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Ledare

FÖRENINGENS SYFTEN:
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Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller 
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka-
Bladet”, som kommer två gånger om året. 
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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- Hur vill fru Schmidt bli titulerad?
- Säg du, det är det bästa och enklaste …..

Som 16-åring och nybliven Fjällbackabo stötte jag för första 
gången på den världsberömda skådespelerskan Ingrid Bergman 
utanför Setterlinds bageri. En vacker, stilfull kvinna med stark 
närvaro men också med tydlig önskan att bli betraktad som självklar i den bohus-
länska miljö hon valt till sin och där hon tog för givet att bli behandlad som ”en av 
oss”. Sedermera har vi Fjällbackabor vant oss vid att se båtar fara i skytteltrafi k mellan 
hennes älskade Dannholmen och Centrumbryggan med gäster och familjemedlemmar 
utan att tänka så mycket på saken. 

Under senare delen av sitt liv tillbringade Ingrid Bergman mycket tid här i Fjällbacka. 
En som lärde känna henne och hennes man Lasse Schmidt är vår egen Lasse Lund-
berg, styrelsemedlem i Föreningen för Fjällbacka (FFF). Läs hans fi na och personliga 
betraktelse om livet på Dannholmen och de många roliga episoder han fi ck uppleva 
tillsammans med henne och hennes familj. Ingrid var en verklig Superstar och hennes 
väg från en mer ”vanlig” tillvaro i mellankrigstidens Stockholm till att bli en av vår tids 
främsta skådespelerskor är också en fantastisk berättelse, läs mer om den framgångs-
sagan längre fram i tidningen.

Och missa absolut inte vår fi na utställning på Ingrid Bergmans Torg! Där visas privata 
bilder från hennes tid här i Fjällbacka, bilder som aldrig tidigare visats off entligt. 
Utställningen har tagits fram av Föreningen för Fjällbacka i samarbete med Tanums 
kommun.

Ingrid Bergman var en stark kvinna och hon och Lasse Schmidt har betytt mycket 
för Fjällbacka. Men det fi nns fl er starka kvinnor som satt sin prägel på samhället – 
och gör så än idag. Fjällbackas ursprungliga basnäringar – fi sket, stenbrytningen, 
skeppsfart – krävde visserligen karla-karlar som spottade i näven och tog i. Men utan 
kvinnor blev inte mycket gjort. Läs Mimmi Edlunds fi na artikel om hennes mormor, 
den driftiga Anna Mårtensson, som efter ett omväxlande liv valde Fjällbacka för att 
driva barnbördhus i Källvik medan hennes man hade skomakeri i källaren.

Att Bohuslän alltid attraherat även kvinnliga konstnärer är välkänt. Fjällbacka med sina 
genuina, välbevarade miljöer lockar, liksom havet med de oändliga färgskiftningarna. 
Och bergen, dessa urtidskullar som varje bohuslänsk konstnär vill få att avslöja sina 
hemligheter. Läs om konstnärinnan Lena Elg som etablerat sig här och som också 
håller konstkurser.

Kvinnorna är aktiva inom många områden i samhället. I detta nummer berättar 
ordförande i FFF, Rebecca Trehammar, som vanligt om sommarens aktiviteter. Rosita 
Jansson, ordförande i Samhällsföreningen, redogör för föreningens pågående arbete. 
På Kyrkans sida skriver kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb en betraktelse inför 
sommarhalvåret. På andra viktiga poster har vi Ann-Christine Lindh, ordförande i den 
framgångsrika föreningen Dance Port och Annika Torevi, ordförande i Kville hembygds- 
och fornminnesförening, och tillika fl itig skribent i denna tidning. 

Välkomna allesammans, män och kvinnor, till en ny, underbar sommar i Fjällbacka! n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 250 kr och 

du får två nummer av
Fjällbacka-Bladet 

i brevlådan
Anmälan till: 
Eva Björving
Allégatan 2

45 40 Fjällbacka
 Tel: +4(0)0-2045 

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

Det blev en mild vinter som övergick till vår och plötsligt sprack naturen ut i full grön-
ska. I skrivande stund väntar vi på dofterna från hägg och syren och ser framemot 
den stundande sommaren med allt vad den innebär. 

Som säkert många av er redan uppmärksammat så är intresset för att Ingrid Bergman 
skulle ha fyllt 100 år i år mycket stort. Flera stora utställningar kommer att sättas upp 
och mediatrycket är enormt runt om i världen.

Redan tidigt under hösten 2014 började vi i styrelsen samtala om hur vi skulle kunna 
uppmärksamma Ingrid här i Fjällbacka. Rätt så snart så blev det självklart att vi ville 
hylla henne som den Ingrid som var som ”oss andra” när hon var i Fjällbacka, som 
fj ällbackabo, granne och vän. 

Efter samtal med Ingrids familj så har ett idogt arbete lagts ner under våren för 
att ta fram bilder och texter till den unika fotoutställning som nu fi nns vid Ingrid 
Bergmanstatyn. De fl esta bilder är privata och har aldrig visats förut. Vi i styrelsen 
är mycket Tacksamma över att ha fått förtroendet av Ingrids familj, att göra denna 
utställning. Jag vill också rikta ett stort tack till alla som på något sätt varit delaktiga 
i arbetet med utställningen på något sätt.

Med anledning av att arbetet med utställningen upptagit mycket av styrelsens tid 
under våren, så har tyvärr våra ”Trivsamma Torsdagar” uteblivit. Vi hoppas ni alla har 
överseende med det och vi ber att få återkomma med höstens torsdagsprogram 
efter sommaren.

Sommarens aktiviteter börjar som vanligt med vårt årsmöte på Stora Hotellet. Den 14 
juli kl.18.00 är ni alla välkomna till årsmöteshandlingar som traditionsenligt avslutas 
med allsång och tilltugg.

Den 16 juli är det dags för Barnens dag med Krabbmetetävling och Piratshow. Kom 
ihåg att alla krabbfi skare får pris!

Den 26 juli kommer Dannholmen runt att återupptas utav Segel Sällskapet Nordeviken 
i samarbete med Yanne och gänget på Danholmen och FFF. Vi i FFF kommer att vara 
behjälpliga under denna dag och därför kommer Skärgårdens Dag att få stå till vika i år. 

Jag vill avslutningsvis önska er alla en härlig sommar tillsammans med era nära och 
kära och hopas att vi ses på våra aktiviteter. n

Grafisk utformning och sättning av Fjällbacka-Bladet sedan år 2000:
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Vårmötet
Det är åter vår i Fjällbacka, vårt vackra men eftersatta Fjällbacka. 
5 maj hade vi Vårmöte på Stora Hotellet och det kom så många 
som 105 personer och lyssnade på senaste nytt om Fjällbacka 
och dess framtid. Det stora antalet åhörare beror säkert på att 
Föreningen för Fjällbacka, Kville Hembygds- och Fornminnes-
förening och Samhällsföreningen samarbetar på ett mycket 
bra sätt. Från Tanums kommun kom Hans Schub ordförande 
i Miljö- och byggnadsnämnden, Peo Johansson Samällsbygg-
nadschef, Roger Kämiläinän planarkitekt och Anneli van Roijen 
näringslivsutvecklare som även är ansvarig för skyltar i kom-
munen. Protokollet ligger som vanligt på hemsidan där ni kan 
ta del av innehållet. 

Valborgsfi randet
Valborgsfi randet sköttes i år av Samhällsföreningen med sedvan-
ligt vårtal av vår präst Madelaine Nyström Kamb, vacker vårsång 
av kyrkokören, lotteri med paket som skänkts av givmilda fj äll-
backabor. Behållningen härifrån blev cirka 18 000:-. Badholmens 
arbetsgrupp, som leds av Eva-Lotta Eriksson, jobbar på att vi skall 
få en scen till Badholmen där vi kan ha allsång, trubadurer m.m. 
Detta är en väldigt bra idé och man har gjort ett fantastiskt arbete 
med en projektbeskrivning som skickats upp till kommunen.  Vi 
kommer att satsa alla pengar som vi får in genom P-skivor och 
Valborsgsauktionen m.m. på att få scenen på plats. 

Badberget
Arbetet med Badberget leds av Martina Edberg. Där har vi förra 
året fått ny sand och en ny brygga. I år är det tänkt att man skall 
få bort all vass på badstranden norrut mot Badbergsgatan. Förra 
året var ju en sommar med mycket varmt väder och berget 
räckte inte till för alla som ville bada och sola. 

Badet i Sälvik nedanför Campingen
Dit försöker vi nu rekommendera barnfamiljer då badet är lång-
grunt med sandbotten. Där fi nns också ett stort grönområde 
för bollspel m.m. 

Trafi kgruppen
En ny grupp har bildats och vårt uppdrag är att inventera sam-
hällets behov än en gång. Gruppen består av undertecknad, 
Nina Dorté, Anna Cavalli, och Marie de Soysa. 

Bogruppen
Anders Lindberg, Anita Nyström Karlsson. Denna grupp arbetar 
med att hitta områden för framtida tomter som kan passa alla, 
även barnfamiljer. 

Grannsamverkan
Kommunen har i samarbete med BRÅ och polisen träffat 
samhällsföreningar för att undersöka intresset för att inom tät-
orterna bilda grupper som arbetar med Grannsamverkan som 
syftar till att förebygga brott i området. Se Fjällbackas hemsida 
för mer information. 

P-skivor 
Under 2014 fi ck Fjällbacka Samhällsförening uppdraget att ha 
hand om P-skivorna i samhället. Detta inbringade 56000 kr. Vi 
kommer att med dessa pengar hjälpa till med olika projekt. I år 
har vi valt att skänka en optimistjolle till seglarskolan. Vi kommer 
även att smycka ut samhället med mer blommor, framförallt 
vid infarten i Fjällbacka. Framöver satsar vi som sagt på att få 
Badholmsscenen på plats. 

Jag har efter att ha läst lite på Facebook efter vårmötet förstått 
att det sjuder i Fjällbacka. ALLA Fjällbackabor, helårs-delårs-
och sommarboende anser att vi INTE kan vänta längre på 
byggnationer, reparationer, rasrisk på Torget, vägar som inte 
går att köra på m.m. Vi har haft samma punkter på dagord-
ningen i de 27 år jag suttit med i Samhällsföreningen och jag 
vet att ärendena varit uppe långt tidigare. Vi har haft och har 
ett stort antal möten angående ovanstående ämnen med 
kommunen. 

Högt på agendan står behovet av en mobil bensinmack i 
Fjällbacka. n

Ge bort en prenumeration på FJÄLLBACKA-BLADET
Julklapp, födelsedagspresent eller en trevlig gåva? 
För 250.- kan du ge dina barn, föräldrar eller vänner vår tidskrift 2 ggr/år.

Vi kan fakturera fl era medlemskap/prenumerationer till en betalare. 

Maila in dina uppgifter till medlem@fj allbackabladet.se och ange följande:
•  Vem du är som skall betala medlemskapen.
•  Om du redan är medlem eller om du också vill bli ny medlem (din vinteradress).
•  Vem eller vilka du även vill betala för (din vinteradress).
•  Om det skall gälla löpande eller bara ett år.
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Kyrktrappan – av Madeleine Myrström Kamb, vår kyrkoherde

Sommarmusik i Kville pastorat 2015
Ons 1 juli  Sånger vid havet 
 Olof Söderberg från Göteborgsoperan sång,
 Emma Runegård piano. Fjällbacka kyrka 20.00

Ons 8 juli  Ljus och skugga – speglingar av verkligheten   
 Helena och Maria Henriksson fi ol, 
 Mikael Landberg piano. Fjällbacka kyrka 20.00

Lör 11 juli  Orgelschlagers
 Upplev Kville kyrkas magnifi ka orgel på ett helt   
 nytt sätt! Tommy Jonsson, organist från 
 Annedalskyrkan i Göteborg. Kville kyrka 18.00

Sön 12 juli  En hyllning till Eva Cassidy
 Caroline Larsson sång, Fredrik Landh bas, Clas   
 Olofsson gitarr, Nicci Notini Wallin percussion
 OBS entré - Biljetter: Ticnet.se & Turistbyrån.
 Fjällbacka kyrka 19.30

Ons 15 juli Klassiska och romantiska pärlor
 Alexander Wallén cello, Henrik Kilhamn piano
 Fjällbacka kyrka 20.00

Ons 22 juli  Fågelperspektiv
 Duo Verde:  Josefi n Lidén sång och slagverk,   
 Marina Johansson piano. Fjällbacka kyrka 20.00

Ons 29 juli  Här är gudagott att vara
 Klassisk sång, musikal och orgelmusik. 
 Sofi a Envik Lundberg sopran, Carl Markman orgel   
 och piano. Fjällbacla Kyrka 20.00

Födda:

18 juli Julia, dotter till Tom Fridell 
   och Christine Sobek  

27  aug Felicia, dotter till Henrik Axelsson   
   och Witchaya Saithoungkham

27  aug Maja, dotter till Mikael Johansson   
   och Emma Leijon

5  sep Neo, son till Hampus Blomqvist   
   och Frida Kallin

6 sep Miliam, son till Alexander Ahlström 
   och Sofi a Jolin Karlqvist

3 dec Jesper, son till Johan Leandersson 
   och Pernilla Johansson

19  jan Viggo, son till Robert Lundin 
   och Michaela Dahlin

13 apr Love, son till Johan Joling 
   och Martina Olsson

Legala notiser 
1 maj 2014 – 0 april 2015
Endast uppgifter kända för 
pastorsexpeditionen har 
kunnat tas med.

Döda:

3   maj Märta Thorén 92 år 

26 maj Sonja Hansson 86 år

18  juni Ann-Marie Gustafsson 88 år

1 sep Gunnel Fransson 88 år

1 sep Karl-Erik Karlsson 68 år

6 sep Gertrud Andersson 91 år

16 sep Bernt Martinsson 85 år

18 sep Anne-Maja Johansson 91 år

3  jan Olof Paulsson 71 år

9 feb Wilfried Schmachtl 81 år

14  apr Eva Aldén 71 år

Nåd och frid önskar Fjäll-
backa församling dig denna 
sommar. 

Mycket händer i vår värld 
och mycket händer i också 
i  kyrkans organisation. 
Stiftsstyrelsen i Göteborgs 
stift har beslutat om en 
pastoratsreglering i Norra 
Bohuslän år 2018 och för 
vårt vidkommande betyder 
det att Kville och Tanums 
pastorat slås ihop och bildar 

Tanums pastorat. Denna förändring är främst en organisatorisk 
förändring som inledningsvis inte kommer att påverka försam-
lingsverksamheten. 

Du kommer fortfarande att kunna använda kyrkans tjänster 
vid dop, vigsel och begravning och gudstjänstgemenskap och 
konsertverksamheten består. 

Fjällbacka kyrka är här för dig och kommer som vanligt att vara 
öppen några timmar måndag till fredag förutom torsdagar som 
är reserverad för begravningsgudstjänster. Kom in till en stunds 
bön och egen andakt. Och varför inte be med orden från psalm 
814, ur psalmer i 2000- talet. n

Här vid stranden nära vattnet
fi nns en plats som ger mig ro.
Här vid stranden nära vattnet
fylls mitt inre utav tro.
   Här får jag vila och Du fi nns här mitt i livets kamp och strid.
   Här får jag vila och Du fi nns här med nåd för varje tid.

Här vid stranden nära vattnet
gav Du mat i överfl öd.
Här vid stranden nära vattnet
värmer ännu eldens glöd.
   Här får jag vila och Du fi nns här mitt i livets kamp och strid.
   Här får jag vila och Du fi nns här med nåd för varje tid. 

Här vid stranden nära vattnet
talar Du till oss idag.
Här vid stranden nära vattnet
är mitt svar: Se här är jag.
   Här får jag vila och Du fi nns här mitt i livets kamp och strid.
   Här får jag vila och Du fi nns här med nåd för varje tid. 

Gud välsigne dig och din sommar här vid stranden, nära vattnet, 
i Jesu Kristi namn. 
Madeleine
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Bokanmälan
Toscana tur och retur
Åsa Hellberg - Bokförlaget Forum

Annika Torevi

Bokanmälan
Kiddön – skutor och öliv under två sekler
Ingalill Andreasson & Allan Olsson - Bohusläns museum förlag

Anders Torevi

Bokanmälan
Alla älskar grillat
Christian Hellberg - Bokförlaget Nygren & Nygren

Anders Torevi

Allas våran ”Sillen” har under sina framgångsrika kockår alltid 
vurmat för grillning under devisen ”Allt går att grilla”. Nu 
har han gett ut boken Alla älskar grillat, en lite annorlunda 
kokbok. 

Här handlar det inte bara om recept och vackra bilder (även om 
det finns massor av dem) utan även om grillningens grunder. Hur 
fungerar de olika grillarna? Hur skall olika fiskar och skaldjur grillas. 
Nöt, kalv, lamm, gris, kyckling, anka, vilt – hur skall det förberedas, 
vilken innertemperaturen skall köttet ha, vilka tider kan jag räkna 
med? Boken börjar med en riktigt bra grillskola.

Efter skolan är boken inde-
lad i geografiska kapitel. 
Fjäl lbacka,  New York , 
Buenos Aries, Istanbul, 
Paris, Mallorca och Marra-
kech får alla stoltsera med 
rätter som represente-
rar de olika områdenas 
råvaru-, tillbehörs- och 
kryddspecialiteter. För 
Fjällbackas del handlar det givetvis om fisk och skaldjur. Från 
grillad torskrygg till hummerburgare, men även om tillbehör 
som såser och kryddsalt.

Nu skall jag inte avslöja mer. Jag älskar att laga mat men är 
normalt sett inte så förtjust i uppsjön av kokböcker. Alla älskar 
grillat är dock något annat, och jag älskar boken… n

I många år har Allan på Kiddön, eller Allan Olsson som han 
egentligen heter, förgyllt oss hembygdsintresserade med berät-
telser om skutorna, skärgården och dess invånare. 

Nu har han tillsammans med författaren Ingalill Andreasson 
kommit ut med Kiddön – skutor och öliv under två sekel. Boken 
handlar om tiden från 1824, då släkten Allan tillhör först flyttade 
till Kiddön, till dags datum. Om öns invånare, sjölivet kring 
fraktskutorna, krigen, islands- och annat fiske, alla skutor som 

haft hemmahamn här och i 
slutet även om Allan själv. 

Boken bör finnas i bokhyl-
lorna hos alla  som är intres-
serade av bohushistorien, tillsammans med Karl-Allan 
Nordbloms Väderöarna och Innomskärs, Lars Tobissons Fläskö 
och alla andra nedteckningar av livet på öarna i vårt närområde. 
Det är en vacker bok med intressant innehåll. Rekommenderas 
varmt! n

Bara fyra månader efter förra boken, En liten värld,  ligger nästa 
Hellbergbok på diskarna. Åsa har gett feelgood-författaren ett 
ansikte och hennes böcker får höga betyg på nätet. Böckerna 
handlar om medelålders kvinnor och har stor igenkänningsfak-
tor, fast med en twist, för oss damer som är mitt i livet. Tala om 
tacksam målgrupp – det är ju vi som står för läsandet! 

Hur gärna jag än skulle vilja vara 
en äkta kulturtant (en sån som 
läser Strindberg och Kristina 
Lugn) så måste jag erkänna att 
jag sträckläste den här boken 
på en natt. Mitt tips är att om du 
gillade Meg Ryan och Tom Hanks 
filmer på den tiden det begav sig, då gillar du Åsas böcker. Man 
somnar leende efter sista sidan, helt enkelt. n

Svar: Ja! Åsa ▲ och Christian är ▼ kusiner från Fjällbacka!
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Året var 1965 och sommaren stod i full blom. Jag hade, mest 
på prov, startat upp en seglarskola ute vid Sälviksbadet. Pro-
duktionen av segelbåtar i glasfi ber hade just satt fart. Eftersom 
jag i några somrar ägnat mig åt segling, borta från Fjällbacka, 
men börjat längta tillbaka, förstod jag att det skulle vara bra att 
starta en seglarskola. 

Jag var bekant med Lars Schmidt genom bekantas bekanta. 
Vi hade träff ats på några kalas. Eftersom jag gillade att spela 
dragspel, hade detta åkt fram vid något tillfälle. Eftersom jag 
gillar Lasse Dahlqvists låtar, kom vi att snacka om honom. Lars 
berättade att han hade jobbat hos honom på Teaterbåten, 
vilken Lars drev i Göteborg på 40-talet. En sommardag mötte 
jag Lars inne i Fjällbacka. Lars frågade mig då om jag hade lust 
att komma ut och äta middag på ön med honom och Ingrid. Jag 
tackade ja, och på utsatt tid förtöjde jag min båt vid bryggan 
på Dannholmen. Jag möttes av Lars och Ingrid som hälsade 
mig välkommen till ön. Ett hus hade tillkommit sedan jag var 
här ute senast, men annars var allt sig likt. Ett danskt par, vilka 
jobbade för familjen, både på Choisel i Frankrike och på Dann-
holmen, höll på och stökade i köket. Jag gick in och hälsade och 
presenterade mig. Det var dukat vid det runda bordet med de 
stora rutorna mot havet. Bordet var smyckat med blommor och 
grönt från ön. Lars var estet i allt han gjorde. Under middagen 
pratade vi om Fjällbacka och om skärgården. I slutet av måltiden 
frågade Lars om jag hade lust att hjälpa dem. 

Ingrid skulle just till att fylla 50 år och det skulle bli lite kalas av 
olika slag på ön. Han hade också en önskan att jag skulle spela 

Vem skulle bättre kunna ge oss en beskrivning av Ingrid som sommarboende i Fjällbacka 
än Lasse Lundberg som under många år, tillsammans med hustru Ingela, odlade vänska-
pen med Ingrid. Här delar Lasse med sig av sina minnen.

Så minns jag
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lite dragspel när gästerna anlände till bryggan. Lite hjälp att 
köra båt med gäster skulle också vara önskvärt. Jag tackade ja 
och snart var cirkusen igång. Teaterregissören var i sitt esse. Ett 
50-tal gäster skulle närvara vid stjärnans 50-årsdag. Den enda 
som var lugn och till synes avslappnad var Ingrid. Det blev ett 
körande med bord, stolar, gäster, porslin, glas, matvaror av alle-
handa slag, för att inte tala om vinflaskor! Det blev också en hel 
del dragspelsmusik på bryggan. Rätt som det var kom Lars till 
bryggan där jag hade hittat en lugn plats i sjöboden. Han ville 
att jag skulle ta med dragspelet och sjunga för Ingrid. Sagt och 
gjort. Det blev ”Happy Birthday” så att det stod härliga till. Hur 
kvällen slutade minns jag inte, men jag minns att jag var trött 
en hel vecka efteråt... 

Veckan efter ringde Lars och tackade för all hjälp med kalaset. 
Han inviterade på middag på ön tillsammans med några kvar-
glömda gäster. Vi var 8-9 personer, vilka de var minns jag inte 
men jag tror att den gamle globetrottern Hans Ostelius var 
med. Ingrid, som ju inte tyckte om att hålla tal, tackade för den 
oförglömliga födelsedagen och jag minns att jag fick en puss 
på kinden. Så gick den sommaren och jag jobbade och fick 
lite snurr på min seglarskola. Det blev mycket segling och inte 
minst många kalas på Dannholmen. Lars och Ingrid hade nästa 
alltid gäster på ön. Ganska snart drogs det in elektricitet via 
Valö, men det dröjde innan det blev rinnande vatten på ön. Det 
finns en liten brunn, där vattnet ibland är bräckt, och man fick 
ta vara på regnvattnet från taken, precis som man hade gjort på 
Väderöarna i alla tider. En junimorgon ringde det på min telefon:

– Hej det är Ingrid, jag vill lära mig segla! 

Jag hade just börjat gör reklam för något som jag kallade för 
Ladies Week. Jag tyckte att det var bra om inte bara en ombord, 
d.v.s. mannen, kunde segla. Inte minst av säkerhetsskäl.

– Det skall vi väl fixa, jag ordnar en instruktör och en båt, så 
kommer vi ut till Dannholmen. 

– Nej, svarade Ingrid. Jag vill gå i seglarskola som alla andra 
damer! 

Så började rena snurren. Jag fick nästan sluta att svara i telefon. 
Tidningar ringde och ville förhöra sig om det stämde med att 
Ingrid Bergman hade anmält sig till seglarskolan, var de nu hade 
fått det hela ifrån. 

När kursveckan började på måndagsmorgonen vimlade det 
av människor med kameror på magen. Det höll nästa på att bli 
kaos. Ingrid, som ju var van vid sådan cirkus, ställde sig på bryg-
gan och vinkade till sig fotograferna. Det var säkert ett 10-tal. 
Under ett ivrigt klickande meddelade hon att hon önskade få 
vara i fred under seglarkursen och att hon på lördag förmiddag, 
efter avslutning, gärna stod till tjänst för intervjuer. Trots detta 
fanns det hela tiden närgångna fotografer på både bryggan 
och jolleslipen. Jag minns att de andra damerna var lite blyga i 
början, men Ingrid tog det hela med fattning och snart var allt 
som det skulle vara och vi kunde öva som vanligt. Under hela 
veckan snurrade det fotografer runt seglarskolan och rekordet 
slogs på torsdagen, då vi hade våra kapsejsningsövningar. Detta 
innebar att eleverna fick kantra sina jollar med avsikt, räta upp 
dem igen och ta sig ombord för egen maskin. Väl ombord fick 
var och en ösa ut vattnet med det befintliga öskaret, och segla 
in och förtöja vid bryggan. Jag tror inte att någon svensk tidning 
saknade en bild på Ingrid, kantrande med sin jolle… 

På lördagen brukade vi segla ut till någon ö och hem igen, för 
att visa att vi kunde nå ett bestämt mål, och inte bar segla fram 
och tillbaka vid bryggan. Ingrid erbjöd sig då att hon skulle 
bjuda på kaffe på Dannholmen. Det gick som en dans och 
snart låg alla Mirror-jollarna uppdragna på den lilla stranden 
vid bryggan på ön. Det är ett av mitt livs stora minnen att, till-
sammans med Ingrid och hennes kurskamrater, sitta och prata 
segling vid det stora runda bordet på Dannholmen. Ett tiotal 
vuxna damer delade det stora äventyret, att på egen köl segla 
ut till den omtalade ön och dessutom bli serverade kaffe av sin 
seglarkompis Ingrid Bergman. 

Lars Schmidt och jag blev med åren mycket goda vänner. Mest 
träffades vi om somrarna, men vi firade flera jular hos Ingrid 
och Lars på deras vackra gård, La Grange aux Moines, i byn 
Choisel utanför Paris. Ingrid var duktig att hålla kontakt med 
sina vänner. Då och då damp det ner ett kort eller några rader 
från lite varstans i världen, där hon befann sig på uppdrag 
av allehanda slag. För Ingrid var somrarna på Danndolmen 
heliga. Där ville hon umgås med sina närmaste, men också 
med kollegor som hon arbetade med resten av året. Alla 
älskade att få besöka ön. En som jag särskilt minns var Alfred 
Hitchcock. Ingrid hade jobbat mycket med honom i Amerika 
och de båda var goda vänner. Ingrid talade ofta om honom 
med varm röst. 

En dag när jag var ute på ön, frågade hon om jag kunde hämta 
upp Alfred Hitchcok vid centrumbryggan vid 5-tiden. Sagt och 
gjort. Jag hade väl inte väntat mer än en kvart så kom taxin 
med Alfred Hitchcok. Jag hade kört in med Dannholmens 
snipa Maj. Alfreds bristande förmåga att umgås med båtar och 
bryggor behöver vi inte nämna, men han var en gudabenådad 
filmskapare och en trevlig person. 

➲
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Ingrid älskade att handla i affärerna i samhället. Först tror jag att 
det berodde på att hon gärna ville stödja det lokala näringslivet, 
men det var också så att hon tyckte att det var hög kvalitet på 
svenska varor, överhuvud taget. 

fick sina träskor och frågade John om han ville gå till posten 
och skicka träskorna till Amerika. Inga problem alls, tyckte John. 
Ingrid skrev upp namn och adress på mottagaren och John 
stoppade lappen i fickan och gick till posten. Det hör till saken 
att John är en verklig humorist, och han brukade ofta skoja lite 
med den unga damen i postluckan. Han lämnade fram paketet 
och sa att det var ett par träskor som skulle till Amerika. Den 
unga damen tittade misstänksamt på John och ville inte tro 
att han menade allvar. John övertygade henne om att han inte 
skojade den här gången. Hon lade fram adresslappen, John 
fyllde i den och skickade över den till postfröken som läste vad 
han hade skrivit: Mr Alfred Hitchcock, Universal Studios, Los 
Angeles, California USA. Postfröken skrattade högt och utbrast:

– Nej, du John, nu har du allt gått för långt!

Hur det nu gick till, så kom paketet iväg, och Hitchcock fick sina 
träskor. Jag berättade hela historien för Ingrid som skrattade 
hjärtligt. 

Det finns en underbar historia som tål att berättas om och om 
igen: Ingrid köpte alltid skor till sig och barnen hos Maj-Britt 
och Sko-John. Ingrid hade ganska stora fötter och jag tror inte 
att modebutikerna i Beverly Hills var lika välsorterade i hennes 
storlek, som Sko-John:s i Fjällbacka. En dag när hon var inne i 
skoaffären för att köpa skor till Robertino, frågade John rakt 
på sak:

– Hur vill fru Schmidt bli titulerad? 
Ingrid tittade på Sko-John och sa: 

– Säg Du, det är det bästa och enklaste.
En dag kom hon in i affären och ville köpa ett par träskor, stor-

lek 43. John visste ju, som den yrkesman han var, viken skostorlek 
alla hans kunder hade, så han replikerade:

– Men Lars har ju 41? 
Ingrid förklarade att hon skulle köpa träskorna till en god vän, 
som hade varit ute på ön och blivit förtjust i Lars träskor. Hon 

Ingrid älskade roliga historier, men var inte själv någon bra 
berättare. Vi var några stycken som gillade historier. Den ene var 
Eric Steiner, vilken ägde en spelklubb vid namn Pair of Shoes i 
London, en aktiemäklare, Steven Weiss, som bodde utanför New 
York och även jag fick vara med i det här gänget. Vi fick alltid 
sitta vid Ingrids del av bordet, om vi var bjudna tillsammans, 

Ingemar Granqvist och Krister Holmberg tar emot första pris efter segern i  
regattan ”Dannholmen Runt” som Ingrid och Lars arrangerade på 1970-talet.

I början tittade folk storögt när Ingrid var iland och handlade...

... men snart var hon en av oss andra i Fjällbacka.

Än idag har Sko-John kvar lappen Ingrid skrev med Alfred Hitschcocks adress 
på. Ett gott bevis för att träsko-historian är en sann och ingen förljugen skröna. 
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så att Ingrid inte missade några rolig ”stories”. Ganska ofta tog 
vi båten till Smögen och åt middag. Att sedan åka hem, i den 
mörka natten, var verkligen exotiskt för de flesta ombord. 

Så gick åren och Ingrid och Lars skildes. Trots detta var de de 
bästa vänner och Ingrid kom alltid tillbaka på somrarna till 
Dannholmen, ofta med barnen Ingrid, Isabella och Robertino.
Ingrid höll just på att spela in en serie om Israels premiärmi-
nister Golda Meir. Hennes cancer blev värre och värre. Hon 
vägrade att ta i tu med sin sjukdom innan hon var färdig med 
filmen. Hon reste och for men hade sin fasta punkt i London. I 
början på augusti ringde Lars mig från Paris, och undrade om 
jag kunde fixa insjökräftor. Jag minns att jag skämtade och sa 
att vi inte hade så många som fiskade insjökräftor i Fjällbacka. 
Lars upplyste mig då om att han och Ingrid och Ingrids kusin 
Britt skulle komma till Dannholmen och just insjökräftor var 
Ingrids älsklingsrätt. Vi bestämde att vi skulle äta kräftor följande 
lördag på ön. Genom en god vän i Bullaren, vilken hade en sjö, 
ordnades kräftor, vilka jag dagen före deras ankomst tillredde 
efter all konstens regler. 

På avtalad tid kom först Lars och sedan Ingrid och Britt. Ingrid 
steg med vissa besvär ur bilen. Hon hade ena armen i mitella och 
den var rejält svullen. Hon sken som en sol och var på mycket 
gott humör. Lars hämtade kräftorna som stod i en rostfri spann i 
köket på Café Bryggan. Båten låg förtöjd hos Widelius och snart 
var sällskapet på väg mot ön. Ingela och jag dök upp på avtalad 
tid. Som vanligt hade Lars smyckat bordet med blommor och 
några dekorativa strandfynd, en sed som Paavo, som hjälpte 
familjen, hade infört sedan länge. 

Eftersom Ingrid hade armen i band, fick jag sitta bredvid henne 
och hjälpa henne att skala kräftorna. Vi pratade om än det en 
och än det andra, mest blev det gamla minnen. Plötsligt tittar 
Ingrid mig i ögonen och säger:

– Jag skulle så gärna vilja göra något för Fjällbacka. 

Jag minns att jag svarade att hon sannerligen hade gjort så 
mycket för Fjällbacka, bara med att vara här. Middagen fortsatte 
och Ingela och jag for tillbaka till byn. Det blev sista gången 
Ingrid återsåg sitt älskade Dannholmen. Några veckor senare 
ringde Lars och sa att han befann sig på färjan till Dover och att 
Ingrid var döende. Då gick det upp för mig att Ingrid kommit för 
att säga adjö till Fjällbacka och Dannholmen. Jag förstod också 
det hon sa om att hon ville göra något för Fjällbacka. 

Lars och jag talades vid några gånger och då berättade jag vad 
hon sagt om att hon ville göra något för Fjällbacka. Han uttryckte 
då att han var villig att skänka en byst på Ingrid om vi kunde 
hitta någon bra plats för densamma. Jag berättade detta för 
Sko-John, och tillsammans tog vi kontakt men dåvarande kom-
munalrådet Raymond Hansson, vilken tände på idén. Allt skulle 
hanteras med tystnad, menade Raymond, och efter mycket 
dividerande blev det torget, vilket då bara kallades Centrum. 
Efter turer hit och dit avtäcktes bysten 5 juni, samma dag som 
Ingrids aska sänktes i havet vid Dannholmen, i enlighet men 
hennes önskemål i testamentet. 

Nästan varje gång jag går förbi på Ingrid Bergmans torg, känner 
jag aktning för personen Ingrid Bergman. Hon var en person 
med stor intrigitet som bestämt sig att leva sitt liv med det yrke 
hon valde redan som ung. Inget i världen kunde rubba Ingrid 
i detta. Trots allt hon fick utstå som privatperson, bar hon sitt 
huvud högt och blev en av de största svenskar som någonsin 
levat. Så minns jag Ingrid… n

Kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson talar vid avtäckandet 
av bysten. Torget fick nu bära Ingrid Bergmans namn.

Efter askspridningen avtäcktes bysten vid torget. Barnen Robertino och Ingrid, 
Lasse Lundberg och Lars Schmidt deltog bland många andra vid cermonin.

I juni 1983 spreds askan efter Ingrid vid en enkel cermoni i havet utanför 
Dannholmen, allt efter hennes testamenterade önskan.
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Ingrids liv kan delas in fyra olika kapitel. Uppväxt och karriär i 
Sverige, karriären i USA, åren i Italien samt de sista 25 åren i Europa 
och på Dannholmen. 50 av sina 67 levnadsår tillbringade hon 
framför filmkameran eller på scenen.

Uppväxt och karriär i Sverige
Ingrid Bergman föddes 29 augusti 1915. Hennes mor Frieda var 
tyska och tillsammans med sin far Justus växte hon upp i Stock-
holm på Östermalm. Båda föräldrarna dog när Ingrid var mycket 
ung och hon togs omhand av släktingar.

Fadern var en drömmare, han älskade film och musik och livnärde 
sig på en butik där han sålde filmkameror till amatörer och proffs. 
Med sitt intresse för kultur bidrog han till dotterns yrkesval.

Ingrid kom in på Dramaten 1933, 18 år gammal. Året efter stod 
hon som förstaårs-elev på scenen mot Edvin Adolphson i pjäsen 
Ett brott. Samma år introducerades hon för tandläkaren Petter 
Aron Lindström. Redan efter ett år på Dramaten avslutade hon sin 
utbildning. Hon hade då spelat in sin första film, Munkbrogreven, 
och hade kontrakt på fler filmer. Dramatens chef blev ursinnig 
då han såg en begåvad skådespelerska ge upp sin karriär inom 
teatern för att istället gå till filmen. 

1936 var ett betydande år. Då spelade Ingrid in den film som skulle 
förändra hennes liv, Intermezzo med Gösta Ekman. Senare samma 
år gifte hon sig med Petter Lindström.

Ingrids skådespeleri imponerade tidigt på producenter och 
motspelare. Hennes spontana och naturliga sätt att agera fram-
för kameran gjorde att hon i recensionerna ofta överglänste de 
etablerade motspelarnas prestationer.

Intermezzo gick även upp i USA, den hade premiär i New York 
på julafton 1937. Ingrid Bergman blev stjärna över en natt och hyl-
lades i den amerikanska pressen. Tidningen Varity skrev ”hon är 
en begåvad och vacker skådespelerska som gjord för Hollywood”. 

Filmen uppmärksammades av David O Selznick, en legendarisk 
amerikansk filmproducent. Hans talangscout Kay Brown skicka-
des till Stockholm för att erbjuda Ingrid ett sjuårigt kontrakt med 
Amerika och Hollywood, något hon också nappade på.

Text: Hans Schub

Ingrids ande vilar över 
Fjällbacka
Vem var Ingrid Bergman egentligen?  
Vi vet att hon hade en enastående kar-
riär och hon tillbringade många somrar 
på Dannholmen, men hur såg hennes 
karriär ut och varför blev Dannholmen 
en så viktig plats i hennes liv?

Tiden i USA
20 april 1939 klev Ingrid av fartyget som tagit henne till New York. 
Första mötet med Selznick kunde blivit det enda. Han var förbluf-
fad över hennes längd, han gillade inte hennes efternamn, hennes 
ögonbryn var för grova och tänderna behövde åtgärdas. Ingrid 
svarade lika naturligt och spontant som alltid att hon var nöjd 
med sitt namn och allt det övriga och att hon kunde ta första båt 
tillbaka till Europa om det skulle vara på det viset. David Selznick 
föll totalt för Ingrid efter detta genmäle. Hon var uppenbarligen 
den första stjärnan som Selznick inte rådde på.

Ingrids karriär i Hollywood 1939-1949 gjorde henne både 
legendarisk och nästan helgonförklarad. Bland alla filmer hon 
medverkade i kan nämnas:

Intermezzo mot Gösta Ekman.
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Nyinspelningen av Intermezzo med Leslie Howard, Dr Jekyll och 
mr Hyde med Spencer Tracy, Casablanca med Humphrey Bogart, 
Gasljus med Charles Boyer. För den filmen fick Ingrid sin första 
Oscar, och hon vann också en Golden Globe för bästa kvinnliga 
huvudroll. Vid denna tid hyllades hon som Amerikas främsta 
skådespelerska. Hon blev nästan kanoniserad, något som kunde 
vara förödande och svårt att leva upp till i den fortsatta karriären. 
Ingrid tog som vanligt det hela med ro och tog ingen större notis 
om detta.

Året efter, 1944, jobbade Ingrid för första gången med Alfred 
Hitchcock i filmen Trollbunden. Hitchcock skulle komma att bli 
en livslång vän.

Överst: Casablanca mot Humphrey Bogart, mitten: Gasljus mot Charles 
Boyer och underst: Klockorna i St Mary.

Casablanca blev en megasuccé men Ingrid förstod dock aldrig 
varför hon kom att så starkt identifieras med just den filmen. Hon 
tyckte att många andra filmer hon gjorde vida överglänste denna. 
Filmen vann tre Oscarsstatyetter.

Med Klockorna i St Mary, där hon spelade nunnan syster 
Benedict, blev hon ytterligare hyllad. Hon sattes på piedestal 
och utnämndes av pressen som den amerikanska idealkvinnan. 
Hon kom till och med att kallas Saint Ingrid. Nästa film med 
Alfred Hitchcock blev mästerverket Notorious. Vid slutet av 
1945 släpptes tre filmer inom loppet av fem veckor, Trollbunden, 
Saratoga Trunk och Klockorna i St Mary. Hon dominerade den 
amerikanska filmscenen totalt och fick under denna period  
25 000 beundrarbrev i veckan.

Petter Lindström sökte samtidigt sin karriär i USA och började 
utbilda sig inom kirurgi. Han flyttade till Rochester med Pia som 
togs omhand av en barnflicka. Ingrid lämnade i perioder Beverly 
Hills för att förenas med familjen. Tiden i Rochester blev dock en 
enda lång väntan och Ingrid hade tråkigt. Hon fördrev tiden med 
stickning. Kännetecknande för Ingrid var att hon trivdes bäst när 
hon arbetade. Då var hon outtröttlig och alltid livligt deltagande 
i debatten, full av självförtroende. Privat uppfattades hon som 
blyg och tillbakadragen.

Äktenskapet med Petter blev allt sämre. Han delade inte Ingrids 
intressen men sedan flera år hade han tagit kommandot över 
Ingrids kontrakt, hennes val av engagemang och vid denna tid-
punkt förminskat hennes eget inflytande över stort och smått, 
även frågor i det dagliga familjelivet. I slutet av 1944 bad Ingrid 
Petter om skilsmässa. Han vägrade och det skulle dröja sex år 
innan deras äktenskap var upplöst. 

Våren 1946 i New York umgicks Ingrid med dokumentärfotografen 
Robert Capa. Han uppmanade henne att se en europeisk film som 
omväxling till Hollywoodfilmerna. Capa föreslog Rom - öppen 
stad av Roberto Rossellini. Ingrid blev förstummad och började 
drömma om att göra film tillsammans med denne italienske 
regissör. ”Hellre blir jag ihåg kommen för att ha medverkat i en 
stor artistisk film än dussinet med ”money-making” filmer”, sa hon.

Ingrid började bli rejält trött på Hollywood och de filmer som 
producerades där. I Rossellinis filmer såg hon något annat och 
enklare. Hennes eget sätt att agera framför kameran, tyckte hon 
själv, var ju också av det enkla, spontana slaget. Hon hade alltid 
förlitat sig på sin egen känsla och intuition. Ingrid skrev då ett 
brev till Rossellini där hon bad att få göra en film med honom. 
Han svarade snabbt, knappt medveten om vem hon var, att han 
ville detsamma.

Roberto Rossellini var då 42 år gammal, var gift och hade två söner. 
Han blev tidigt bortskämd av sin rike far, levde ett playboy-liv 
och skapade film med med okonventionella metoder. Rossellini 
hade som bärande metod att i stort sett bara anlita amatörer till 
sina filmroller. Under inspelningarna bemötte han dessa med 
mer respekt än de fåtal professionella aktörer som trots allt med-
verkade. Detta skulle också Ingrid få erfara. Inspelningsdagarna 
styrdes av hans humör och lust och inte sällan fick hela teamet 
stå och vänta på att Rossellini skulle dyka upp, han kanske hade 
valt att åka och fiska istället. 

➲
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Tiden i Italien
När Ingrid den 20 mars 1949 steg ur planet i Rom kunde hon inte 
ana vad som skulle komma att ske med hennes liv, äktenskap, 
karriär och rykte som en av västvärldens mest respekterade och 
älskade kvinnliga skådespelerskor. Hennes avsikt var säkert att 
återvända till Petter, Pia och livet i Hollywood direkt efter inspel-
ningen av Stromboli. Hon anlände med bara en liten väska och 
knappt inga pengar i fickan, dessa styrde ju Petter över.

nästan galet, de embarkerade klinikens låsta grind, de klättrade 
över staket, allt för att få en bekräftelse på födseln. Även i svensk 
media skrevs det negativa artiklar. Hon beskrevs i en tidning som 
”en fläck på den svenska flaggan”. 

Ur Stromboli.

Den italienska pressen var på plats. Rossellini hade tagit hem 
världens största stjärna, en trofé, till ett av kriget förnedrat och 
sargat Italien.

Bergman-Rossellini blev snabbt förälskade i varandra och på 
ett litet hotell upptäcktes de av en Life Magazine fotograf. Den 
bilden hamnade direkt på löpsedeln och begreppet ”Rossellini-
Bergmans italienska vår” spreds snabbt över hela världen. 

Lindström flög till Italien och meddelade den väntande pressen 
att det inte skulle bli någon skilsmässa. Rossellini å sin sida hade 
redan börjat förbereda sin hustru på deras skilsmässa. Pressen 
höll ständigt den chockade filmvärlden uppdaterad.

Till detta kom det faktum att Ingrid var gravid med Rossellini. 
Det lyckades dock förbli en hemlighet en längre tid för pressen 
och övriga nyfikna. I juni 1949 var dock allt utom kontroll.

Amerika blev på denna tid alltmer ett land där puritaner vann 
framgångar. De var snabba att fördöma offentliga personers liv. 
Samtidigt behövde landet idoler och personer att beundra och 
Ingrid Bergman hade fyllt en sådan funktion.

Ingrid uttryckte många år senare om denna tid att hon ”aldrig 
i sin fantasi trodde att amerikanarna tyckte att hon tillhörde 
dem eller att alla hade rätt att tala om för mig vad jag skulle 
göra och hur jag skulle bete mig i mitt privata liv”. Hon fick också 
tiotusentals fördömande brev från vanliga amerikanare som 
undrade varför hon inte kunde fortsätta vara en lojal hustru och 
god moder till sitt barn? 

Allt som allt resulterade skandalen under perioden våren 1949 
till slutet av 1950 i mer än 38 000 artiklar i amerikanska tidningar 
och magasin! 

Ingrids graviditet blev offentlig i december och det innebar nytt 
bränsle på brasan. I Rom kunde hon nu inte visa sig offentligt. 
Gatan de bodde vid bevakades dygnet runt av journalister och 
fotografer. Den 2 februari 1950 föddes Robertino. Media blev 

Tillsammans med Roberto Rossellini.

Då Stromboli skulle släppas i USA skedde det inte i hela landet. 
En senator från Georgia lyckades bannlysa alla Bergmans och 
Rossellinis filmer i den staten, eftersom paret ”glamouriserade fri 
kärlek vilket var ett hot mot det amerikanska samhället”. En annan 
senator pläderade för att Ingrid aldrig skulle få sätta sätta sin fot 
på amerikansk mark igen eftersom hon var moraliskt förkastlig 
och ogudaktig.

Den 24 maj 1950 gifte sig Ingrid och Roberto. Dom kunde inte 
göra det på vanligt vis utan det skedde genom ombud. Två andra 
personer stod framför en präst i Mexico och avlade eden på deras 
vägnar. ”Synd att vi inte kunde närvara på vårt eget bröllop” var 
Ingrids kommentar. 

Den 1 november verkställdes skilsmässan med Petter. Han fick 
huset i Beverly Hills, kontrollen över Ingrids pengar och vårdna-
den om Pia. 

Stromboli inbringade nästan inga pengar till Rossellini eftersom 
han sålt rättigheterna till den för att ha råd med sommarhus, 
racerbilar med mera. Livet med Roberto blev allt mer likt det 
Ingrid levt med Petter, Roberto dikterade det mesta. Ingrid ville 
börja arbeta med film igen men Roberto förbjöd henne att göra 
det med någon annan än med honom. 

Sommaren 1951 fick hon träffa Pia. Petter kom med henne till 
London och under någon vecka fick mor och dotter umgås. De 
två skulle inte komma att träffas igen förrän 1957. 

Den 18 juni 1952 födde Ingrid tvillingarna Isabella och Isotta 
(Ingrid). Tiden med de tre barnen var det bästa med åren i Italien, 
sa Ingrid senare.

1953 satte Rossellini upp Jeanne d’Arc på teaterscenen i Rom. Den 
blev snabbt en succé i Italien och eftersom Ingrid älskade rollen 
och Roberto behövde pengar beslutade de att göra en turné till 
flera platser i Italien och till städer i övriga Europa. Ingrid repete-
rade in texten på fem språk. Recensionerna utanför Italien blev 
dock inte lika lysande, mycket beroende på Rossellinis bristande 
förmåga att förstå sig på pjäsens karaktär.  När pjäsen kom till Sve-
rige 1955 sågade skribenten Stig Ahlgren i Vecko-Journalen före-
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ställningen, men framförallt Ingrid Bergman, fullständigt: ”hon är 
inte skådespelerska utan ”visas för pengar” av sin man Roberto 
Rossellini, med vilken hon har tre barn och en Rolls-Royce”. 

Ingrid valde dock denna gång att svara på kritiken. I ett fram-
trädande på en välgörenhetsgala i Stockholm några dagar efter 
föreställningen höll hon ett tal där hon förklarade att hon inte bett 
om publicitet och att hon tagit illa vid sig av alla fördömanden, 
speciellt från svenska skribenter. Senare på hotellet sa hon att 
”dom har drivit mig till desperationens gräns. Jag har svårt att 
sova på grund av all den mentala tortyr jag utsätts för av mina 
egna landsmän”.

Karriären falnade sakta men säkert för Rossellini. Ingrid med-
verkade i sex av hans produktioner men knappt ingen minns 
dessa idag.

Med Ingrids karriär skedde det motsatta. Pjäsen Tea and Sym-
pathy i Paris1955 gavs fantastiska recensioner och Ingrid hyllades 
av parisarna. Detta uppmärksammades i Hollywood. Rossellini 
hatade Ingrids framgångar och hotade att ta livet sig. Även detta 
äktenskap närmade sig avgrundens kant.

Filmen hon gjorde comeback med var Anastasia. Den filmades 
i London och hade premiär i december 1956. Filmens karaktär 
påminde amerikanarna om vad Ingrid utsatts för då hon sattes 
i exil och den fick ett bejublat mottagande i USA. De hälsade 
nu på nytt sin tidigare älskade stjärna tillbaka. Det var dags att 
återupprätta henne glans och ära.

I januari 1957 mottog Ingrid Bergman New Yorks film-kritikerpris 
som bästa kvinnliga huvudroll för Anastasia. Hennes återkomst 
blev över förväntan och hon möttes av stående ovationer. Den 
senator som sju år tidigare bannlyst hennes filmer i sin delstat 
och uppmanat hela USA att göra detsamma sade att ”ingen kan 
vara lyckligare för miss Bergmans comeback än jag”. Ingrid fick 
också sin andra Oscarsstatyett för sin roll i Anastasia. 

hennes motspelare. Med den filmen började Ingrid åter tjäna 
pengar, de hon tidigare tjänat hade försvunnit i skilsmässan med 
Lindström, gått till Rossellinis utsvävande liv samt till skatteskul-
der i Frankrike och Italien.

I mars 1958 tog Lars Schmidt med sig Ingrid till Sverige och till 
sin absolut käraste plats, Dannholmen. I båten ut till ön blev hon 
först påmind om Stromboli och alla vedermödor hon upplevt 
där. Det förbyttes dock i en oreserverad kärlek till Dannholmen. 
Här fanns något som appellerade till hennes själ, ön tillfreds-
ställde behov som hon länge eftertraktat: tid för ensamhet, 
isolation, tysthet och enkelhet. Dannholmen blev hennes mest 
älskade hem i världen, en plats som alltid gjorde henne lugn. 
Hon var misstänksam mot Sverige och svenska pressens attity-
der mot henne, men när hon pratade om Sverige hädanefter 
menade hon Fjällbacka och Dannholmen. Ön blev på så sätt 
som en portal tillbaka till Sverige.

Ur Anastasia med Helen Hayes.

Tiden i Paris, London och på Dannholmen
Våren 1957 träffade Ingrid för första gången Lars Schmidt. Ingrid 
såg hos Lars det som hon behövde, en trygg, snäll man som 
förstod sig på artister, film och teater. Förhållandet med Schmidt 
djupnade sakta.

I slutet av 1957 påbörjade Ingrid inspelningen av filmen Indis-
creet. Den filmades i London och Cary Grant var som i Notorius 

Första gången Ingrid besökte Fjällbacka. Mars 1958.

Den sommaren köpte paret också en egendom utanför Paris, 
Choisel. Här skulle Lars komma att bo fram till sin död. 

Den 21 december 1958 utväxlade paret löften med varandra. 
Advokaterna hade lyckats undanröja hindren från de tidigare 
äktenskapen och genom en enkel ceremoni i London var de 
nu gifta. Striden om de tre barnen fortsatte dock. Denna kamp 
pågick under hela 1959 och 1960 och slutade med att Ingrid 
tillfälligt gav upp och barnen kom att stanna ytterligare några år 
hos Rossellini i Rom. 

Tio år efter att Ingrid lämnat USA för att göra Stromboli återvände 
hon 1959 tillsammans med Lars Schmidt till Hollywood för att dela 
ut Oscarsstatyetter. Hon möttes av stående ovationer och sa ”det 
känns som jag är hemma igen. Jag är djupt tacksam.” 

Med hjälp av Lars började Ingrid nu undersöka möjligheten att 
medverka i en TV-produktion. Hon fick en huvudroll i en pjäs som 
NBC filmade. Rolltolkningen gav Ingrid en Emmy, televisionens 
motsvarighet till filmens Oscar. Från denna tid blev det mer TV 
och teater än film för henne.   

Lars och Ingrid bestämde att arbeta tillsammans med en pjäs 
på hans teater. Ingrid ägnade ett halvår för att göra sin franska så 
bra att hon skulle kunna stå på den parisiska teaterscenen som 
Hedda Gabler. Pjäsen gick upp i december 1962 och hon fick fina  
recensioner av den franska pressen.

➲
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Under sextiotalet skulle Ingrid komma att göra både film, TV och 
teater, framförallt i Europa. Paret Bergman-Schmidt hade var sin 
karriär och de möttes allt mer sällan i vardagen. Var han i Paris 
så var hon i London eller i Los Angeles, och tvärtom. Choisel och 
Dannholmen var de två gemensamma, viktiga mötesplatserna 
för dem där det viktigaste av allt var att vara tillsammans med 
barnen. De bodde nu hos dem i Frankrike.

Lars Schmidt hade varit gift tidigare och haft en son. När han var 
ung omkom sonen i en olycka. Lars saknade honom mycket. Han 
ville gärna bli far på nytt. Det kringflackande livet och längtan efter 
en son förde honom samman med en ny kvinna. Ingrid fick beske-
det 1969 men ville gärna ge Lars en chans att stanna hos henne.

Under en turné i USA 1972 fick Ingrid en offentlig ursäkt för den 
bannlysning som skett av henne och hennes filmer 22 år tidigare.

1974 erbjöds hon en roll i Mordet på Orientexpressen. Samtidigt 
fick hon en första förvarning om att hon bar på bröstcancer. 
Sjukdomen bekräftades senare under året och hon opererades. 
Rollen i Orientexpressen gav Ingrid ytterligare en Oscarsstatyett, 
hennes tredje.

var onaturligt verklig. Ingrid fick en Emmy för sin roll, tre veckor 
efter sin död.

1975 skiljde sig Lars och Ingrid men det hindrade inte Lars att stän-
digt fortsätta stötta Ingrid. ”Ingrid sätter alltid sin karriär i första 
hand, sedan kommer barnen och sist maken”, konstaterade Lars 
utan någon bitterhet. Hon förblev alltid vän med sina äkta män 
och älskare. ”Om man gifter sig av rätt anledning kan man aldrig 
bli ovän med den mannen senare i livet” var hennes syn på saken.

När inspelningen var klar flyttade Ingrid till en lägenhet i 
London. Cancern hade nu spridit sig och hon genomgick en 
ny operation. Detta hjälpte inte och hennes sjukdom började 
påverka henne. Det hindrade henne dock inte från att fortsätta 
resa. 1979 gjorde hon två bejublade framträdanden i Hollywood, 
den ena i en hyllningsgala för Alfred Hitchcock, den andra var 
utformad som en hyllning till henne själv.

Våren 1981 inledde Ingrid sitt sista engagemang. Hon övertala-
des att spela Golda Meir, Israels tidigare premiärminister. Under 
inspelningen svullnade Ingrids högerarm upp. Hon låg med 
armen i högläge under nätterna för att klara morgondagens 
inspelningar. Hennes klänningar fick sys om så att de dolde svull-
naden. Golda Meir avled också av cancer så hela inspelningen 

Mordet på Orientexpressen.

Som Golda Meir i filmen A women called Golda.

1982 genomgick hon cellgiftsbehandling, reste till New York för 
att fira tvillingdöttrarnas födelsedag och umgicks med vänner, 
främst i London. Lars fanns ofta vid hennes sida och i början av 
augusti reste de tillsammans till Dannholmen för sista gången. De 
stannade där i två veckor och Ingrid som från början fick bäras in 
i huset blev sakta starkare och starkare så att hon slutligen kunde 
vandra på klipporna över ön till sin favoritplats, den plats där hon 
så många gånger suttit och repeterat sina roller.

Den 27 augusti tog Lars med Ingrid tillbaka till London. Två dagar 
senare, den 29 augusti, var hennes 67:e födelsedag. Hon var till-
sammans med Lars och en kusin från Sverige och på kvällen ville 
Ingrid öppna en flaska champagne. De höjde en bägare i stillhet 
och några timmar senare var Ingrid död.

Med sina 46 filmer och 11 teater- och 5 TV-produktioner, 3 Oscar-
statyetter, 4 Golden Globes, 2 Emmy och ytterligare 20-talet priser 
intar Ingrid Bergman en särställning i filmvärlden. Men hon ska 
också minnas som en kvinna som stod med båda fötterna på 
jorden och med en styrka som både betvingade männen men 
som också gjorde henne till en förebild för den kvinnofrigörelse 
som var på väg.

Hennes ande vilar över Dannholmen också... n

2015 · 100 år sedan Ingrid Bergmans födelse
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UPPROP FÖR FIBER I 
FJÄLLBACKA TÄTORT

Kopparnätet kommer att läggas ner när det behöver 
repareras och 4G nätet kommer inte att byggas ut. 

Om vi skall kunna surfa, ladda ner/streama film, musik och mycket mer 
i framtiden finns det egentligen bara ett alternativ och det är fiber. 

Både privatpersoner och näringsidkare kommer behöva en fastighet eller  
lokal som är fiberansluten. Möjligheterna att arbeta effektivt på 

distans hela eller delar av året ökar med en fiberansluten fastighet. 
Utan riktigt kommunikation riskerar Fjällbacka att komma efter i utvecklingen. 

För att det skall bli fiber i Fjällbacka måste vi själva agera, ingen gör det åt oss. 

För att öka trycket på fiberleverantörerna så behöver vi få in din  
intresseanmälan. Ju fler vi blir, ju billigare blir etableringen.

Anmäl ditt intresse för fiber i din fastighet!

Med fiber kan du surfa, ladda ner/streama musik, filmer m.m. med full hastighet – året runt. 
Ett mobilt 4G-näts hastighet delar du med alla andra som också surfar samtidigt.

Alla som äger en  
fastighet i Fjällbacka 

tätort, från Mörhult i norr 
till Sälvik i söder har nu 

möjlighet att anmäla 
intresse för fiber.

 
Vill du ha fiber i din 

fastighet så skall du fylla 
i en intresseblankett på 

www.fjallbacka.com/fiber

Fjällbacka Samhällsförening

Området som klassas som Fjällbacka Tätort.

VIKTIGT!
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Europas största uggla
häckar i vår skärgård

Förr i tiden trodde man att uven var kopplad till onda makter 
och träff ar man på de orange ögonen ute i naturen så kanske 
det inte är så konstigt. Om man kommer för nära ungarna så 
burrar de upp sig och blir som väsande dunbollar. Här kan man 
tänka sig troll i berget om man inte vet bättre. Andra kulturer 
avgudar ugglorna som både intelligenta och goda.

Berguven var illa ute under 40- och 50- talet då fågeln förfölj-
des. I Sverige hade vi i mitten på 40-talet 290 häckande par. 
Uven fridlystes 1950 men antalet fåglar fortsatte att minska 
och när nästa stora inventering gjordes 1965 fanns det bara 175 
par kvar. Det som då hade inträffat var att jordbruket börjat 
beta sitt utsäde med kvicksilver. Berguven som är i toppen 

Berguven trivs i Fjällbacka skärgård. 
Tar man en kvällspromenad i 
samhället  en kväll i februari 
kan man utifrån öarna höra 
uvens rop ”oo-hoo”. 

Har man tur kan en 
annan fågel svara 
då lätet kan nå 
mer än fem 
kilometer 
över öppna 
ytor.

I sin serie om fåglarna i vår omgivning har vår 
”alldeles egna” ornitolog Håkan Elg nu kommit till Berguven...

Text: Håkan Elg • Foto: Kalle Pettersson & Lennart Elg
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av näringskedjan anrikar giftet via sin föda som bl.a. består 
av kråkfågel och gnagare och som redan fått i sig giftet via 
maten. 1964 förbjöds kvicksilverbetning i vårt land men det 
skulle dröja länge innan berguvsstammen repade sig.

I vårt område startade man 1968 en hjälpinsats som fick namnet 
”Projekt Berguv Sydväst”. De kommande tjugo åren födde man 
upp 600 uvar i bur och planterade ut dem i lämpliga häcknings-
biotoper i västsverige. Berguven trivs i branter och Tanums 
kommun med sitt landskap kom att vara den kommunen i 
vårt område där berguven lyckades bäst. I mitten på nittiotalet 
kunde man vid inventeringar använda passare på kartan och 
hitta häckningar var femte kilometer. I kustbandet där det fanns 
gått om föda, t.ex. harar, måsfågel, gnagare och kråkfågel, var 
det oftast två ungar i boet vid ringmärkning, medan det i inlan-
det var en unge eller att uvarna valde att avstå häckning om 
det saknades bytesdjur. Framgången med berguven i Tanums 
kommun gjorde att vår kommun blev en av de sista kommu-
nerna att få häckande pilgrimsfalk tillbaka. Först 2010 hittade 
vi första lyckade häckningen av falken i kommunen. De var 
konkurrenter om samma boplatser och pilgrimsfalken kunde 
också hamna på berguvens meny, då den satt på klippkanten 
och sov då nattjägaren uven var på jakt.

Projekt Berguv Sydväst avslutades 1983 och man var väldigt 
nöjd då det såg ut som om allt hade ordnat sig för arten, men...

Larmrapporter de senaste åren från både vårt område och den 
norska sidan av gränsen om misslyckade häckningsresultat och 
färre par som går till häckning, gör att man måste fundera på 
vad som är på gång. Beror det på minskningen av måsfågel i vår 
skärgård, nya bestämmelser som gör att vi måste täcka soptip-
parna eller har vi en ny tragedi på gång med ökade giftmängder?

Tanums kommuns mest kända häckning på Dyvik, Otterön 
utanför Grebbestad, är inte igång. Bilderna från grusgropen på 
Otterö, som Kalle Pettersson har tagit är troligen en av de sista 
ungarna från häckningen. Anledningen till att denna häckning 

blev så känd var att den omtalades i båttidningar då uven 
skrämde upp många båtgäster under sommaren.

Inlämnade berguvar till ”Fågelcentralen” på Tullare Hög som 
skickats på analys visar på höga halter av kvicksilver och bly. 
Från Tanum skickade vi en fågel i december som dog på vägen 
ned. De analysresultaten har inte kommit än, så vi vet inte vad 
den dog av.

Går ni, under sommaren, iland på någon ö där uvarna häckar 
så backa undan om ni upptäcker det. Kråkfågel och trut är 
annars snabbt framme och gör livet kort för ungarna som inte 
kan försvara sig. 

Skulle ni hitta en skadad eller död fågel, så kontaktar ni polisen, 
då arten tillhör Kronan (staten). 

Behöver ni ta hand om fågeln så skydda era ögon och kropp då 
klor och näbb är vassa. Ett ordentligt tag om benen och kroppen 
med ena handskförsedda handen och den andra handen som 
skydd mot ansiktet rekommenderas. 

Man får som privatperson hjälpa till så fågeln kommer till vård 
inom 24 timmar. Efter det måste en person med tillstånd ta hand 
om den. Vi använder fågelcentralen på Tullare Hög 0303-16501. n

Referenslitteratur:
Våra Landskapsdjur, Gunnar Bruzewitz
Svensk Fågelatlas, Artdatabanken
Skydda Fåglarna, Svenska Naturskyddsföreningen

Denna uv satt fast i en taggtråd hos mig på Evenröd. Händelsen blev ett 
inslag i SVT:s Gomorron men fågeln fick tyvärr avlivas efter tvframträdandet 
då vingen var totalhavererad.

Berguv  Lat. Bubo Bubo 

• Längd 59-73 cm
• Vingbredd 140-170 cm.
• Vikt 2-4 kg.
• Honorna ärnågot större än hanarna. 
• Medellivslängd ca 20 år.
• Könsmogen 3-4 årFA

KT
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”Jag har alltid velat skapa, oavsett material. 
Det är lusten att forma, att hitta ett uttryck 
som är så roligt, så utvecklande, ja faktiskt 
helt nödvändigt… 
Jag målar för att jag bara inte kan låta bli…
Det är akvarellfärgen som fängslar mig, som 
bråkar och ställer till det, men som också bju-
der så många trevliga överraskningar... 
Bara att ta vara på! 

Jag laddar båten på våren med mat och må-
largrejer, följer väderprognosen, missar inte 
gärna en stilla dag… 
Vill någon kamrat följa med å kanske ligga å 
meta är ju lyckan gjord... 
Så varför måla? Är väl enkelt besvarad… 
Det är ett måste, ett sätt att leva!”  

Orden är Lena Elgs

Text: Annika Torevi • Foto: Annika Torevi & Klara Elg

Berätta det inte för henne, men det finns ingen människa i 
världen som jag är mer avundsjuk på, än just Lena. Hon verkar 
leva precis det livet jag drömde om som ung, men till skillnad 
från mig har Lena haft vett på att förverkliga sina drömmar om 
en kreativ tillvaro med eget skapande. Vägen dit har inte varit 
spikrak, men Lena har i alla fall inte tagit lika stora omvägar som 
vissa av oss andra…  

I skolans värld valde Lena alltid, när möjligheten fanns, att arbeta 
med konst, textil, foto, form och färg, batik, vävning, lera, ja, allt 
som var kul. Senare blev hon själv textillärare och undervisade 
i klädsömnad och vävning. Men varför ge sig? Det finns ju fler 

kreativa områden man kan förkovra sig i… Alltså utbildade sig 
Lena till både skomakare och florist. 

Lena upptäckte akvarellmåleriet för över 20 år sedan och sedan 
dess är hon fast. Skärgården, blommorna, hönorna och en och 
annan traktor tillhör de käraste motiven. Lenas måleri är färgstarkt, 
fullt av liv och glädje och dessutom lätthängt hemma på väggen. 

Det är lätt att gå på myten om den ensamme, lidande konstnä-
ren, men med Lena är det precis tvärtom. Lena har en stor och 
kreativ familj som ofta har gemensamma projekt igång och är 
för det mesta solstrålen personfierad. Dessutom är hon ovan-
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ligt förtjust i att måla i grupp. När Lena började måla, målade 
hon för Christina Mörnholm, senare för Hans Dahlgren, Oscar 
Nordblom och Hasse Karlsson. Sedan 2005 målar hon för Lars 
Holm som bland annat undervisar på Gerles-
borgsskolan och Nordiska Akvarellmuseet, 
håller kurser hos Svenska Turistföreningen 
i Abisko (mellan Kiruna och Narvik) och på 
Internationella Skolorna i Barcelona. 

Som en liten parantes kan nämnas att Lenas 
”omvägar” har bestått av att jobba på data-
företag när hennes bror, Leif Norin, startade 
Nyttodata och jobb på handelsträdgård. 
Båda arbetsplatserna har bidragit med 
kunskaper som Lena har med sig in i sitt 
eget företagande och skapande.

Lena drev skomakeri och designbutik 
under flera år. Butiken låg i Galärbacken 
och det är dit hon återvänt när hon 15 maj 
öppnade Vickes – i, ja just det, Vickes hus i 
Galärbacken. På självaste Havskräftans dag 
var det invigning och folk strömmade till. 
När jag var där var det så fullt av människor 
att det är lika bra att göra ett nytt besök 
så jag kan titta på allt det finna Lena säljer. Vickes kommer 
ha öppet på helgerna under våren och hösten, samt givetvis 
hela sommaren. Har du ingen möjlighet att handla i butiken 

när du behöver en present är det bara att slå Lena en signal 
så skickar hon det du vill ha. Eller beställ från webbshoppen 
på www.lenaelg.se.

Butikssortimentet är brett. Lenas egen konst 
är förstås självskriven i butiken: akvarell-
tavlor och de populära konstkorten. Egna 
produkter sydda i tyg, skinn, läder och päls 
– själv blev jag kär i en liten rackare som ni 
kan se på bild här bredvid. Lite återbruk/
second hand kommer det finnas, liksom 
utvalda designprylar och konstnärsmaterial 
för den som blir inspirerad att skapa själv.

Lena är engagerad i Lockfågeln i Grebbestad, 
en butik som drivs av fem eldsjälar och där 
kan man också hitta Lena-skapade-alster.  
Lockfågeln firar 30 år i år. Lenas Vinterateljé 
hemma på Idrottsvägen kommer leva vidare 
som kurslokal för upp till sex personer åt 
gången. Nya kurser i akvarell och sömnad 
planeras. Håll utkik på Facebook och på 
www.lenaelg.se. I påskas var ateljén öppen, 
det skall ju åkas konstrunda i vårvädret! 
Lena välkomnade oss med små livs levande 

kycklingar, livfulla konstverk, rustikt hantverk och gott kaffe i 
solväggen. Det började rycka i skaparlusten på en och annan 
besökare, det slår jag vad om… n
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En berättelse om

Ledsagare, 
kände män och lotsar

Om vi går tillbaka till bronsåldern, för cirka 3000 år sedan kan 
vi, genom att betrakta hällristningar, se att man förfogade över 
ganska stora fartyg med flera 10-tal roddare. Dessa var givetvis 
avsedda för längre färder på havet. Med tanke på att vatten-
ståndet, som vid denna tiden var nästan 20 meter högre än i 
dag, var ju det som vi i dag betraktar som fastland, en del av 
skärgården. För att kunna färdas genom denna skärgård krävdes 
givetvis kunskap. Därför kallade man in ledsagare som kände 
skärgården och kunde leda fartygen ut till öppet hav. 

I alla tider har skärgårdsbefolkningen haft lotsning som en 
del av sin försörjning, tillsammans med fiske och inte minst 
bärgning av vrakgods. Senare i vår historia utgick ett påbud 
att folk i skärgården hade plikt att ställa upp som så kallad 
”känd man”, för att assistera farkoster som skulle passera 
genom skärgården. Först i slutet av 1600-talet startade det 
statliga lotsverket och lotsning blev ett yrke. Så uppstod 
lotsplatserna runt Sveriges kust och större sjöar. På så väl 
Dyngö som på Väderöarna.

Ingenting har väl genom historien varit så problemtyngt som frågan att hitta rätt väg i skärgården. Det har 
i alla tider inte bara varit en fråga om att hitta sin position, utan också om att undvika grund och blindskär. 
Detta har på många sätt präglat livet för skärgårdsbefolkningen.

Text: Lasse Lundberg • Illustration: Peter Engberg
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En berättelse om

Ledsagare, 
kände män och lotsar

Tiden före ångbåtsepoken var hård för skärgårdstrafiken. Seg-
lande skutor hade svårt att gå in med sina laster till Fjällbacka. 
In var inte så svårt, men att kryssa sig ut i de trånga gatten vid 
Hjärterö eller Porsholmen var nästan omöjligt på grun av skutor-
nas oförmåga att kryssa. Den vanligast förekommande vinden 
under seglations-perioden var ju västlig. Detta gjorde att det 
bildades ett centrum dit skutorna gick vid Florö-Fläskö-Dyngö. 

Därifrån läktrades lasten med mer manöverdugliga jakter in och 
ut till Fjällbacka. Det berättas att det ibland kunde ligga fler än 
100-talet skutor utanför Florö och vänta på lossning och last-
ning. Att legendariska mor Abela fick sådan framgång med sitt 
köpmanshus och sin krog under 1800-talet, var en följd av detta.

Detta drog med sig att det blev tullstation på Hästvam och ökad 
aktivitet på lotsningarna såväl på Väderöarna som på Dyngö. 
Både skola och affär öppnades på Dyngö och i början på 1900-
talet, flyttades dessutom tullstationen dit från Hästvam. Det 
berättas att det startades ytterligare en affär på Dyngö eftersom 
den vanliga skärgårdsbefolkningen vägrade att handla i samma 
affär som tullarna. När sedan ångbåtstrafiken tog över gick frakt-
skutorna ”värdshus förbi” och symtomatiskt är att Fjällbackas 
första lastbrygga fick namnet ”Ångbåtsbryggan”.

Efter freden i Roskilde 1658, då Danmark-Norge överlät inte 
bara Bohuslän utan också Skåne-Halland, började slutet för den 
danska stormaktstiden. 

Nu hade man inte längre kontrollen över Öresund, vilket 
betydde att man inte längre kunde ta ut tull från framför allt 
Hansans handelstrafik. Östersjöområdet var viktig marknad 
för Sverige. Bohuslän hade varit fattigt och nästan förslummat 
under den Dansk-Norska epoken. Man har uppskattat att det 
inte fanns fler än ca 30.000  innevånare i det nuvarande Bohuslän 
på den tiden. 

All handel hade skötts av Hansan. Detta betydde att det inte 
fanns någon utvecklad sjöfart, däremot fanns det en tradition 
hos skärgårdens folk att ställa upp såsom ”känd man” då skutor 
skulle gå in eller ut i ytterskärgården. Gustav Vasa hade redan 

på 1500-talet stadfäst att man vid kusterna skulle hålla ”styres-
män och ledsagare”. Det redogjordes för viken ersättning dessa 
ledsagare skulle ha, men också vilka bestraffningar som skulle 
utgå vid ”försummelig tjenst”.

Om ett kronans fartyg strandade, med känd man ombord, kunde 
denne bli dömd till döden för sin försumlighet. Det mest kända 
haveriet, är det när den siste katolske prästen förliste på det lilla 
skäret i inloppet till Fjällbacka hamn, när han skulle lämna sin 
tjänst i Kville kyrka. Detta hände under första delen av 1500-talet. 
Norden skulle övergå till den protestantiska trosbekännelsen 
och den katolske prästen, Gudmund, blev erbjuden att behålla 
sin tjänst om han konverterade till den Luhterska läran. Han 
vägrade dock att göra detta och när han höll sin sista predikan 
i Kville kyrka, inför avresan, uttalade han att han skulle komma 
tillbaka när den protestantiska irrläran hade upphört. Han sa 
då, inför hela församlingen, att han skulle återvända - om Gud 
vill. Han gick ombord på den tyska skutan som låg ankrad i 
Fjällbacka. 

Ombord fanns en ”känd man”, som skulle lotsa skutan genom 
skärgården. Skutan strandade dock på det lilla skäret, vilket 
därefter fick namnet Gudmund. Alle man ombord omkom, utom 
lotsen och en båtsman. När fallet kom upp i rätten i Kville härads-
domstol, äskades det dödsstraff för lotsen. En klok man hävdade 
då att prästen själv hade uttalat att han skulle återvända ”om 
Gud vill”. Rättegången lades ner och lotsen ansågs oskyldig. Vid 
en vanlig grundstötning, kunde straffet för lotsen bli att han 
fick springa gatlopp mellan ”10 par spön” för sin försumlighet.

1697 kom den första lotsstadgan och 1703 tillsattes den första 
kronolotsen, Angrim Trullson, på Dyngön. Stationen drogs in 
1937 och 31 december 1966 även den på Väderöarna.

Liksom överallt, såväl till sjöss som till lands, har den tekniska 
utvecklingen förändrat livet, på gott och ont. Borta är lotsar och 
fyrvaktare. Snart kan vi sitta hemma och se på våra mobiltele-
foner, om vi har några humrar i våra tinor. Det skulle i alla fall  
inte förvåna mig. n

Almqvist Ingrid (S): ................................... Ks, Krisn (Ers), Bun (Ers) 
Axelsson Thore (FP): ................................. Kfm (Ers)
Axelsson Johansson Lisbeth (S):  ......... Bun (Ers)
Haglund Sonny (KD):  ............................... Kfm (Ers)
Hansson Berndt (KD):  .............................. Kfm, Tn (Ers), Vn 
Jansson Rosita (M):  ................................... Kfm, Bun
Jodensvi Anna Karin (C):  ........................ Vn (Ers) 
Josefsson Oskar (S): .................................. Kfm
Myrström Sebastian (S):  ......................... Kfm(Ers), Omn (Ers) 
Nilsson Lena (S):  ........................................ Kfm 
Qvillby Jan (C): r ......................................... revision
Schub Hans (M):   ....................................... Mbn (ordf.), Kfm, Ks (Ers), Krisn (Ers)
Strandberg Allan (M):  .............................. Kfm

Kommunfullmäktige = Kfm
Kommunstyrelsen = Ks
Tekniska nämnden = Tn
Miljö- och byggnadsnämnden = Mbn
Barn- och utbildningsnämnden = Bun
Omsorgsnämnden = Omn
Valnämnden = Vn
Krisledningsnämnden = Krisnv
Ersättare = Ers

Fjällbackas representanter i Kommunen
Efter senaste valet är följande fjällbackabor invalda på angivna poster i kommunen:

Anders Järund
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Saltskärs båk, även kallad Saltskärs käring, ser man redan på håll 
när man seglar söderut i Fjällbacka och Hamburgsunds skärgård. 

Det är ett märkligt sjömärke konstruerat av Gustaf von Hei-
denstam som f.ö. var far till författaren Verner von Heidenstam. 
Gustaf var fyrdirektör på svenska västkusten och har konstruerat 
de flesta fyrarna som byggdes utefter västkusten under 1800-
talets mitt: Pater Noster, Väderöbod, Måseskär (den första fyren 
på västkusten) och Hållö. 

Egentligen ritade Emil Karlson båken 1882 men ritningen 
signerades av Heidenstam. Von Heidenstam lyssnade till de 
skräckinjagande berättelserna om förlisningar av fartyg från 
lotsarna på Väderöbod och från ortsbefolkningen. Vattnen 
utanför Saltskärs båk har alltid varit fruktade av sjöfarare p.g.a. 
det öppna havet och förekomsten och förrädiska grund. Vid 
stormen 1871 förliste 30 oceangående fartyg i farvattnen utanför 
Soten. Det var därför angeläget att skapa fyrar och sjömärken 
som kunde vägleda sjöfararna. 

Det berättas enligt folktraditionen om sjörövare och vrakplund-
rare som verkade i trakten. En sådan var Justina från Hornö. Hon 

Saltskärs båk 
– en käring mitt i havet

Text & foto: Harald Rylander

bar en yxa i ena handen som hon använde för att hugga av 
fingrarna på skeppsbrutna för att komma åt deras guldringar.

Stellan Johansson från Slottet i Hamburgsund skriver i sin bok 
”Ruskiga historier” att det berättats att ”kärringen” var så gammal 
att hon brukade sätta sig ned på det intilliggande kumlet, men 
reste sig upp när någon såg henne. När Stellan var liten ville han 
komma på henne då hon satt – hon kunde ju inte vara så snabb 
när hon var så gammal. Han berättar också att han anmodades 
som barn att lyfta på mössan och bocka vid passerandet av 
käringen. Stellan berättar: ”Jag skämdes att behöva bocka för 
en gammal stålkonstruktion med träklänning”.

Saltskärs båk är ett 12 m högt sjömärke som föreställer en kvinna. 
Kommer man i yttre farleden från Soten kan sjömärket uppfat-
tas som en rakryggad gravid kvinna. Närmar man sig ytterligare 
dyker ett vitmålat kummel upp liknande ett barn. Passerar man 
sedan kvinnan får hon en kutig rygg för att sedan liknas vid ett 
benrangel och då är man inne på farliga vatten utanför Långflu-
kälen. Kanske von Heidenstam med båken ville visualisera en 
kvinnas livslopp. 
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Saltskärs båk 
– en käring mitt i havet

Gravid Med barnet Benrangel

August Strindbergs skiss

Vad är en käring?
Varför kallas då sjömärket för ”käring” eller ”käringe”? Det finns 
lite olika teorier om det. En del sjömärken har kvinnliga namn, 
t.ex. Norra och Södra Syster.  Man kan också associera sjömär-
ket till de schartauanska bohuslänska kvinnorna som oftast 
var klädda i svart. Ordet käring kan härledas till fornsvenskans 
”kärling”, som betyder gammal kvinna. De flesta män från trakten 
var vid den tiden ute till havs i frakt eller fiske. Kvinnorna stod 
ofta på bergen och skådade ut över havet för att se om mannen 
eventuellt var i antågande välbehållen. Kunde de känna igen 
båten, hade den klarat stormen?

En konstruktion med franskt ursprung.
Den särpräglade konstruktionen av järn och trä placerades intill 
det befintliga vitmålade stenkumlet från 1859. Järnkonstruktio-
nen som inhandlades av Heidenstam i Paris av den kände Eifel 
var egentligen ett fyrskepp. Den monterades av ”Smeaugust” 
från Hamburgsund?

Underhållet skulle skötas av lotsstationen på Dyngö. I Kungl. 
Lotsstyrelsens arkiv på Riksarkivet i Stockholm beskrivs Salt-
skärs Båk:

Stommen är af jern förfärdigad i Frankrike och avsedd att 
användas på fyrfartyg. Foten är med 9 st bultar fästad vid 
berget och hela båken stagad med 4 midjestag. Är inklädd 
blott på en sida och tafla samt kula vitmålat.

Järnkonstruktionen i Saltskärs båk har nära släktskap med 
Eifeltornet och Frihetsgudinnan, alla tre byggda i en liknande 
järnkonstruktion. I Hamburgsund vill man gärna lyfta fram 
Saltskärs käring som fransyska. Dessutom kallas Eiffeltornet 
”den gamla damen” av parisarna.

I Dyngölotsarnas anteckningar kan man läsa hur båken under-
hölls fram till 1937:

1882 Nybyggnad och reparationer  
1912 Målning
1923 Målning      
1928 Rostbankning och målning  
1937 Rostbankning och målning 2ggr. Ny tavla av bräder,  
       ny toppkula av jernplåt. Bottenplanet sammangjutet.

Underhållet fortsatte sedan med jämna mellanrum men blev 
med tiden mer och mer eftersatt. Lotsstationen på Dyngö drogs 
in 1937 och båken började förfalla. På 1980-talet hade förfallet 
gått så långt att det fanns risk att båken skulle kollapsa. Båken 
hade ju med tiden förlorat sin betydelse för yrkestrafiken som 
sjömärke, men för nöjestrafiken utgör den fortfarande ett viktigt 
sjö- och orienteringsmärke.

Käringen räddas.
1984 bildades föreningen Saltskärs vänner under en båtresa med 
Stellan Johanssons ”Nolhåtten”. Det var ett födelsedagsfirande 
sällskap som alla ville vara med och bidra till att rädda ”käringen”. 
Till en början vidtog man underhållsarbeten och förbättringar 
för att kunna ha kvar båken. I längden blev detta dock ohållbart 
och en ny båk tillverkades. 

Den nya kopian byggdes efter von Heidenstams originalritning 
i full skala och kunde lyftas på plats i november 2003 invid den 
gamla båken. En firma från Lysekil tillverkade och sammanfo-

Kumlet har också sin historia. Vid en kraftig storm förstördes 
kumlet och stenarna spreds över berget. 1996 återuppbyggdes 
kumlet med hjälp av gemensamma krafter från trakten. Stenarna 
klövs så att de gick att bära tillbaka. Man vinschade upp på skäret 
sju kubikmeter sand, 55 säckar cement och 5 kubikmeter sten.

August Strindberg seglade förbi båken 1890 och gjorde en 
skiss av Saltskärs båk och kummel i sin dagbok. Evert Taube 
omnämner båken i sin bok Strövtåg i Ranrike, han vistades ju 
ofta på Hornö.

➲



26FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2015 • Nr 118

Originalritningen till båken

gade bitarna till båken och en grupp helikopterförare 
från Säve flygflottilj fraktade den färdiga båken kost-
nadsfritt, som en övning med helikopter, ut till Saltskär. 

Under en tid stod alltså två identiska sjömärken på 
Saltskär, vilket kunde förbrylla en och annan förbiseg-
lande. Den gamla båken monterades senare ned och 
är nu placerad i Stellan Johanssons trädgård på Slottet 
i Hamburgsund.

Stellan berättar att föreningen bjöd in Drottning Silvia 
att besöka Saltskärs båk. Hon avböjde dock men skrev i 
ett brev till föreningen att hon utnämnde Saltskärs båk 
till Sveriges andra dam.

Den nya båken kommer säkert att överta berättelserna 
från gången tid vid farvattnen utanför Saltskär. n

Saltskärs käringar
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Text: Anders Torevi • Bild från Hembygdsakrivet.

Ibland överaskas jag av bilder jag aldrig tidigare sett 
och när inte heller Inger Rudberg sett bilden förut 
måste den vara ovanlig...

Bakom raden av elva kistor är kyrkogårdens övre norra del, vilken 
invigdes 1907, inte så ”tilltagen” ännu och någon väg eller stig 
under Rabekullen finns inte. Bilden är från första världskriget, 
närmare bestämt 1916, då både engelska och tyska sjömän efter 
det stora Skagerackslaget (även Jutlandsslaget och Nordsjöslaget), 
drev iland i vårt område. Slaget mellan brittiska Grand Fleet och 
tyska Hochseeflotte ägde rum under ett knappt dygn 31 maj -  
1 juni och kostade över 8600 soldater livet. Bohusläningen skriver: 

Efter det stora Nordsjöslaget drev liken i massor in mot 
Bohuskusten. Det kom hela klungor, som legat i månader 
i vattnet. Liken var fasansfulla att skåda. Störtsjöar och 
måsar hade slitit bort köttet på kropparna, oftast var endast 
benstommen kvar med håliga ögon och grinande tandrader. 

De flöto i sina korkbälten. En fiskebåt från Grebbestad 
var tvungen att lägga in backen, för att undvika att köra 
in i likflocken. De jordfästes i svenska gravar, vänner och 
fiender om vartannat. Döden försonade allt.

Bland lokalbefolkningen, särskilt i inlandet, började nu spridas en 
fullkomlig makrillskräck. Alla trodde att makrillen levde på lik...

Tanken på de i Nordsjön kringdrivande liken kommer att 
påverka aptiten så att makrillen helt uteslutes från matse-
deln. Rykten spred sig om förgiftning af makrill.

Fredrik Nycander (Nationalskald, född på Åby säteri i Tossene) 
skrev i ett badbrev från Lysekil:
–  Jag tror inte på likfisk, trots Nordsjöslaget. Du blir hvad du äter. 
Ät fisk och fågel, Du lätta glada sommarmänniska.

Tyska myndigheter fick under 1960-talet för sig att makabert 
nog ”centralisera” krigsgravar och kvarlevorna i gravarna i Fjäll-
backa flyttades 1966 till krigskyrkogården i Kviberg, Göteborg. 
Även några gravar på Hamburgö och Ulön/Dannemark (utanför 
Heestrand) flyttades dit. 

Stensholmen är en av de få gravplatser vars gravar inte är flyt-
tade. Här ligger fortfarande engelsmän och tyskar begravda 
sida vid sida. Om de ljusa och mörka kistorna på bilden visar 
på olika nationaliteter, eller om man fick ta vad som fanns till-
gängligt då efterfrågan var stor, kan man bara spekulera i... n

Sommaren 1916
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Text: Mimmi Edlund • Bilderna tillhör familjen Edlund 

Anna gifte sig 1926 i Fjällbacka med lantbrukaren Nils Mårtensson. 
Han var född 25 juli 1874 i Tryde socken, nära Tomelilla i Skåne. 
Nils hade under 15 år varit gift därnere och han hade försörjt sig 
bl.a. på att odla lin, vilket framkom när jag grävde i min historia. 
De fi ck en dotter, min mamma Annalisa.

Som nyinfl yttade i Fjällbacka bodde Anna och Nils Mårtensson 
först hos skomakaren Anton Johansson, som hade ett hus vid 
norra porten till Kungsklyftan. Där gick morfar i lära som sko-
makargesäll. Nils och Anna köpte tomt i Källvik av ”Falcken” och 
byggde där det hus som blev Fjällbackas barnbördshus. Det hade 
då fastighetsbeteckningen ”Mörhult nr 31”. I det nya husets käl-
lare startade Nils också ”eget” som toff elmakare, dvs. skomakare. 

När min morfar Nils dog, var min mamma bara 14 år gammal. Då 
började hon hjälpa mormor med det hon kunde, som att passa 
barnen, tvätta och laga mat. Det blev början på ett långt liv inom 
vården också för min mamma. Mamma läste till sjuksköterska i 
Göteborg och distriktskötersketjänsten i Kville socken stod och 
väntade på henne. Men hon blev kvar i Göteborg där hon kom 
att arbeta med för tidigt födda barn och åldringsvård.

Vad jag har fått berättat för mig av min mamma, så ska cirka 700 
barn vara födda i huset där mormor hade förlossningshem och 

Min mormor föddes 2 juni 1892 i Haga församling, Göteborg, som Anna Linnea Niklasson. Hon var dotter till 
snickaren Niklas Niklasson och hans hustru Alma Josefi na. 1917 examinerades hon vid barnmorskeläroanstal-
ten i Göteborg. Efter examen arbetade hon i Upphärad och på Marstrand 1917 till 1918. 

1918 fl yttade hon till Onslunda distrikt i Skåne och därifrån vidare till Morlanda 1923. Senare fl yttade hon till 
Fjällbacka, något som var modigt och företagsamt av en ensam kvinna på den tiden.

också bodde. Hon hade plats för fem kvinnor åt gången och hon 
hade ansvar för allt. Hon förlöste, skötte barnen och gjorde all 
mat till mammorna. Kvinnor har i alla tider hjälpt varandra vid 
födandet och under åren hade Anna ibland hjälp av kvinnor 
från samhället. ”Sko-John’s” mamma, ”Allie på Mörhult”, var en 
av dem som ofta arbetade hos Anna med att hjälpa till och ge 
stöd till många av Fjällbackas födande kvinnor. 

Mellan födslarna sydde mormor kläder till både mammor och 
barn och blöjor och fi ltar till dom små. Alla gossebarn fi ck något 
ljusblått på sina kläder och alla fl ickebarn fi ck något rosa. På den 
tiden var det inte så mycket ”genustänk”. 

Efter förlossningarna grävdes alla moderkakor ner på samma 
plats i trädgården, där det senare växte en otroligt vacker gul 
rosenbuske. Rosen minns jag mycket väl, den doftade underbart 
på sommarkvällarna. Det blev en mycket näringsrik jord från 
alla moderkakorna. 

På morgnarna hade min mormor oftast alla barnen med sig 
nere i köket medan hon gjorde frukost till mammorna. Hon 
tyckte att de behövde sova. På den tiden var man sängliggande 
fl era dagar efter en förlossning. Idag åker man hem inom ett 
par dygn. Mormor åkte också runt i hela Kville socken med häst 
och vagn för att förlösa kvinnorna ute i stugorna. 

En barnmorskas berättelse om
Barnbördshuset i Källvik
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rätt att bruka instrument. Förutom detta fick hon lita till sin 
egen kunskap. Jag tror att barnmorskor av naturen är gjorda 
av kraftigt virke. 

Jag har frågat många, 
om de minns hur länge 
mormor Anna höll på med 
sin verksamhet, men jag 
har inte fått något enty-
digt svar. Kanske var det 
fram till tidiga 1950-talet. 

Troligen var det så, att 
många skaffade sig egen 
bil efter andra världskri-
gets slut, så att de själva 
kunde köra in till lasaret-
tet, när det blev dags att 
föda.

Gossebarn eller flicka?
Jag arbetar själv som barnmorska i Tanums kommun och får ofta 
frågan om vad jag tror det blir för kön på barnet. Många tar ju 
reda på det när de är på uljtraljud. På mormors tid fanns inga 
uljtraljud. I den första läroboken som skrevs för barnmorskor 
år 1697 ”Den Swenska Wäl-öfvande Jordgumman”, skriven av 
Johan von Horn, kan man läsa följande: 

”Om en kvinna bär ett gossebarn är hon glad och frodig, gråter 
inte mycket och hennes högra kind är rödare än den vänstra. Gos-
sebarnet rör sig mer på den högra sidan. När kvinnan går, använder 
hon högra foten först. Alltid tvärtom, om kvinnan bär en flicka”.

På den tiden fanns det en provinsialläkare som mormor kunde 
kontakta, om det skulle behövas. Läkaren bodde och hade även 
mottagning i det hus som idag kallas ”Brisen”. Om någon blev 
akut sjuk och behövde transport till sjukhus så fanns det en bil 
stående hos Algot Johansson, ”Hôl Algot”, där Signe Johansson, 
”Signe på posten”, bor idag. Det var en extra lång taxibil som 
kunde byggas om när Algot skulle köra likkistor och patient-
transporter. 

Om bilen och läkaren var upptagna, så fick Anna klara sig 
på egen hand. Det hon hade till sin hjälp som smärtlindring 
för kvinnan, var kloroform som droppades över ett tygstycke 
över kvinnans näsa. Anna kunde även tångförlösa. De svenska 
barnmorskorna var de första i världen att få utbildning och 

Ur de bevarade journalerna kan vi bl. a utläsa att Hildur Andersson från 
Sälvik 14 september 1934 födde ett flickebarn.

Annas utrustning finns än i dag i släktens ägo.

Idag ser det lite annorlunda ut. Vi har en god trygghet i hur 
vi ska sköta kvinnorna under graviditeten. Vi har en tät och 
bra kontakt med läkare och sjukhus dit vi kan vända oss så 
fort vi funderar över något eller behöver deras hjälp. Idag blir 
flertalet förlösta på sjukhus. Där finns tillgång till mycket teknik 
och smärtlindring för kvinnorna, vilket inte fanns på mormors 
tid. Man kan idag få tre- och fyrdimensionella ultraljud gjorda, 
utvecklad fosterdiagnostik finns att tillgå och med ganska stor 
säkerhet kan man få veta könet på det väntade barnet. Men vårt 
absolut viktigaste verktyg är ju fortfarande våra händer och vår 
tratt – precis som på mormors tid. n

Mormor Anna, mamma Annalisa, broder Nisse och syster Mimmi 1960.
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Ni har nog sett den i Fjällbacka, en blå Volvo-jeep med arabisk text, VOLVO, svenska flaggan och air-
condition på taket. Här kommer berättelsen om Karl-Arne Niklasson och en av hans livskamrater...

Med en Valp som Ökenräv

Året var 1981 och Karl-Arne, på den tiden boende i Dingle, var 
sugen på ett utlandsjobb. Han kontaktade Volvo och förhörde 
sig om möjligheterna och som av en slump hade Volvo Lastvag-
nar sålt 3210 fordon till Irak. Det var fullt krig mellan Iran och Irak 
och de behövde vattentank- och tippflaksfordon för transport 
av förnödenheter till de krigsdrabbade delarna av Irak. 

Allt gick väldigt fort, efter sedvanlig anställningsintervju i 
Göteborg blev det klart att Karl-Arne och tre andra skulle åka 
till Bagdad för att i Irak bygga upp ett antal stationer för reserv-
delslager, serviceverkstad och personalutbildning. Vid en svensk 
jämförelse skulle man kunna kalla det ”kommunala depåer för 
hjälpfordon till krigsområden”.

Volvo hade strax innan lagt ner sin tillverkning av jeepar i Ungern 
och ett tåg lastat med osålda Volvo C202, allmänt kallad ”Valpen”, 
var på väg till Göteborg. K-A och kollegorna fick order att kvit-
terad ut var sin valp och med en budget på 2000 kronor göra 
bilarna personliga. K-A som flera år jobbat på Brandts verkstad 
i Dingle fick bygga på sin valp med radio, extraljus och andra 
finnesser till nettopris. Så var det bara att åka hem och packa. 

Mot Mellanöstern
I november lämnade de fyra bilarna Sverige via bl.a. Tyskland 
och Turkiet. I Istanbul finns en stor bevakad camping, Londra 
Camping, för långtradare på väg till och från Mellanöstern. Där 
gick det att fylla upp med konserver, tvätta, ringa och skicka 
telex. Det var sista stoppet med möjlighet till kommunikation 
med Sverige på ett bra tag. 

Över Bosporen, via Ankara och Adana följde de Syriska gränsen 
i flera dagar tills de nådde den turkiska delen av Kurdistan. Med 
34 kilometer kvar till tullstationen vid gränsen mot Irak blev det 
stopp, stillastående kö och lastbilarna de pratade med sa att det 
kunde ta tre dagar om det gick fort, men att det troligen skulle ta 
sju. De stod sist i kön när de fick höra att tre gigantiska dumpers 
från Kockums med förtur var på väg. När sista dumpern passe-
rade kastade de sig in i karavanen och hängde de på och några 
timmar senare var de i Irak. Kockums svenska tjänsteman som tog 
emot i tullen hjälpte även Volvobilarna med förtullning och första 
kvällen i Irak fick de äta gott och tvätta sig hos ”Kockums-Bengt” i 
Mosel. Dagen efter körde de till Bagdad, en resa där stridsflyg och 
bombbrisader i fjärran gav dem första påminnelsen om kriget. 

På en parkering nära irakiska gränsen fick de uppgifter om milslånga köer till 
irakiska tullen av svenska lastbilschaufförer.

Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi samt från Karl-Arnes album
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Samling på Volvokontoret i Bagdad: två frivilliga behövs för att 
köra runt i Irak för att bygga upp servicestationerna till lastbi-
larna mitt under brinnande krig, något som idag troligen skulle 
vara fullständigt otänkbart. Centrallagret i Bagdad skulle skicka 
ut reservdelssatser och specialverktyg och de två skulle med 
sina ”valpar” bygga upp allt på plats. Oftast låg servicestationen 
i öknen, långt ifrån ett hotell, men K-A hängde på och inredde 
sin bil med säng, vattentank och kylskåp. Bilen blev hans hem.

För att hålla koll på var kriget var som intensivast hade de 
ständig kontakt med den svenska ambassaden i Bagdad. Sedan 
kunde de åka och sätta upp en station i motsatt riktning. På 
en resa, söderut utmed Iranska gränsen till Basra, hade de fått 
information om en iransk offensiv norr om Bagdad. Plötsligt 
såg de ett ljussken framför sig, en missil sprängde bort bron de 
strax skulle passera. Vad göra? Bron gick över ett träskområde 
och valparna var ju höga undertill och utrustade med fyrhjuls-
drift. Ut i träsket gick färden till ackompanjemang av konstant 
skottlossning, men de lyckades ta sig runt. Det var en resa som 
var absolut förbjuden, Saddams styrkor höll på att utrota Träsk-
araberna i området. 

Första resan gick till Karbala och nu uppenbarade sig ett pro-
blem; kartor var under krigstillståndet förbjudna. Det blev till att 
fråga sig fram. Det löste sig dock och 5-6 dagar i veckan bodde 
Karl-Arne i bilen för att alltid spendera islamiska helg-dagen 
(fredagen) i Bagdad. Fredagen gick åt till att tvätta, fylla på kon-
server och på lördagen bar det av igen till en ny servicestation. 
Dagarna var stekheta och nätterna iskalla.

Under resorna till norra Irak fick de inte åka in i Kurdistan utan 
två irakiska militärer i varje bil då de kurdiska soldaterna kontrol-
lerade området. Det underliga var att när de skulle återvända till 
Bagdad fanns inga militärer som skulle med. Efteråt kunde de 
konstatera att de, helt oförstående, hjälpte Saddam Hussein att 
smuggla in soldater i Kurdistan, till samma område där Saddam 
senare, 1988, gasade ihjäl 3000-5000 invånare i Halabja.

Även Scania och Volvo BM (med sina entreprenadmaskiner) var i 
området under den här tiden. Sammanlagt var de åtta tekniker. 
Bristen på mat var stor, men alla köpte på sig för att byta med 
”kollegorna”. Potatis från Kurdistan, ägg från Jordanien och i 
Basra kunde man få tag på amerikanska konserver från Kuwait. 
Sedan var det bytesdag på fredagarna. Gemenskapen var stark.

En vanlig container inreds till en reservdelsstation i öknen nära Najat.

På väg ”hem” till Bagdad från Kurdistan.

Sammanlagt satte Karl-Arne under sina 2,5 år i Irak upp 18 statio-
ner. Flera fick dock återuppbyggas igen efter bombattacker. Så 
till sist var uppdraget och kontraktet över. Problemet var bara att 
bilen, Karl-Arnes livskamrat, var irakregistrerad och skulle lämnas 
kvar i landet. Ordern var glasklar: bilen skulle lämnas över till 
ministeriet i Bagdad, men Karl-Arne sade: ”Aldrig! Har den varit 
mitt hem, under brinnande krig, i 2,5 år skall den med hem! Jag 
struntar i vad ni säger, om det behövs så knycker jag den!” Perso-
nalchefen för Volvo Lastvagnar som var på besök i Bagdad blev 
inkallad i ärendet och upprepade ordern, men svaret till honom 
blev detsamma: ”Jag kör, jag skall ha hem den!” Resultat blev att

➲
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Karl-Arne fick skriva under ett papper där han avsade sig allt 
Volvos ansvar för att få hem honom till Sverige. Dagen efter bör-
jade en månadslång hemresa med en bil utan några papper… 

Vid gränsövergången mot Bulgarien blev det två nya agent-
dygn innan Karl-Arne smet över gränsen till Jugoslavien. Från 
Jugoslavien in i Österrike fanns en övergång i krysset mellan 
Italien/Jugoslavien/Österrike som var obemannad nattetid. 
Den vägen gick på småvägar men fyrhjulsdriften tog honom 
över och i Salzburg blev det välförtjänt hotellnatt med god 
mat. Genom Tyskland och på Kiel-färjan, snart skulle han vara 
hemma... Då dök tullen i Göteborg upp och stoppade honom. 
Skulle en månadslång resa med en bil utan papper fallerera i 
Göteborg? Nej, lyckligtvis var de bara ute efter tobak och sprit, 
och i det avseende var Karl-Arne helt oskyldig. 
I april 1984 parkerade han äntligen jeepen i Dingle och skickade 
in pappren för nyregistrering i svenska bilregistret.

Då han sagt upp allt med Volvo var Karl-Arne nu arbetslös. Efter 
två resor som chaufför på Dingle Fjärrfrakt blev han uppringd av 
Volvo Lastvagnar igen. De hade ett uppdrag i Libyen som ingen 
av deras fasta personal ville ta. 100 mil ut i öknen tre månader. 
Dags att packa väskan igen. Resan började dock oplanerat med 
tre månader utanför Misrata där han var enda utlänning och 
ingen att prata med. När det sedan även blev de tre planerade 
månaderna i öken utanför Sebha, som ensam utlänning igen, 
kände han att det började spöka lite i hjärnan. Han kom bl.a. på 
sig att prata med sig själv i spegeln...

Hem kom han, men efter ett nytt telefonsamtal bar det av till 
svältkatastrofens Etiopien. Volvo skulle leverera lastbilar för 
transport av förnödenheter till torkans offer. 

Det blev många år i Mellanöstern, Fjärran östern och Östeu-
ropa. Idag är det lite speciellt att ha arbetat mycket bakom dåva-
rande Järnridån, i Sovjetunionen, Östtyskland och dessutom på 
kinesiska landsbygden där det inte fanns en enda bil.  

Och till sist lite Ingrid Bergman även här...
Servicestationerna i Casablanca, Marocko, har varit flitigt 
besökta. Varje gång Karl-Arne kom hem fick han frågan om han 
varit på Ricks Café, men han hade aldrig hunnit med ett besök. 
Så för fem år sedan var han där tillsammans med en leverantör 
och de blev klara en dag innan hemresan. Sagt och gjort, de 
tog sig till Ricks, men där var det fullsatt. 

”Det var då själva f-n, när jag väl kommer hit är det fullt!” 
Karl-Arne försökte prata med hovmästaren som stoppat dem.

”Vi är från Fjällbacka, där Ingrid Bergman bodde i Sverige...”. 
Hovmästaren blev helt tagen. ”Är ni från Fjällbacka? Det är klart 
jag vet var det ligger. Kom med här!”

Överst: I öknen mot Kurdistan, mitten:  monumentet ”The lions of Babylon”, 
underst: Guldmoskén i Samara.

Vid gränsövergången till Turkiet spanade han, som en riktig 
film-agent, i två dygn för att kartlägga när tullare och vakter 
bytte skift. Till slut tog han sig över i skydd av mörkret en natt. I 
Turkiet var det kaos utmed vägarna. Det hände att folk kastade 
ut barn framför internationella fordon i hopp att kunna pressa 
förarna på pengar för det förlorade barnet och att råka ut för 
det med ett illegalt fordon vore minst sagt komplicerat, oaktat 
traumat i sig. När det dök upp en dansk lastbil på väg hem (de 
gick alltid tomma den vägen) slöts en pakt med den danske 
chauffören. Karl-Arne ville ha hem bilen och dansken ville ha 
pengar. ”Valpen” lastades på den täckta trailern, Karl-Arne åkte 
i den och tre dagar senare var de tillbaka på Londra Camping i 
Istanbul. Nu kunde han äntligen kontakta familjen i Sverige och 
säga att han var på väg hem. 

Pianot stod kvar och vid bordet intill satt ett arabiskt par och åt. 
Med stor tydlighet förklarade hovmästaren att de fick flytta och 
lämna plats för de långväga, svenska gästerna...n

”Sams” piano står kvar på Ricks Café.
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Allégatan 1, FJÄLLBACKA
Nedre Långg. 21, GREBBESTAD

BIKINI & BADDRÄKTER
som passar alla

Kupor från A-H · Mix & Match

WEBSHOP: www.rogersfjallbacka.se
info@rogersfjallbacka.se • Tel. 0525-310 07

Gilla oss på Facebook, Rogers Fjallbacka
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Text & foto: Annika Torevi & Hans Schub

Fastigheter & Företag

Havsanemonen
Fjällbacka har inte haft en blomsteraffär på många år, 
vi minns Monicas Blommor. Glädjande då att en full-
sorterad, fin butik öppnade i november. Ni har säkert 
sett skylten Havsanemonen, men har ni varit inne i 
affären? Det är Peggy Olevik och Pernilla Carlzon som 
driver den på Richters. Sortimentet är rikligt och du 
finner även många present- och prydnadssaker. Öppet 
året runt och lätt att parkera. Gilla dem på Facebook! 
Vi önskar lycka till!

Mistral
Lagom till julhandeln valde Ingela och Tove Magnus-
son att flytta Mistral tvärsöver gatan till lokalen mellan 
Marin Alpin och Rabalder. Mistral är inte bara en kläd-
butik utan även en syateljé med kapacitet för stora 
beställningar. Öppet året runt. Gilla dem på Facebook! 

I Mistrals gamla lokal har Sports Gallery flyttat in och 
samtidigt öppnar Lena Elg i Vickes hus, se artikel på 
sid. 20. Lena får sällskap av Tu Kongsiri som erbjuder 
thaimassage.

Setterlinds Bageri
Den anrika verksamheten på Norra Hamngatan 
har upphört men återuppstår med samma namn 
under Lilla Berith på Falkevägen. Lokalerna är under 
ombyggnad och det blir ett större, modernt bageri 
med bl.a. ny stenugn. Sortimentet utökas med mackor 
och sallader. En häftig ”food truck” kommer stå utanför 
och där kan du äta något i farten eller slå dig ner och 
ta del av folklivet. Premiär lagom till sommarsäsongen.  
Gilla deras Facebooksida så missar du inte något!

Minigolfen
Det är bara att gratulera alla som gillar bangolf; 
Fjällbackas minigolfbana byts ut helt och hållet till 
årets säsong. Det blir en äventyrsgolfbana med hög 
standard. 

Badis
Det är bara att gratulera alla som gillar bangolf; 
Fjällbackas minigolfbana byts ut helt och hållet till 
årets säsong. Det blir en äventyrsgolfbana med hög 
standard. 

Brisen
Bygget pågår och det första huset börjar ta form. Totalt 
skall det bli fyra nya hus som tillsammans med ”läkar-
villan” blir en bostadsrättsförening med 28 lägenheter. 
Är du intresserad? Kika in på www.fjällbackabrisen.se 
(ja, det stavas med ä). 

Peggy Olevik och Pernilla Carlzon på Havsanemonen.

Tove Magnusson på Mistral.

Jodå, det skall bli en äventyrsgolfbana till sommaren.

Väggsektioner börjar lyftas på plats på Brisen-projektet.



36FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2015 • Nr 118

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!
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Det var en vårdag 1946. Efter att ha tillbringat somrarna i Mar-
strands innerskärgård på öarna Lövön och Älgön, sökte vår stora 
familj Wieslander - mor, far och fem barn någonstans att hyra längre 
norrut. Vi hittade den underbara skärgården runt Hamburgsund, 
Fjällbacka och Grebbestad och där den verkliga pärlan - Dyngön.

Dyngön för snart 70 år sedan såg ut ungefär som idag, bara 
några få hus har tillkommit. Bryggor och båtar har visserligen 
blivit fler och större, men den stora skillnaden är att nästan alla 
människor, som bodde och arbetade på ön nu är utbytta mot 
sommargäster. Vi kom som de första sommargästerna till ön och 
jag kommer ihåg att vi var stolta att få kallas sommargäster i stäl-
let för badgäster, vilket hade en sämre klang bland de bofasta. 

De flesta på ön var fiskare, men det fanns också två lotsfamiljer, 
John och Karl Ekström på norra utsidan ön - Karrebacken. Där 
sommarbor nu familjerna Malmqvist, Carlsten och Arpi.

Dyngön består av tre ursprungliga öar: Tryberg, Holmen och 
den stora egentliga ön, mest kallad Framme, Frammepå eller 
numera Hamnen. På södra utsidan mot Fläskösundet ligger fyra 
hus - Skrålby.  Där bodde Hjalmar, familjen Fransson, Nordströms 
och Agnes Florell. Mainer och Tora Fransson hade två barn, Bir-
gitta och Manne. Manne bor fortfarande i huset. Agnes Florell, 
som hyrde ut till många badgäster, sålde huset 1968 till familjen 
Steg. Maria och Anna Steg är nu de enda som bor på Dyngön 
året om. Nedanför Stegs ligger Nordströms hus, ett av öns äldsta, 
och längst västerut Hjalmars hus, numera ägt av en norsk familj.

Fiskebåtarna gick ut mycket tidigt om mornarna, så vi barn 
var strängt tillsagda att var tysta om kvällarna för att fiskarena  
skulle få sova.  Det var svårt för oss som älskade att leka ” Dunk 
för mig” för då måste man ju ropa!

Två familjer hette Mellgård, två hette Ekström, annars hette de 
flesta på Dyngön Holmberg. 1946 fanns Karl och Ida med sonen 
Ivan, Harald och Ebba med sonen Bertil, Hugo och Alvilde med 
barnen Arne och Monica. Arthur och Ellen med sönerna Helge 
och Erik, Linus och Svea med döttrarna Anita och Gerd. Alla 

sönerna blev fiskare som sina fäder. Bertil, Arne och Ivan hade 
trålaren ”Vinga-Drott” tillsammans.

Monica blev min bästa vän på Dyngön och vi lekte ständigt i 
hennes fina lekstuga.

1951 fick vår familj möjlighet att köpa huset vi hyrde av Evert 
Ekström, som ville flytta in till Fjällbacka. Då hade även lands-
hövding Per Nyström med familj köpt de två tomma tullhusen 
på ön. Fisket blev mindre lönsamt, de ungdomar som växte 
upp på ön ville inte eller kunde inte stanna kvar. Så småningom 
såldes husen ett efter ett. Det råkade bli mest till läkarfamiljer. 
Tre hus bebos dock av fiskardöttrar i rakt nedstigande led. Dessa 
är Anita Henriksson, dotter till Linus och Svea Holmberg, Gunilla 
Kälveberg, dotter till Nanna och Erik Holmberg och Lisbeth 
Öjeskär, dotter till Helge och Linnéa Holmberg.

Postbåten eller skolbåten var den viktigaste länken till fast-
landet. Med den åkte man ”i land”. Vi nämnde inte Fjällbacka 
vid namn, utan man sa: Ska vi fara i land? 1946 var det Tage 
och Ester från Hamburgsund som körde båten. Sedan blev det 
under många år Helge Holmberg, som bodde på Tryberg med 
sin familj.

Ville man promenera, så gick man, då som nu, på öns enda väg 
som sträcker sig från Karrebacken, över Tryberg, Holmen och 
själva ”kärnan ” av bebyggelsen, uppför backen förbi ”Mårtens” 
röda hus, stigen över bergen och den fantastiska skogen, som 
leder till Skrålby. Den största sevärdheten är ”Utkiken”, det lilla 
röda lotshuset högst uppe på berget. Därifrån har man vid-
sträckt utsikt över skärgården. I ”siktigt” väder lär man se både 
Koster och Smögen! På vägen ner kan man beskåda ”Storemyr”, 
dammen med både vita och röda näckrosor.

Dyngö hamn är en verklig skärgårdsidyll och urbilden för ett 
gammalt fiskesamhälle och jag tror att alla vi som bor där 
känner ansvar för att försöka bevara den bilden till kommande 
generationer. n

Text: Lena Hartung Wieslander • Foto: Fam. Wieslander och Barbro Graf

Dyngö förr och nu
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Text & foto: Mi Karlsson Bergkivst

Att lära sig nya saker kan vara svårt. Att tillägna sig 
nya kunskaper på ett språk som man inte talar är de-
finitivt en utmaning. Då sonen Simons kompis Otto 
Greenwood från England, kom till nybörjarkursen i 
optimistjolle på SSN i somras, kunde han bara säga 
”hej” och ”tack” på svenska. Mamma Anna hade 
också gjort klart då de anmälde honom att han inte 
skulle förstå vad lärarna sade och att han kanske 
skulle få svårigheter att hänga med.
– Det ordnar sig mamma, svarade Otto optimistiskt, 
jag vill gå i alla fall.

Det skulle också visa sig att det gick utomordentligt för både 
Simon i C55-gruppen och Otto i nybörjaroptimisten. På mån-
dagmorgonen satt de båda som tända fyrbåkar på utebänkarna 
på SSN, ivrigt pillande på remmarna på sina flytvästar. Simon 
som gått i seglarskolan många gånger tidigare fick segla med 
de äldre i C55-orna och Otto följde med lärarna Alfred och Erik, 
nyfiken på vad som komma skulle.

Då Anna och jag återvände för att hämta Otto och Simon på 
eftermiddagen, var vi inte säkra på vilken reaktion vi skulle för-
vänta oss. Simon mötte oss dock med ett glatt leende, bärande 
på den tomma frysväskan där lunchen hade legat. Otto hoppade 
upp och ner framför Anna medan han i oändliga ordströmmar 
berättade om hur roligt det hade varit och allt vad de hade 
gjort under dagen. Han drog med oss in i förrådet, pekade och 
förklarade utförligt hur man riggar en optimistjolle, och hur man 
bär sig åt då man seglar.

Resten av veckan fortsatte för dem båda i samma entusiastiska 
anda och lärarna pratade engelska med Otto när de hade tid. Att 
veta termer och specifika ord på ett främmande språk kan dock 
vara en utmaning. ”Roder” och ”centerbord” uttalas nästan på 
samma sätt på svenska som på engelska, men det var en mängd 
andra termer som försatte alla i bryderi. Det blåste tämligen 
kraftigt en dag och både C55-orna och optimisterna seglade 
sina banor utanför SSN. Simon såg plötsligt hur Ottos optimist 
närmade sig deras C55’a i en rasande hastighet.

Simon insåg att om Otto fortsatte i samma takt skulle båtarna 
tveklöst komma att krocka och Simon var tvungen att få Otto 
att slå innan olyckan var framme.

– Jag kom inte på vad ”slå” hette på engelska, så allt jag kunde 
skrika var ”hit, Otto, you need to hit!”.

– What do you mean? ropade Otto tillbaka, what shall I hit?
Som tur var fanns lärarna i närheten och ropade till Otto att 

”turn”, varpå Otto snabbt sköt rodret ifrån sig och kraschen var 
avvärjd.

Simon hade berättat för Otto om seglarskolan och alla de 
händelser han varit med om tidigare år.

– På torsdagarna får man kapsejsa, förklarad Simon, återgav 
några tilldragelser han varit med om och talade sedan om hur 
man gör när man kapsejsar.

Kanske var det tack vare Simons livliga beskrivningar som 
gjorde att Otto inte kunde ge sig till tåls med kapsejsningen till 
torsdagens lektion. Redan den andra dagen välte båten och Otto 
plurrade i vattnet. Otto löste emellertid uppgiften utan problem 
och bibehöll även sin egen optimism på rätt köl.

På fredagen var det sedvanlig korvgrillning och avslutning. 
Utan att Anna ens behövde ta upp ämnet, frågade Otto medan 
han samlade ihop sina kläder, diplomet och SSN-emblemet, 
om han kunde få gå på kursen även nästa sommar. Om Otto 
får bestämma kommer han och Simon att stå beredd med 
flytväst och gummistövlar omsorgsfullt satta på fötterna även 
sommaren 2015. Kanske har de båda övat in ytterligare några 
seglingstermer på engelska till dess. 

Otto och Simon 
– optimister på SSN

Otto och Simon på SSN:s uppläggningsplats.
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Havskräftans dag
i ett soligt Fjällbacka

Text: Anders Nilsson • Foto: Annika Torevi

Den 15 maj gick den andra uppla-
gan av havskräftans dag av stapeln 
i Fjällbacka. Arrangör är Svenska 
havskräftakademien som bidades 
våren 2014 i syfte att öka känne-
domen om havskräftan och mark-
nadsföra det miljövänliga, kustnära 
burfisket av havskräfta.

Arrangemanget vid Ingrid Berg-
mans torg inleddes med välkom-
stal av akademiens ordförande, 
havskräftsfiskaren Kalle Kahlman. 
Fiskarkollegan Ingemar Granqvist 
höll ett seminarium om havskräftan, 
dess levnadsbetingelser och fisket. 

Vid bryggorna lade ett tiotal lokala 
fiskare till med sina båtar och sålde 
havskräfta i olika former. De flesta 
har ätit vanlig kokt havskräfta om 
än inte så färsk och nykokt som här. 
Men få har nog provat wookade 
havskräftstjärtar, vitlöksgrillade 
kräftor, wiskeyflamberade kräftor 
eller tunnbrödsrullar med färsk 
kräftröra. Möjligheterna att njuta 
av havskräfta på olika vis tycks vara 
outtömliga.

Solen strålade över Fjällbacka denna 
eftermiddag och akademien kunde 
glädja sig många nya medlemmar. 
Nästa arrangemang blir den årliga 
havskräftsfesten någon gång i höst. 
Håll utkik! n

Susanne whiskyflamberade kräftor, Peter & Karl-Henrik vitlöksgrillade sina, Stig och  
Johan fixade tunnbrödsrullar med kräftröra och Frank och Per sjöng havskräfans lov...

Fritidshemmens dag
Andra tisdagen i maj varje år firas Fritidshemmens dag. 
Denna dagen firas i hela landet och temat i år var ”Lära, 
leva, utvecklas”.

Fritidshemmet Måsen på Fjällbacka skola firade dagen 
med att gå i parad till centrum. Cirka 50 barn deltog glatt 
i aktiviteterna på lekplatsen och det gemensamma mel-
lanmålet smakade extra gott denna regniga dag. n
Margareta Bergstedt
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Leif Hugosson, RS Fjällbacka  

   Foto: Gertrud Lundström

Hej sjöfarare!
Nu är vi inne i en årstid som programmet vid 
dagens slut i P1 får flest lyssnare med efterföljande 
land och sjöväder prognos från SMHI. Koncentra-
tionen ökar när metrologen börjar med Dogger, 
Fiskebankarna, Syd Utsira,----, Kattegatt, Bälten, 
Sydvästra östersjön. Varför blir man alltid störd av 
något när meterologen skall ta Skagerack?

RS Fjällbacka har fått tillgång till Gamla brandsta-
tionen efter att den frivilliga brandkåren avveck-
lade sin verksamhet. I dessa lokaler kommer vi att 
ha våra möten och utbildningar samt verkstad och 
förvaring av material. Lokalen vid båtarna kommer 
att vara till för besättningens skyddutrustning och 
material som vi förbrukar kontinuerligt vid våra 
uppdrag.

Nya frivilliga sjöräddare som har utbildats under 
vintern och som står redo till sommaren är Janne 
Ericsson, Karl-Arne Niklasson, Pierre Barath, Gabriel 
Sandmark, Ola Ericson, Magdalena Vinberg och 
Lina Sjöberg. Utbildningen består i båtkännedom, 
handhavande av utrustning och sjukvård. Varmt 
välkomna i gänget! 

Om du har funderingar på om att bli sjöräddare är 
något för dig så kontakta oss:
Telefon 031-761 42 81
E-post rs.fjallbacka@ssrs.se. 
Du kan även prata  någon sjöräddare som du 
känner.

Undertecknad har nu avgått som uppsyningsman 
och en ledningsgrupp har valts för stationsansva-
ret. Den består av Gertrud Lundström, Per-Inge 
Bergman, Peter Winberg, Gustav Juliusson och 
Tommy Åberg och jag önskar dem lycka till.

Vi ses i sommar vid någon av våra uppvisningar. 
Basaren är den 18 juli.

Prognos för Skagerack: Vind från sydväst och 
ökande till hård tidvis kuling 15 m/s under natten 
vridande till nord och avtagende från morgonen 
växlande 3-5m/s.

Ha en härlig sommar! n

Bilder från studiebesök av 
Fjällbackaskolans klass 1
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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

Duktiga dansare fixar framgångar...

Unik gudstjänst med PORT i Fjällbacka Kyrka 
December 2014 hade knappt startat då PORT deltog i en historisk 
gudstjänst. Dansare i alla åldrar deltog och spred stor glädje och bjöd 
på en skön show i vår fina kyrka. Det var folkligt och fullsatt under hela 
gudstjänsten. Så när tävlingsdansarna dansade i gångar och kring altaret, 
kunde inte ens kyrkohede Madeleine stå still utan sparkade av sig skorna 
och jazzade med i de svängiga tonerna. 

Januari är kursstartstider hos PORT
När sedan det nya året startade, så gjorde även danskurserna det hos 
PORT. Det har varit många härligt dansanta ungar ifrån 3 till 14 år som 
dansat i vår klubbstuga under måndagar och tisdagar. Nytt för våren var 
att det startades en grupp R-dansare, det är de duktiga nybörjardansarna 
från förra året som har börjat tävla ordentligt och nu fick de en egen 
träningsdag, med träning i alla fem danserna.

Sveriges största DM blev historiskt
När PORT arrangerade sin årliga tävling Bryggdansen, gjordes den inte 
som en tävling utan tre stycken DM-tävlingar och en R-tävling. Samman-
lagt var det över 250 dansare på denna tävling. Det som gjorde denna 
tävling så unik var att för första gången var tiodansare med under ett DM. 
Det dansades hela 16 olika danser under tävlingsdagen, vilket är unikt 
och historiskt inom danssporten. Vill man se tävlingen i efterhand, finns 
den som webb-sändning på play.danssport.se.

Nya framgångar för laget under SM-veckan i Örebro
Föreningen har ett stort rykte ute i Danssverige, att vi fungerar som ett lag 
och hejar på våra klubbkamrater och har mycket kul vid sidan om träningar 
och tävlingsgolvet. Detta har gett oss stora framgångar med föreningen i 
Lag-SM flera år i rad. När det var dags att försvara framgångarna under SM-
veckan i Örebro, var det första gången föreningen hade ett vuxenlag med. 
Dessa gjorde en storartad debut och tog sig med sina fem dansare ända 
till final. Snäppet bättre gick det för de något yngre dansarna i juniorlaget. 
Det tog sig hela vägen upp på pallen och knep i den mycket hårda och 
jämna finalen ett silver, endast ett poäng efter segrarna. 

Tangerat medaljrekord under SM dagarna i Helsingborg
Under Kristi himmelsfärdshelgen går traditionsensligt SM i dans. Denna 
gången tog dansarna E6:an söderut till Helsingborg.  Nu blev det inte något 
guld i år, men det dansades hem hela sju medaljer fördelade på tre silver 
och fyra brons. Detta medaljregn tillsammans med många fler finaldanser 
gjorde 2015 års SM till ett av klubbens bästa SM hittills. Medaljerna togs i 
de tre olika åldersklasserna och fördelades över alla fem olika danserna. 

Massor av engagemang och trevligheter utöver dansen
Det har inte bara dansats i klubben under våren. Som vanligt har det städats 
stränder, anordnats uppvisningar, grillkvällar, påskdisco och fritidsgård. n
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Växlande väder och spänning...

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

Tuff vind mötte golfproffsen första speldagen av Nordea Tour-
Tävlingen Stora Hotellet Bryggan Fjällbacka Open.

Även andra dagen fick de tävlande bekänna färg när regn och 
vind gjorde banan tung och svårbemästrad. Trots det preste-
rade många av spelarna fina resultat som t.ex. Andreas Grön-
kvist med sina 67 slag, fyra under par, mycket imponerande! 

Under finalrundan fick spelarna en trevligare promenad 
i sol och endast lätt vind. Allt skulle till slut avgöras på det 
sista hålet...

Viktor Flatau var inne i klubbhuset på 5 under par. Både 
Andreas Grönkvist och Gabriel Axell i sista gänget på banan 
var även de 5 under, men med en stark avslutning och ett 
mycket bra inspel på det 54:e och sista hålet kunde Gabriel 
till slut vinna med ett slag. 

– Jag var fruktansvärt nervös och det var den absolut svåraste 
60 cm putt jag slagit, sade en glad segrare.

Segern som gav 72.000 kr var Gabriels första som proffs.
– Jag har kommit tvåa vid fler än tio tillfällen och även haft 

några topp-femplaceringar ytterligare under mina tre år som 
proffs, så det här var otroligt skönt.

Banan och arangemanget fick beröm från både spelare och 
representanter från Svenska Golftourerna AB.

Hårt arbetande banpersonal och 50 funktionärer har hjälpt 
till att genomföra arangemanget på bästa sätt.

Köket med Fjällbacka Golfklubbs nya krögare Per och Nichlas 
fick ett extra tack av segraren för mycket god mat.

Text: & foto: Ture Eriksson, FjGK

1)  Gabriel Axell, Landeryds Golfklubb (71-67-69) -6

2)  Victor Flatau, S:t Jörgen Park Golf Club (69-71-68) -5 
 Andreas Grönkvist, Örebro City Golf & Country Club (70-67-71) -5

4)  Benjamin Henry Poke, Fursö Golfklub (68-73-68) -4 
 Christopher Feldborg-Nielsen, Sjöbo Golfklubb (71-68-70)-4 

6)  Jacob Pingel Lauridsen, Mollerup Golf Club (74-69-67) -3 
 Marcus Larsson, Barsebäck Golf & Country Club (69-70-71)-3 

8)  Åke Nilsson, Araslövs Golfklubb (72-73-66) -2 
 Tobias Rosendahl, Bokskogens Golfklubb (71-68-72) -2

Resultat Stora Hotellet Bryggan  
Fjällbacka Open 2015

▲  Gabriel Axell i färd med att sänka seger-  
 putten på 54:e hålet.

▼  Adam Eineving Chalmers GK (bästa  
 amatör på 23:e plats). Segraren Gabriel   
 Axell.  Viktor Flatau och Andreas Grönqvist  
 som delade andraplatsen.
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Text: Hans-Einar Forsberg och Erik Bovaller

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

Följ oss på Facebook!

SSN-sommaren 2015

SSN har som vanligt ett stort utbud av aktiviteter på vår fi na 
anläggning. Vi välkomnar alla som är intresserade av segling, eller 
som kan tänka sig att bli det, hjärtligt välkomna till oss. Vi har en 
mängd aktiviteter och nybörjare i alla åldrar är hjärtligt välkomna.

Våra traditionella poängseglingar, torsdagsseglingarna, är en 
trevlig serie tävlingar för alla jolleklasser. Före poängseglingen 
är det häng på bryggan, vi grillar och har trevligt. After sail kallar 
vi det. 

Högsommarregattan seglas den 4 juli. Högsommarregattan 
ingår i seglarförbundets ungdomscup Liros Cup. Här är det jol-
leklasser som gäller. 

Väderö Race. Seglingen ingår i Liros Cup för kölbåtar. När vi 
inte är tvungna att runda Väderöarna längre så är det lättare att 
lägga en trevlig bana. Kalla det Kölbåtssegling av familjekaraktär. 
Förra året var det 22 båtar som startade. Alla som har en segelbåt 
är välkomna. Det är ”bakvänd SRS” dvs jaktstart som gäller så alla 
har en chans. Boka lördag den 11:e juli för Väderö Race, samling 
kl 9, start kl 10 på Badholmen.

Dannholmen Runt  väcks till liv efter många års törnrosasömn. 
Det blir under Skärgårdens Dag den 26:e juli  för alla jolleklasser. 
Tävlingen ordnas på upprop från Yanne Norup Schmidt som vill 
återuppta traditionerna av tävlingen som Ingrid Bergman och 
Lars Schmidt höll på 1970-talet. De har även lovat att hålla med 
prisbord. Trevligare blir det inte!

Valö Runt seglas lördagen den 8 augusti. På kvällen har vi 
knytkalas. 

Seglarskolan kör på högvarv hela sommaren, det börjar redan 
nu i mitten av maj bli ont om platser. Vi har grupper för optimister 
med varierande krav på förkunskap, vi har C55 för ungdom och 
för vuxna som du kan läsa om i texten till höger. Tre veckor med 
piratskola ingår också, här vänder vi oss till de yngsta barnen. I år 
bjuder vi in med 8 splitternya optimistjollar som vi fått av välvilliga 
sponsorer. Mer om seglarskolan på vår hemsida. 

Träningar har vi på måndag och tisdagskvällar. Kom gärna ner 
till SSN och hör dig för. Vi har 8 juniorer som sköter om seglarskolor 
m.m. under sommaren. De fi nns där för dig och svarar gärna på 
frågor. Vill du provsegla så kan vi ordna det också.

Vuxenseglarskolan
SSN har sedan ett antal år tillbaka haft två stycken C55:or som 
tillsammans utgjort platsen där elever som blivit lite för stora för 
optimisten fortfarande kan utveckla sitt seglande. Parallellt med 
optimistskolan måndag till fredag har vi alltid haft C55-skola öp-
pen för både ungdomar och vuxna. Vi har dock sett en trend 
som pekat på att det nästan bara varit ungdomar som anmält 
sig till dessa veckokurser och att de vuxna uteblivit. 

SSN skall vara en seglarskola för alla, oavsett talang, förkun-
skaper eller ålder! Därför satte vi oss inför sommaren 2014 och 
funderade på hur vi skulle kunna få fl er vuxna till SSN. Eftersom 
semesterveckorna på sommaren ofta är få och går alldeles för 
fort är kanske inte det självklara valet att vika en hel vecka utav 
sin semester åt att gå kurs, så en halv vecka, måndag till onsdag 
och helgkurser, lördag till söndag, fi ck bli lösningen. Direkt ef-
ter att den ”vanliga” seglarskolan slutat för dagen, alltså klockan 
tre, så tar vi vid med vuxenkurs fram till klockan sex. Detta har 
varit väldigt uppskattat och många eftermiddagar och helger 
fylldes sommaren 2014 av vuxna, entusiastiska kursdeltagare. 
Kul, tycker vi! 

I övrigt hade vi en otroligt lyckad sommar för seglarskolan då 
vi hade väldigt många anmälningar till C55-skolan och vi såg 
att många gamla elever från tidigare år valt att komma tillba-
ka, vilket vi tycker är jätteroligt! Som grädde på moset hade vi 
dessutom ett väder som man inte ens hade vågat drömma om, 
med bra vind så gott som alla dagar och med temperaturer som 
många gånger passerade trettio-strecket! Som sagt, bra vind så 
gott som alla dagar. Finns ingen regel som inte har undantag, så 
när solen stekte på och vi hade spanat efter krusningar på vatt-
net alldeles för länge, fi ck eleverna helt enkelt simma in (dock 
med ett halvt ton båt på släp, med en instruktör som kanske ätit 
både en och två pizzor på Lilla Berith för mycket, men ändå). 

Vi hoppas på att sommaren 2015 ska bli minst lika bra, och det 
har den alla förutsättningar att bli. Så in och anmäl er så ses vi 
på SSN i sommar! n
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Högt beläget skärgårdshus med hänfö-
rande havsutsikt. 4.500.000 kr.

Sannäs

Fjällbacka

Vackert belägen avstyckad gård
med renoveringsbehov. 

Kontakta oss för mer info.

Fjällbacka

Rymlig familjevilla på solig tomt 
centralt i byn. 3.200.000 kr. 

Letar du efter ditt smultronställe?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

TILL SALU

Letar du hus eller lägenhet?
Se till att du fi 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 fastighetsaff 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 aff 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

Skärgårdshus med 
renoveringsbehov
Sjöbod på ofri grund 
2.500.000 kr
Bostadsrätter i Brf 
Sommarvågen
Havsnära tomter
Kontakta oss för mer info.



Tryck: Risbergs Information & Media AB Uddevalla 2015

Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

 
Sitter och bläddrar i morfars Algots gamla fotoalbum. 
Grund i skärgården och branta backar iland är ibland or-
saker till olyckor i och utanför Fjällbacka. 18 januari gick 
den danska fraktskutan Rowan lite för nära ”Dyngöflu-
et” öster om Dyngö (mot Hjäterö) eller snarare rätt på. 
Sommaren verkar sedan ha gått olycksfri förbi, dock fick 
Karl-Emil Bohlin en torsk utanför Dannholmen som, när 
han rensade den, innehöll en halv kikare!?! 
9 september tog så olyckorna fart igen och WB Åkeri lida 
för sina tvivelaktiga bromsar vid en oljepåfyllning i Ka-
sernbacken. Södra Hamngatan blev en stund blockerad 
och fjällbacka-snickarna fick bygga nytt staket.

Oops, så kunde det gå! – Året var 1958


