända sedan han var liten knatte oftast var och är morfar 
som följer med honom till golfbanan. Han berättar också att 
han redan vid två års ålder var på golfbanan och började spela. 

I dagsläget har Isak 7,4 i handikapp och han lägger i stort sett 
all sin lediga tid på golfbanan. Målet är inget att tveka på: 
– Jag SKA bli golfproffs. 

Segrade i Scandia Cup
Under året som gått har Isak som vanligt deltagit i många golf-
tävlingar, men även tävlat utanför klubben i både Skandia Cup 
och Skandia Tour. Och det går bra för killen, riktigt bra. Några av 
Isaks fina prestationer detta år var när han i juli vann Skandia Cup 
för distriktet, Bohuslän/Dal och i och med detta kvalificerade sig 
till att få delta i Skandia cup – regionsfinal, Västra Götaland, där 
han fick en fjärde placering.

När Isak sedan genomfört de distriktstävlingar som Skandia 
tour innebar, är det kul att konstatera att han vann även här. 
Vinsten innebär att Isak nästa år spelar på Skandia tours regions 
nivå. Bra gjort, Isak!

Det riktigt sprudlar om denna unge grabb när han berättar om 
sina framgångar och jag kan inget annat än le. Han har fokus, 
ambition och helt klart för sig hur framtiden skall se ut. När jag 
frågar om det finns golfgymnasium så svarar Isak snabbt: 
– Jag och mamma har pratat om det. Jag vill gå på Annika Sören-
stams golfakademi i Florida. 
När jag frågar hur Isak tror hans liv ser ut om tio år, så funderar 
han lite och konstaterar sen självklart: 
– Då är jag 22 år och ja, då är jag proffs. Hur svårt kan det va?
Men vägen dit är inte gratis. Isak (och morfar Leif ) spenderar 
mycket, mycket tid på golfbanan. Isak berättar att sommarlo-
ven är bäst. Då kan han vara på golfbanan hela dagarna och 
värmen gör att bollarna går snabbare och längre. När jag ber 

Isak beskriva sin bästa golfdag så är det just sommarlovsdagarna 
som kommer fram. Att få åka ut till golfbanan på förmiddagen 
och ha hela dagen framför sig, utan att behöva tänka på skola 
och läxor är det bästa, säger Isak.

Isak tränar, förutom sitt eget spel, med tränare varje vecka. 
Utöver detta tränar han extra med tränare varannan vecka samt 
deltar på de äldre ungdomarnas träningar.

Fokus för Isak just nu är att träna ”backspinn”. Att få iväg bollen 
med exakt energi och teknik för att få bollen att spinna vilket 
gör att den i slutet av slaget landar med en studs och roterar 
tillbaka mot hålet (artikelförfattarens beskrivning).

Av fem träningstimmar går åtminstone tre timmar åt att öva 
”backspinn” berättar Isak. Det är viktigt med bra bollar och lätt-
are med bättre klubbor berättar Isak och passar ödmjukt på att 
sticka in att han tackar mamma Evalotta som köper utrustning 
och betalar för honom.

Isak fortsätter med att berätta att han tycker det är viktigt att 
ha roligt när han tränar. Att han kan stå och leka, slå bollar bara 
för att det är kul. 

Vi talar lite om vilka egenskaper som är viktigt för att bli en 
bra golfspelare. Isak säger teknik och fysik, men kommer också 
in på den mentala biten. Man måste behålla fokus och kunna 
vända även om några slag gått dåligt. 

Prisutdelning efter segern i Scandia Tour.

w w w . f j a l l b a c k a g k . s e GOLF SPOR TEN
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Isak Krabbe:  Hur svårt kan det va?

Isak berättar om en tävling där han spelade dåligt och låg nio 
över par efter de första nio hålen, men att han ändå lyckades 
vända och spela ett under par de sista 
nio hålen. Han slutade den tävlingen på 
en andra plats och lägger till:
– Det gäller att ha kontroll på sina 
missar. Vi är överens om att just denna 
egenskap, att inte ge upp och att kunna 
vända ett underläge är bra kunskap 
även i övriga livet.

Phil och familjen
På frågan om Isak har någon förebild 
svarar han snabbt att hans största 
förebild är amerikanen Phil Mickel-
son. Men även här läcker kärleken till 
familjen igenom då Isak också efter Phil 
Mickelsons namn tillägger att mormor, 
morfar och mamma såklart också är 
hans förebilder. 

Under vårt samtal återkommer Isak 
många, många gånger till morfar, 
mormor, mamma och familjen och 
hans uppskattning märks tydligt och 
utan tvivel får han väldigt fint stöd i sin favoritsysselsättning. 

När jag ber Isak berätta om sin favoritgolfbana så är svaret 
självklart. Fjällbacka golfbana är bäst och han beskriver vidare 

att hål 9 är enklast, hål 15 roligast och finast och slutligen hål 
5 som enligt Isak är det svåraste.

Andra golfbanor som Isak gillar är 
Holma golfbana där han 2013 gick sin 
bästa runda på bara ett över par. En 
annan favorit är Chalmers golfbana 
i Landvetter, men här finns det ett 
stort problem berättar Isak, för denna 
banan gillar inte morfar.

Den absoluta drömgolfbana som 
han fantiserat om ända sen han var 
fem år finns bland de världsberömda 
banorna på St. Andrews i Skottland.

Isaks pappa Johnny finns tyvärr inte 
hos oss längre, men för mig och 
andra som hade glädjen att känna 
honom är det inga tvekan. Isak, det 
finns en mycket stolt pappa där uppe 
någonstans som ivrigt sitter och hejar 
på dig!

Stort Lycka till Isak! Det ska bli otroligt 
spännande att följa din framtid och 

vägen till St. Andrews! 

– Hur svårt kan det va? n

Jubel efter sin första Hole in one på 3:e hålet FjGK.

Hösten är här och vi kan blicka tillbaka på en lång säsong med 
många spelade rundor på vår fina bana. Den negativa trend 
som Svenska Golfförbundet under flera år redovisat har vänt.

När säsongen 2014 summeras är det totalt 980 fler medlemmar 
i svenska golfklubbar jämfört med 2013. På Fjällbacka Golfklubb 
ligger medlemsantalet på en stabil nivå runt 1100, men det finns 
plats för fler.

Det är ingen kö för att bli medlem hos oss, så passa på att bli 
medlem i klubben med Bohusläns vackraste bana (rankad som 
nr. 41 i Sverige).

Nytt för i år är att medlemmar kan betala avgiften månadsvis 
via autogiro. Vi har också infört en medlemsform för personer 
i åldern 22-35 år med extra låg månadsavgift kombinerat med 
betalning för de rundor som man hinner med under året.

Alla som vill är hjärtligt välkomna till Fjällbacka Golfklubb för 
att prova på golf eller bara njuta av den vackra miljön. Vi har 
utrustning för gammal och ung som kan lånas utan kostnad.

Arbetet med att rekrytera ungdomar från skolorna i trakten 
fortsätter som tidigare. Fler och fler ungdomar upptäcker däri-
genom golfen som ett komplement till andra sporter.

Även om det inte är så många på klubben just nu så är det full 
fart på arbetet inför nästa säsong. Planering av tävlingsprogram, 
sponsorkontakter samt arbetet med att rekrytera ny krögare är 
några av de uppgifter som är prioriterade.

De största tävlingarna på Fjällbacka GK är:
Stora Hotellet Bryggan Fjällbacka Open, som är en tävling i den 
högsta divisionen i Sverige och ingår i Nordea Tour, KM, Två gene-
rationer, Partner- och sponsorgolfen samt höstens höjdpunkt för 
många, Hummergolfen, sista helgen i september, är en speciell 
och mycket välbesökt tävling. Att få tag i 127 humrar från måndag 
till fredag i premiärveckan är inte alltid det lättaste. Att sedan 
koka dem lagom länge och med rätt mängd salt fixar inte vilken 
landkrabba som helst. Därför är vi oerhört tacksamma över att 
ha experter som Håkan Pettersson och Anders Nilsson till hjälp. 

Vinnare vid årets upplaga av Hummergolfen blev:
A-klass: John Sandersson/Buster Sandersson med 75 slag netto.
B-klass: Leif Eriksson/Samuel Eriksson med 67,5 slag netto.

Det har varit högt deltagarantal på de flesta av tävlingarna 
under säsongen, vilket är mycket glädjande. Stort tack till alla 
er som hjälper till vid klubbens tävlingsverksamhet! n

Rapport från kansliet
Text: Ture Eriksson & Claes Grunewald • Foto: FjGK
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Text: Hans-Einar Forsberg
Foto: Jerker Norlander och SSN

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

Följ oss på Facebook!

Seger i Tjörn Runt

SSN har haft ännu en fi n sommar. Seglarskolan går väldigt bra 
och det har varit stort deltagarantal i kurserna för både optimist 
och C-55. De nya kortkurserna för vuxna i C-55 slog bra ut och vi 
har lärt ut seglingens grunder till ett 20-tal vuxna.

Sportsligt sett så blev det ännu en hemmaseger på Väderö Race, 
det var bröderna Erik och Gunnar Sedén tillsammans med Ulf 
Sjöberg som tog hem segern. De hoppas väl att vi ställer upp 
ett vandringspris, för de segrade även 2012. Det seglades i en 
trevlig och utslagsgivande skärgårdsbana med mycket kryss-
läns. Årets upplaga hade 23 båtar på startlinjen, d.v.s. en liten 
ökning i år igen.

Den stora snackisen blev segern på Tjörn Runts stora bana. Där 
sopade Per Peterson med besättning rent bland förundrade 
hemmaseglare. Per har under många år seglat med en besätt-
ning i Stilla Havet med bas i San Diego. Nu när Per skaff at sig 
hus i Fjällbacka gjorde de en satsning på Tjörn Runt. En av 
besättningsmännen Chuck Skeves lämnade denna rapport på 
vår  facebooksida: 
Almost every morning for two weeks the team drove to Tjörn to 
practice on Per Peterson’s Beneteau 40.. They sailed the entire 
course 4 times and sailed the narrow channels several other times 
to get to know the area.

On race day the conditions were fairly similar to San Diego con-
ditions and the team came out on top winning their class by over 
12 minutes and winning overall by 39 seconds.  

Med San Diego conditions menar Chuck lätta vindar. De Cali-
forniska seglarna som hade meriter från Volvo Ocen Race och 
höga placeringar i fl era jolleklasser världen runt var ett härligt 
inslag på SSN under sensommaren. De hade två båtar med på 
Valö Runt och det blev en uppsluppen stämning på knytkalaset 
senare på kvällen.

En annan detalj som verkligen tål att nämnas är intresset för 
lasersegling. Vi har ett gäng veteraner som taggar varandra och 
tränar regelbundet under sommaren. På torsdagsseglingarna 
har startlistan utökats med några båtar varje år. Ryktet går att 
fl era är intresserade och att vi kör ännu hårdare 2015. Så du som 
läser detta: skaff a en Laser . Tjejer är också välkomna, där 
rekommenderar vi antingen E-jolle eller Laser Radial.

SSN önskar alla seglare och ni andra som stöttar vår verksamhet 
en God Jul och ett Gott Nytt år! n

▲  Per Peterson med besättning under Tjörn Runt
▼  Klubbmästare i Optimist:  Seth Gustafsson

KLUBBMÄSTARE 
Laser:  Andreas Ljungberg
E-jolle:  Erik Bovaller
Zoom:  Elsa Eriksson
Optimist:  Seth Gustrafsson

Laser:  Andreas Ljungberg
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Högt beläget skärgårdshus med hänfö-
rande havsutsikt. 4.500.000 kr.

Sannäs

Fjällbacka

Skärgårdshus i Backen med utsikt över 
skärgården och hamnen. 6.000.000 kr.

Fjällbacka

Under intag: stor familjevilla i Sumpan 
med nytt kök och badrum. 

Fristående hus för bekvämt boende 
och aktiv fritid. Från 1.750.000 kr.

Fjällbacka

Nybyggd 2,5:a på Allégatan, låg avgift 
= billigt boende. 2.100.000 kr.

Torreby Slottspark

TILL SALU

Letar du hus eller lägenhet?
Se till att du � nns med i vårt spekulantregister, så får du 
förhandsinformation när vi får in ett passande objekt.

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. 

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. 
Välkommen in!

f a s t i g h e t s m ä k l a re

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

www.kustnara.se
+46 (0)525 312 10
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Jag hittade en gam
m

al bild på Fram
stranden m

ed Kvarnberget i bakgrunden. För er som
 inte förstått nam

net på berget, det gör ni nu. Fjällbacka har två kvarnberg och det var väl 
så att stod det kvarnar på berget så blev nam

net Kvarnberget. D
et andra berget m

ed sam
m

a nam
n är berget ovanför Badis. Bilden här är från cirka 1910.


