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Ledare
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Arbeta på distans – på plats mitt i Fjällbacka

För lite mer än tre år sedan fl yttade jag och min familj tillbaka till 
Fjällbacka efter nästan 30 års boende på andra ställen i Sverige.

Jag är född Göteborgare och första gången jag var i Fjällbacka var 
1974, när min mamma köpte ett fritidshus i Bräcke. Några år senare 
fl yttade jag hit permanent och blev kvar i sju år. Några otroligt roliga 
och härliga år som gett mig vänner och minnen för livet, precis som för många andra 
när man var i den åldern. Efter skola och militär skulle jag börja jobba. Det var inte lätt 
att hitta jobb i kommunen och mitt sommarjobb på Fjällbacka Golfklubb var ju inget 
året-runt-jobb direkt. Så det blev att fl ytta. Jag började jobba i min mammas företag 
i Varberg, men helst hade jag ju velat kunna bo kvar i Fjällbacka. Sedan dess har jag 
alltid sagt att jag skall fl ytta tillbaka men tänkt att ”det blir väl inte innan man hunnit 
bli pensionär”. Men tillfällen och möjligheter sammanträff ar lite då och då och jag fi ck 
erbjudande till ett jobb på Curator i Fjällbacka. Ok, självklart, det tar jag, men hur gör vi 
med min bättre hälft, Ellinor? 

Ellinor var beredd att säga upp sig från sitt jobb i Skåne och fl ytta med till Fjällbacka. Hon 
stegar in till sin chef och säger orden ”jag måste sluta”. Men så lätt kom hon inte undan - 
hennes chef sa istället ”du får börja jobba på distans”. Ellinor jobbar som marknadschef 
på ett företag som säljer förbrukningsartiklar och medicin till veterinärkliniker i Norden. 
Som en del i jobbet sitter hon framför datorn i stort sett hela dagarna och arbetar med 
webbsidor, avtal, förhandlingar, telefonsamtal med kollegor och leverantörer, och mycket 
mer - som en vanlig dag på jobbet helt enkelt. Några dagar per månad besöker hon sina 
kollegor i antingen Stockholm, Göteborg eller Sjöbo - som vanligt i hennes jobb. Hennes 
personal sitter i Stockholm.

Utanför hennes hemmakontor går Föreningsgatan som leder, om man går till höger, till 
Badberget nere vid Sälviksvägen, eller om hon går till vänster, till toppen av Håkebacken 
som bjuder på en fantastisk fi n vy över Fjällbackafj orden. Går hon nerför Håkebacken 
så är det inte så långt kvar ut till Badholmen. Som sällskap har hon vår lille vovve Ebbe, 
en skitglad Golden Retriever.

Tack vare bra dator, ett ok bredband och mobiltelefon, samt genom att off ra lite av 
bekvämligheten vid resor (det tar faktiskt lite längre tid att köra till Landvetter från 
Fjällbacka än från t.ex. centrala Göteborg) så kan man göra ett lika bra jobb på distans 
som när man sitter på ett kontor i Stockholm, Göteborg eller för den delen i Sjöbo - eller 
i vilken annan stad eller samhälle som helst. 

Nu vill jag att du som läser detta tänker tanken att kunna sköta vissa delar av ditt jobb 
på distans, som steg ett. 
• Hur går dina tankar? Skulle det fungera för dig? Visst skulle det vara möjligt?
• Nu till nästa tanke – kan du göra det från Fjällbacka?
• Börja med några dagar per månad, bara på prov.
• Ni som redan provar att jobba på distans från Fjällbacka - prova oftare. 
  Det är bra för dig och bra för Fjällbacka.

Ellinor är bara ett exempel bland många som redan jobbar på distans, från Fjällbacka. 
Hon gör det dessutom på heltid. n
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När jag ser tillbaka på sommaren som gick så tänker jag att det var en traditionell 
svensk sommar som vi fi ck uppleva i år. Vädret var växlande men bjöd ändå in till sol 
och bad. Hösten har erbjudit ett fantastiskt väder och förlängt sommarsäsongen. I 
början av juni invigde föreningen vår Ingrid Bergman-utställning. Det har varit ett 
mycket omfattande och intensivt arbete för att få utställningen utformad så som vi 
ville ha den. Läs mer om utställningen och dess invigning på sidan 10. 

På årsmötet som i år hölls i Församlingshemmet avtackade vi vår nu före detta styrel-
semedlem Lasse Lundberg.  Jag är själv mycket tacksam för att jag har fått möjlighet 
att sitta med i samma styrelse som Lasse under fl era år. Med sitt brinnande intresse 
och engagemang för Fjällbacka har han drivit igenom många aktiviteter och idéer 
i FFF, och han har alltid varit mycket generös och ödmjuk med sin erfarenhet och 
kunskap. Än en gång vill jag rikta vårt varmaste tack till Lasse för hans tid i föreningen.

I sommar har vi som ni kan läsa om längre fram i tidningen arrangerat Barnens dag 
och Filmvisning i kyrkan samt Trivsamma torsdagar och Ugglejakt under hösten. 
När ni läser detta har vi också medverkat på Fjällbacka Julmarknad och arrangerat 
Glöggkväll på Stora Hotellet.

Allt arbete med våra aktiviteter och evenemang är ideellt och utförs i första hand 
av styrelsen. Men vi har turen att fl era av er som bor i Fjällbacka helårsboende eller 
delårsboende erbjuder er att hjälpa till när det är något på gång, både privatpersoner 
och företagare. Vi är otroligt tacksamma för att ni fi nns och ställer upp för föreningen. 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla er som kommer och deltar när vi anordnar 
våra aktiviteter. Nästa års evenemang börjar ta form och vi ser fram emot ett fi nt 
föreningsår tillsammans med er.

Vi skakas av de hemska händelser som händer runt omkring oss i världen, i städer 
och samhällen nära oss.  Hur skall detta sluta? Hur mycket ondska fi nns det? Frågorna 
är många bland både stora och små även i vårt lilla samhälle.

Jag önskar Er en God Jul och Ett Gott Nytt Glädjefyllt 2016, med hoppet och tron 
att det goda övervinner allt. n

Annelie, Lasse, Rebecca och Johan vid avtackandet av Lasse.
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Industrimark/verksamhetsområde
Förhoppningsvis blir industrimarken/verksamhetsområdet norr 
om TetraPak klar under 2016. 

Bensintapp: Vi kommer under nästa år att få en  bensinstation 
på nya verksamhetsområdet. Stationen kommer att drivas av 
Daniel Nyström.

Parkeringen vid Tetra Pak
Vi fj ällbackabor vill ha ställplatser för husbilar på långtidspar-
keringen vid Tetra Pak. Det fi nns mobila enheter att hyra/köpa 
där husbilsägarna kan bli av med sitt avfall, få el och vatten 
samt ev. dusch. Detta hastar, antalet husbilar ökar lavinartat. Då 
parkeringen ligger lite ifrån centrum kunde man ev. tänka sig 
cyklar för uthyrning/utlåning. Eller att man om det är möjligt 
nyttjar skolbussar för transport ner i samhället, till badplatserna, 
campingen m.m. Drift kommunen eller privat?

Vi vill också ha ordentligt skyltat att det är där bussar, husbilar, 
långtidsparkerade bilar m.m. SKALL stå. Vi vill inte ha några 
bussar ner i centrum pga det trånga utrymmet och många 
gående turister sommartid. Alla skyltar måste ha information 
på engelska.

Kajen
Tanums Kommun har valt att börja med den delen som Badis 
ligger inom. Ägarna till Badis har fått tillstånd att riva och så 
kommer att ske så fort det är möjligt. Badis är i dagsläget i 
mycket dåligt skick och det fi nns risk för både bränder och ras 
inom byggnaden. Ägarna har väntat på att planen skall bli klar 
i minst 15 år.

På tomten har man sedan tänkt sig att bygga lägenheter med 
parkeringshus i källaren, samt möjligheter till aff ärsverksam-
het/kontor.

Samhällsföreningen hoppas nu att rivning och nybygge 
kommer igång under nästa år.

Reningsverket
Reningsverket i Fjällbacka kommer att göras om till Pumpstation 
sent 2016-17. Man kommer då att lägga en rörledning i vattnet 
utanför Fjällbacka som går till nya reningsverket Brodalen utan-
för Grebbestad. På denna rörledning kommer även Kämpersvik 
och Hamburgsund att kopplas på.

På Norra Kvarnberget, ovanför Badis, har kommunen tänkt sig 
ett antal tomter som vid försäljning kommer att hjälpa till med 
kostnaden för ny plan. 

Området utanför Kajen kommer att användas och utnyttjas 
för pontonbryggor, småbåtshamn, ny fi skehamn etc. På själva 
Kajen blir det mindre byggnader för caféer m.m. 

Kajen är ett område som vårt nya kommunalråd Liselotte 
Broberg prioriterar som nummer ett, för att vi Fjällbackabor har 
väntat så länge på detta och för att hon lovat detta inför valet 
2014. Det kommer därför att skyndas på så fort det går.

Senaste nytt om Fjällbacka och dess framtid
Slänten, området vid FiK
Planarbete pågår för fullt, man har stött på arkeologiska fynd, 
därav fördröjningen. 

Flig
Ett område på berget bakom Målgården som ägs av Annelie och 
Tom Svensson. Där fortgår planarbetet och man arbetar just nu 
med några arkeologiska fynd. Det kommer att bli 20-25 tomter i 
området. Många får milsvid utsikt, väldigt fi nt område. Mycket 
tid har lagts på vägen in till området men det är numera klart. 
Troligen klart under 2015-16.

Vetteberget III
Planområdet omfattar cirka 35 tomter och planarbete pågår.

Grannsamverkan
Kommunen har i samarbete med BRÅ och polisen träffat 
samhällsföreningar för att undersöka intresset för att inom 
tätorterna bilda grupper som arbetar med Grannsamverkan 
som syftar till att förebygga brott i området. 

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde 
kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter 
kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av 
gannsamverkansområdet.

En kontaktperson utses i området som är länken mellan de 
boende och polisen/kommunen.

De boende utbildas av polisen och får då en fördjupad 
kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är 
viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och 
förebygga brott.

Via polisen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för 
att visa att området arbetar med Grannsamverkan.

I de områden som har ett aktivt arbete runt Grannsamverkan 
visar polisens statistik att det lönar sig.

Intresserad? Kontakta dan.andersson@tanum.se eller ring 
Karin på Samhällsföreningen (070 780 90 56) så får du hjälp med 
hur ni ska gå vidare.

P-skivor
Under 2014 fi ck Fjällbacka Samhällsförening uppdraget att ha 
hand om P-skivorna i samhället. På så sätt får vi in pengar till 
Samhällsföreningen. Vi kommer att med dessa pengar hjälpa till 
med olika projekt under åren som kommer. I år har vi sponsrat 
en Optimistjolle till SSN, blommor vid infarten till Fjällbacka, 
iordningställande av tändkulemotor som skänkts till samhället 
och som enligt planen skall köras igång på julmarknaden.

Fiber 
Överenskommelse med Skanova är nu tagen och arbetet med 
att dra fram fi ber i Fjällbacka tätort skall vara klart under 2017. 
Läs mer om detta på sidan 31. n

Det är höst i Fjällbacka, en mysig tid i Fjällbacka med VM i Makrillmete och hummerfi ske. Det har ordnats 
höstmys i aff ärerna och butikerna är öppna varje fredag, lördag och söndag. Det tycker vi är fantastiskt roligt. 
Handla hemma!
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Kyrktrappan – av Fredrik Eskilsson, Församlingsassistent

19/12
Kville kyrka, Julmusik med Ärter och Fläsk kl 18.00
24/12 · Julafton
Hamburgsunds kyrka, Krubban kl 11.00
Fjällbacka kyrka, Julbön kl 17.00
Fjällbacka kyrka, Mässa med kör kl 23.30
25/12 · Juldagen
Kville kyrka, Julotta med kör kl 08.00
26/12 · Annandag jul
Bottna kyrka, Musikgudstjänst kl 16.00
27/12 · Söndagen efter jul
Kville kyrka, Mässa kl 11.00

En underbar tanke, Gud har gjort dig och mig till nästan gudar, 
vi är inte Gud men fyllda med möjligheter att skapa en värld där 
alla får plats. Gud gör inte jobbet åt oss, han fi nns vid din och 
min sida, leder oss och fyller oss med liv och möjligheter. Han 
ger oss kraften och möjligheten att vara händer för den som 
tappat handlingskraften, att vara fötter som trampar upp en 
stig åt den som gått vilse. Han ger oss möjligheten att ge hopp 
till den som saknar tro, husrum åt den hemlöse, kläder åt den 
frusne och mat åt den hungrige. 

Du kanske tänker som jag gör ibland, jag vare sig agerar eller 
känner mig som en nästan gud men då är det skönt att julen 
kommer med sitt budskap och ger ljus åt våra tankar. Jesus, som 
inte var nästan gud utan sann Gud kom till oss och levde sina 
första år på fl ykt undan de som ville döda honom. Det stämmer 
dåligt med vår bild om att vara Gud, ett litet försvarslöst barn, 
ständigt på fl ykt, ständig oro att bli tagen och dödad. Att vara 
en nästan gud har alltså inget att göra med det som världen 
förknippar med kungar eller superhjältar. 

Jesus, det lilla fl yktingbarnet, har i sin enkelhet blivit ett ljus och 
en räddning för miljoner och åter miljoner människor genom 

Flyktingen som kom med ljus
Psaltaren 8:4-6

När jag ser din himmel, som dina fi ngrar format, månen och stjärnorna 
du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig 
att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära 
och härlighet krönte du honom.

historien. Inte genom kunglig prakt och perfektion utan genom 
medmänsklighet och relation till människor och livet. Jag tror 
vi behöver vända på tanken. De fl yktingar som nu kommer för 
att söka skydd och hjälp i vårt land är nästan gudar. 

Precis som du och jag ser de kanske inte ut eller känner sig som 
praktfulla kungar eller nästan gudar men de bär på samma Guds 
möjlighet till en bättre värld, de kommer med budskap om ljus 
till oss. Vilken fantastik livskraft dessa människor bär med sig 
till oss. De bär med sig tro, hopp, en livslängtan som fått dem 
att trotsa alla de farofyllda vägar de varit tvungna att vandra för 
att komma undan krig och svält. Precis som Jesus kommer till 
oss med ljus och stor livskraft så vittnar varje fl ykting om detta 
samma hopp, att ljuset kommer övervinna mörkret, att livet är 
starkare än döden. 

Välkommen att dela tro, hopp, ljus och liv med oss under julens 
alla gudstjänster. Vi önskar er alla en varm och levande jul! n

31/12 · Nyårsafton
Fjällbacka kyrka, Nyårskonsert med Ingos vänner
kl 18.30
1/1 · Nyårsdagen
Hamburgsunds kyrka, Gudstjänst kl 16.00
2/1 
Fjällbacka kyrka, Julkonsert med kyrkokören kl 18.00
3/1 · Söndagen efter nyår
Kville kyrka, Mässa kl 11.00
Svenneby kyrka, Gudstjänst kl 16.00
6/1 · Trettondag jul
Kville kyrka, Gudstjänst kl 11.00

Juletid i Fjällbacka kyrka med omnejd
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Text: Annelie Kahlman Torstensson • Foto: Hans Schub

Text: Annika Torevi • Foto: Anders Torevi

Ugglejakten 2015

Silledan 6 juni 2015

Äntligen Ugglejakt!  Detta hörde jag bland barnen i skolan för 
fl era veckor sedan. Det var en sorg förra året då vi tvingades 
ställa in på grund av regn och storm. Men i dag skiner solen 
och det är alldeles stilla, det bådar gott för kvällen.

Barnen ser verkligen fram emot denna kväll. Vi samlas vid 
skolan, där vi berättar om Mulletrollet och Skräplisa som går 
omkring i skogen. Mulle hjälper djuren och plockar skräp, 
medan Skräplisa glömmer sig och skräpar ner.

Vi sjunger en sång och pratar om hur viktigt det är att djur, 
fåglar och ugglor inte får i sig plast. Barnen är väldigt medvetna 
om detta. Sedan tågar vi tillsammans upp till lägerplatsen med 
facklor och fi cklampor. Det är alldeles kolsvart! 

Uppe i skogen vimlar det av ficklampor som lyser högt och 
lågt. Barnen ropar och skriker när de får syn på de reflex-
klädda ugglorna som hänger uppe i träden. Tolv stycken 
skall de hitta.

 Vid lägerelden står ett gäng grillare och väntar på att få dela 
ut korv och bröd till både barn och vuxna, det räcker till alla. 

När detta är avklarat kommer vi till kvällens höjdpunkt, godis-
påsen. Vi har gjort 53 påsar, och alla påsar tar slut. Alltså är det 
53 barn och minst lika många vuxna, det kom även gymnasie-

ungdomar som tyckte detta var jättespännande och kul. Farmor 
och mormor ville också vara med och hjälpa barnbarnen att 
hitta ugglor, alla är välkomna! 

Tänk att en fi cklampa och lite mörker är allt som behövs för 
att göra en fredagkväll spännande!

Vi tackar Lena Willig, Oskar Nordblom, Lisbet Ekborg, Mats 
Finn och Hans Kåwert för hjälpen vid elden. n 

Silledan är en uppskattad tradition där vi sedan 2010 firar 
nationaldagen tillsammans kring Fjällbakaservice. Arrangörer 
är Föreningen För Fjällbacka, VM i Makrillmete och Kville Hem-
bygds- och Fornminnesförening. Evenemanget engagerar även 
Dance Port, Röda Korset, Fjällbackaguiderna och Fjällbacka 
Bibliotek. Att det mesta är gratis är möjligt tack vare bidrag 
från Tanums Kommun, Åke och Nancy Bergqvists Minnesfond, 
Abba, Kustnära Fastighetsmäklare, Blå Andetag AB, GB Glace 
och Stiftelsen för äldreboende i Fjällbacka. 

I år blev inte riktigt Silledan den publiksuccé den brukar 
vara, det regnade på morgonen och på grund av halkrisken 
för dansarna blev Dance Port tvungna att ställa in sina upp-
visningar och en del av säljarna på bakluckeloppisen kunde 
inte packa upp sina varor. Inne i matsalen var det torrt och 
trivsamt, de som trotsat vädret fi ck som vanligt gratis sil-
lunch i gott sällskap. I avsaknad av utomhusscen förlade vi 
både nationaldagstalet av Madeleine Myrström Kamb och 
Isabella von Hoff stens presentation av Fjällbackaspelet på 
scenen i matsalen. Lite senare på dagen sprack det upp och 

John ”Sko-John” Johansson kunde kåsera på Nestorsgården 
på temat ”Han som levde på andras undergång” – efter 37 år 
med skoaff är i Galärbacken fanns det mycket att berätta, till 
publikens stora förtjusning. Allt som allt var det ett trivsamt 
nationaldagsfi rande och vi riktar ett stort tack till alla, både 
funktionärer och besökare som bidrog till fi randet. n
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Grafisk utformning och sättning av Fjällbacka-Bladet sedan år 2000:Folkmängden i Fjällbacka är nu 1009 personer, 
räknat på uppgifter lämnade av Peter Berborn på 
kommunkontoret som gällde från nyår i år, och på 
uppgifter lämnade av Nils Kristensson i Nordby. 
Det innebär att  Fjällbackas befolkning åter är över 
1000 invånare, en ökning med 39 personer från i fj ol. 
Inte sedan 2011 har vi varit över 1000 personer. Det 
myckna byggandet har gett resultat.

Åter över 1000 Anders Järund

Under hösten har vi återupptagit traditionen att ar-
rangera ”Trivsamma Torsdagar” med tre varierande 
träff ar på Lilla Berith. 

Säsongen började med att vi för våra medlemmar visade två 
intressanta fi lmer med Ingrid Bergman. I slutet av september 
inledde vi med ”Intermezzo” ❶ från 1936. Det var den sista fi lmen 
som gjordes med Ingrid i Sverige, innan hon erbjöds att ta steget 
över till USA. Hennes berömde motspelare var Gösta Ekman d.ä. 
Tre år senare gjordes en amerikansk version av fi lmen – nu med 
Leslie Howard som Ingrids motspelare.

I slutet av oktober visade vi sedan ”Höstsonaten” ❷, som blev 
Ingrids sista spelfi lm. Det är en stark fi lm från 1978 där Ingmar 
Bergman stod för regin och Liv Ullman var en av de skickliga 
motspelarna. Cirka 35 personer kom till varje visning.

Den tredje och sista torsdagsträff en under hösten var en mycket 
intressant kväll med Fjällbackas ”egen” bevarandefotograf Tom 

Svensson ❸. För en nästan fullsatt lokal berättade han mycket 
engagerat om de vita ”spökbjörnarna” och visade fantastiska 
bilder från ett besök i det regnskogsområde i British Columbia 
på Kanadas västra kust, där dessa sällsynta djur lever. De är en 
speciell mutation av den amerikanska svartbjörnen. 

Tom berättade sedan om de fruktansvärda anlagda bränder 
som just nu härjar på Borneo där de hotar både miljön och det 
lokala djurlivet. Många orangutanger får sätta livet till eller 
skadas svårt. Man bränner ner stora arealer med regnskog för 
att anlägga palmodlingar för produktion av palmolja. Denna olja 
används i grön diesel, men också i bl.a. margarin. Det fi nns all 
anledning att tänka över vår användning av denna olja!

Vid Toms föredrag för några år berättade han om tjuvjakten 
som bedrivs på de hotade elefanterna och noshörningarna. 
Han berättade då också om jakten på tjuvjägarna. Han fi ck nu 
frågan om det nuvarande läget och tyvärr var det inga goda 
nyheter. Enligt WWF dödas det i Afrika en elefant varje kvart 
och en noshörning var sjätte timma! – Gör som Föreningen för 
Fjällbacka: Stöd Världsnaturfonden! Plusgiro 90 1974-6. n

1

2

3

Text: Eva Björving • Foto: Hans Schub
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EvaLotta”. Här finns 
enkelrum, dubbel-
rum och en lägen-
het. Gemensamt 
kök och vardags-
rum erbjuds för de 
som hyr rummen. 
Salongen ligger i 
bottenplanet (f.d. 
Monicas Blommor) 
och även den ska 
genomgå en renovering. den kommer att utökas med ett 
behandlingsrum för olika skönhets- och massagebehandlingar.

Slutligen har EvaLotta köpt prästgården. Hon tar över den 1 
juni nästa år och vi återkommer med en artikel om vad som sker 
där. www.villaevalotta.se n

Efter nästan sju år i Fjällbacka Fisk lämnade Lina och Andreas 
Nicodemi över fiskaffären till Mikael Odin den 5 oktober. 
Mikael, som tidigare somrar arbetat åt Lina och Andreas, 
har de senaste åren haft fiskbod vid Hemköp i Munkedal. 
Mikael handlade fisk via Andreas, som vid sidan av affären 
i Fjällbacka bedrivit grossistverksamhet med fisk. Andreas 
nämnde att de planerat en försäljning och snacket kom igång. 
De sista månaderna snurrade det på rejält och i oktober var 
alltså övertaganet klart. Andreas kommer att fortsätta som 
fiskgrossist medan Lina enligt egen utsago ”inte vet vad hon 
skall bli när hon blir stor”.

Mikael som är 24 år flyttade med sin familj permanent till 
Fjällbacka när han var i femårsåldern men hans farmor och 

Granqvist Bygg har sitt formella ursprung från 1947, då bröderna 
John och Erik Granqvist startade Granqvist Byggfirma, men 
redan från 1915 arbetade deras far Carl Granqvist i branschen. 
Först som egen snickare och båtbyggare och senare tillsammans 
med sina fem söner, dock utan någon formell registrering av 
bolag. Ofta på uppdrag av privatpersoner, ibland som anställda 
av andra bolag.

Efter cirka tio år slutade Erik Granqvist i bolaget och John 
fortsatte ensam med tre av sina bröder som anställda, förutom 
tre fyra andra snickare och murare. 

I början av 1970 talet anslöt Johns son Lars-Erik till firman. Han 
hade utbildat sig till Byggnadsingenjör och jobbat fyra år i Lund-
bergbolagen i Göteborg. 1975 gick Lars-Erik in som delägare. 
Verksamheten växte stadigt och 1982 blev det dags att omvandla 
bolaget till aktiebolag, då hade John gått i pension. Bolaget fick 
namnet John Granqvist Byggnads AB, och även Lars-Eriks fru, 
Astrid, gick in som delägare. 1978 anskaffades den industrifastig-
het som än idag är bolagets bas på Björkelidsvägen 2.

EvaLotta Ericsson har arbetat som frisör och företagare under 
nästan 25 år. 1992 öppnade hon sin första salong i Göteborg 
och sju år senare var det dags för Lilla Noblesse. Samtidigt läste 
hon affärskommunikation på IHM och efter avslutade studier 
bestämde sig Evalotta och hennes man Johnny Krabbe att 
driva Salong Noblesse ihop. 2002 startade de två ytterligare ett 
företag, Cind Hair. Som mest hade de under en period cirka 25 
anställda. Johnny avled i en sjukdom 2008 men Evalotta fortsatte 
ensam driva båda företagen till 2014 då hon beslutade sig för 
att vara mer i Fjällbacka och sålde båda företagen. 

Med nya företaget EvaLottas Hår och Skönhet finns hon både 
i Göteborg och i Fjällbacka. Salongen ligger i stora ”Hus-huset” 
på Skolgatan, en fastighet som tidigare funnits i EvaLottas släkt 
i tre generationer och som hon nu äger. Hon köpte det med 
tanken att bygga om det till ett kontorshus men ändrade sig 
och nu görs det om till rum för uthyrning med namnet ”Villa 

Företagsnytt

Villa EvaLotta – Hans Schub

Granqvist Bygg AB i ny regi – Hans Schub

Fiskaffären har fått ny ägare  – Anders Torevi

farfar hade under 
h e l a  h a n s  ( o c h 
hans pappas) upp-
växt hus i Mörhult. 

Allt kommer att 
fortsätta som förr, 
med affären och 
B a k f i c k a n ,  m e n 
lite personliga för-
ändringar utlovas. 
Bakfickan har i höst 
varit stängd då utbildningen för alkoholservering skall bli klar 
först. Vi önskar Mikael stort lycka till! n

Byggföretaget har 
idag fem anställda, 
och byggande ”från 
det lilla till det stora” 
är fortsättningsvis 
företagets ambi-
tion. 

N y p ro d u k t i o n , 
om- och tillbyggnad 
för såväl privatper-
son som företag. 

Svärsonen Tobias 
Wiman har jobbat i företaget i elva år och har sedan 2014 också 
varit med för att lära att driva företaget. Lars-Erik och Astrid lämnar 
nu stafettpinnen vidare till Tobias samtidigt som de sakta går över 
till ett mindre arbetsintensivt liv. Båda kommer dock att finnas 
kvar i en period som stöd till Tobias. I och med detta byter också 
företaget namn till Granqvist & Wiman Bygg AB. n

Mikael Odin, 24-årig fiskentreprenör.

EvaLotta Ericsson, hår- och husentreprenör.

Tobias Wiman ny byggentreprenör med Lars-
Erik och Astrid Granqvist.
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Text: Clas Collin • Foto: Hans Schub

2015 · 100 år sedan Ingrid Bergmans födelse

Så firade vi Ingrid
– Titta på mamma. Hon är alltid så tidlöst klädd, inte alls antikt. 

Det är den 16 augusti och Isabella Rosellini pekar engagerat på fotoutställningens bilder.

– Och där är My Fair Navy, den vackra Chris Craften, säger Robertino borta vid en annan bild. 

Minnena av soliga somrar på Dannholmen och i Fjällbacka bollas mellan Isabella, Robertino och Nick Daly, 
son till Ingrids äldsta dotter Pia. De var i Sverige för att närvara på premiärvisningen av filmen Jag är Ingrid på 
Dramaten i Stockholm några veckor senare. Där anslöt även Pia Lindström. Men denna söndag kom de in från 
Dannholmen för att se Fjällbackas egen utställning.

Lasse Lundberg, Robertino Rosellini, Isabella Rosellini och Nick Daly hade det mycket trevligt när de besökte fotoutställningen den 16 augusti.
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2015 · 100 år sedan Ingrid Bergmans födelse

Fotoutställningen om Ingrid var FFFs sätt att bidra till Fjällbackas 
firade av Ingrids 100-årsdag. Själva födelsedagen inföll först 
den 29 augusti, men vår utställning öppnades redan den 5 juni. 
Denna dagen 1983 placerades Ingrids byst på det omdöpta 
torget och samma dag spreds Ingrids aska utanför Dannholmen, 
så öppningsdagen var noga vald. Det hela inleddes med att 
ungdomar från Dance Port dansade på däcket framför den då 
ännu inte avtäckta utställningen. Tanums kommuns kultur- och 
fritidschef Eva Pettersson invigningstalade. Därefter berättade 
FFF genom Hans Schub hur utställningen vuxit fram. Han sam-
manfattade också Ingrids karriär och försökte ge en förklaring 
till varför Dannholmen blivit en så central plats i hennes, och 
barnens liv.

Det var rejält med folk på Ingrid Bergmans torg och efter invig-
ningen fortsatte festen med FFF-sponsrat mingel på Upper 
Deck. Där blev det också plats för Lasse Lundberg att berätta 
några minnen om Ingrid. Fler ville dela sina minnen, Tompa 
Hård af Segerstad berättade och Klasse Möllberg spelade den 
Taubelåt som han och Lasse Lundberg en gång väckt Ingrid med. 
Konstnärinnan från Galtö, Gun Britt Lawurn, hade dagen till ära 
lånat ut ett stort antal målningar med Ingrid-teman.

Lagom till fotoutställningen var det dags för Fjällbackabladet nr 
118, med både Ingrid-omslag och två gedigna artiklar av Lasse 
Lundberg och Hans Schub. Men de har du ju redan läst. Under 
sommaren fortsatte vi sedan att följa Ingrid på FFFs Facebook-
sida, med utblickar mot mediabevakningen internationellt och 
på hemmaplan. 

Turistinformationen med Åsa Cunniff tog fram en Fjällbackab-
roschyr med Ingrid-tema, liksom affisch och vykort. Västsvenska 
Turistrådet bearbetade medier både nationellt och internatio-
nellt. Många hundra besökare fick ett Ingrid-perspektiv på byn 
genom våra FjällbackaGuider.

Hela sommaren fortsatte dagsturister, släktingar-på-besök, 
gästhamnsövernattare (vilka är cirka 1000 per natt i juli) och 
motorcykelgäng att besöka utställningen. Torget hölls extra 
fint och fortfarande i soliga oktober lockar utställningen 
besökare.

Eva Pettersson, Tanums kommuns kultur- och fritidschef, invigningstalade 
och klippte bandet.

2 augusti var det dags för en gammal tradition att återuppstå 
– Dannholmen runt med regatta, prisutdelning på ön och saft 
med bullar. Regattan startade genom att Ingrid själv gick en 
seglingskurs hos Lasse Lundberg. Nu stod Yanne Schmidt för 
värdskapet. Se mer om detta i SSN:s artikel på sidan 49.

Själva födelsedagen den 29 augusti firade vi genom att visa filmen 
Jag är Ingrid i kyrkan, vår största samlingslokal. Men den räckte 
inte till, 250 personer fyllde kyrkan helt, trots krocken med VM i 
makrillmete! 

En välfylld kyrka ser filmen Jag är Ingrid.

➲

På söndagens repris såg ytterligare 150 personer filmen. Och en 
vacker rosenkrans prydde naturligtvis Ingrids huvud på Torget. 
5666 kr samlades in vid visningarna och överlämnades till Rosa 
Bandet, Ingrid dog ju i bröstcancer.

Under hösten fortsatte firandet. Två av Ingrids viktigaste filmer 
visades i serien Trivsamma Torsdagar på Lilla Berith: Intermezzo 
som var Ingrids genombrott internationellt och Oscarsnomine-
rade Höstsonaten.

I Fjällbacka märkte vi av firandet. Men var det någon annan som 
såg våra ansträngningar? Vi uppskattar att fotoutställningen 
hittills har setts av runt 20 000 besökare, lågt räknat. Media har 

Många besökare kom på invigningen 5 juni och många har besökt parken 
under sommaren. Sällan har trädäcket framför utställningen varit tomt.
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2015 · 100 år sedan Ingrid Bergmans födelse

haft många Fjällbackainspirerade artiklar och programpunkter, 
oftast med Lasse Lundberg som intervjuobjekt. TV4, P1, P4, 
Expressen, Göteborgs-Posten, Bohusläningen och Strömstads 
Tidning så klart. Men också journalister från Japan, Tyskland, Bel-
gien, Holland, Ryssland, England, Italien och Argentina har hört 
av sig. Så skilda medier som Los Angeles Times, Milanodabere.it 
och Süddeutsche Zeitung har uppmärksammat Fjällbacka och 
Ingrid! Elenor Olofsson, Tanums kommuns näringslivsutvecklare 
kommenterar om Italien: – De italienska gästnätterna i Tanums 
kommun har ökat med nästan 50% jämfört med förra året. 
Italienska medier har uppmärksammat Fjällbacka med flera 
långa reportage. 

Bohusläns museum satsade stort med en separat utställning 
om Ingrid och Fjällbacka. Bl.a. visade de kläder och andra 
föremål från Dannholmen. Lasse Lundberg arbetade mycket 
med utställningen och invigningstalade också, medan Harald 
Rylander stod för flera foton. Utställningen är nu förlängd till 
10 januari 2016.

FFF startade förberedelserna för firandet redan i februari. Ja, 
faktiskt redan hösten 2014 med ett beslut om att inte bara fira, 
utan också (säkert med Ingrids goda minne!) utnyttja upp-
märksamheten för att bygga vidare på Fjällbackas varumärke. 
Att Cannes-festivalen, Bohusläns museum, Strandverket i Mar-
strand, Dramaten, SVT och alla andra medier skulle göra stora 
satsningar med mycket mera resurser var klart tidigt. Så vad 
kunde Fjällbacka bidra med? Vi tyckte att vi med rätta kunde 
tala om ”vår Ingrid”: grannen, grönsakskunden, prisutdelaren, 
seglingseleven. Inget högstämt, snarare vardagsminnen. Därför 
ser den speciella logotypen som togs fram ut som den gör – vi 
behöver inget efternamn för att veta vem vi firar. n

Med vacker krans på huvudet blickar Ingrid ut mot Dannholmen.

▲ Sida ur en 17 sidor lång artikel om Ingrid i japanska magasinet Fujingaho. 
▼ Italienska magasinet Gioia var en av många som skrev om Ingrid.

Isabella Rosellini djupt fokuserad i en icke helt okänd tidskrift.
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Isabella Rosellini djupt försjunken i en icke helt okänd tidskrift.
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Baltsar berättar om  
stenhuggeriet i Stämmen

Text: Harald Rylander • Foto: Harald Rylander, familjen Gustavsson och Hembygdsarkivet

Jag träffar Baltsar Gustavsson i hans nya lägenhet vid Harry Järunds plats. Baltsar föddes 1921 och fyllde alltså 
94 år i oktober. Han är verkligen pigg för sin ålder och vi skall tala lite om gamla tider. När jag hälsar på Baltsar 
säger han att han inte minns något längre. Det kommer att visa sig vara helt fel.

För cirka ett år sedan bodde Baltsar i föräldrahemmet vid Stäm-
men två km öster om Fjällbacka. Det var här det började. Det 
lilla huset byggdes i slutet av 1800-talet, det blev elva barn och 
i huset bodde två familjer. Man fick hämta färskvatten från Sim-
myrarna någon km från huset. En gång om året ordnade skolan 
så att barnen kunde få bada i badinrättningen på Fiskholmen 
(Badholmen). Baltsar lärde sig så småningom att simma i Anrå-
sälven. Till jul var det obligatoriskt bad i baljan i hemmet. 

När Baltsar var sju år fick han hjälpa sin far, Axel, vid stenbrot-
tet i Stämmen som ligger nära föräldrahemmet. Axel kom från 
Ronneby i Blekinge, som ju många stenarbetare gjorde. Vid 
den tiden, alltså 1928, var stenindustrin i full gång vid flera 
brott i Fjällbacka och Hamburgsund. På 20-talet sysselsatte 
stenindustrin som mest 360 arbetare i Fjällbacka, Hamburgsund, 
Slottet och Heestrand. Bohus-Malmön och Hunnebostrand blev 
centrum för stenindustrin som blomstrade från 1840-talet till 

omkring 1940. Carl August Kullgren startade de första stenbrot-
ten på Bohus-Malmön. Efter hans död 1851 fortsatte hans hustru 
Ulrika att driva och utveckla företaget under namnet ”Kullgrens 

Baltsar pekar på grottan de tog skydd i när det sprängdes i berget vid Stämmen.

Föräldrahemmet omkring 1915. 
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Enka”. Den röda graniten gjorde de bohuslänska hällarna särskilt 
åtråvärda för stenhuggare från när och fjärran.

Brottet vid Stämmen blev ganska stort och sysselsatte cirka 15 
stenarbetare, men det största stenhuggeriet i Fjällbacka var 
vid Norr Edsten.

Man sprängde ut stora stenblock som sedan klövs till ”knott” 
och ”padda”. Först borrade man upp spränghål, cirka en halv 
meter djupa. Två man slog växelvis med slägga och en sittande 
person snurrade borren mellan slagen. Krutet placerades i hålen 
och arbetarna tog sedan skydd i en bergshåla i närheten när 
skottet gick av. Baltsars uppgift var att göra ”kilhål” och ”plur-
hål” i blocken så att hans far sedan kunde klyva blocken till de 
lämpliga storlekarna. 

Man fick 1,5 öre per huggen knott och något mera för den större 
paddan. Baltsar tror att man hann med att göra ca 100 knott-
stenar och 25-30 paddor per dag. Baltsar minns en stenarbetare 
som hette Claesson. Han kom från Norge, var stor och kraftig, 
och kunde hugga dubbelt så många knott som de andra. Berndt 
Truedsson var förman och kom till Stämmen och köpte den 
färdiga stenen för företaget Kullgrens räkning. Den femtonde 
fick man ett förskott för att sedan i slutat av varje månad få 
slutbetalt för månaden.

Graniten blev eftertraktad i hela världen. Den s.k. Hitlerstenen 
skulle användas för att bygga det enorma tyska segermonu-
mentet Germania. Men Hitler förlorade kriget och stenen blev 
liggande och levererades aldrig.

Efter 1929 tog verksamheten slut i Kullgrens regi. Det blev ju 
dåliga tider. Staten övertog verksamhenen och arbetarna fick 
skaffa s.k. inmutningar och sälja stenen själva. Baltsar hjälpte 
till där ytterligare en tid. I Bohuslän fortsatte brytningen ända 
till 1970- talet. Flera brott fanns i Hamburgsund och Heestrand. 

Kil- och plurhålen syns fortfarande i resterna av de gamla stenbrotten. 

Mejslar med olika spetsar och mejselhammaren från stenhuggartiden. 

Stenen lastades på kärror som drogs av hästar ner till lastka-
jen vid ”Varvet” i Källvik, nuvarande Skäret. Första biten från 
Stämmen bar det uppför, varför man fick göra en omlastning 
halvvägas och lasta på mera sten, då det bar utför resten av 
vägen. Vid kajen låg stora fartyg och väntade på lastning för att 
sedan skeppa stenen vidare till t.ex. Tyskland. Baltsar fick stå i 
lastrummen och trava stenarna. Man hade inte skyddshandskar 
på den tiden så händerna blev illa medfarna. Länge låg det ett 
stort berg av gatsten på Skäret.

Stora högar av gatsten, ”knott”, på Varvet (nuvarande Skäret) omkring 1925. 

Baltsar gick i folkskolan i Edsten varannan dag och jobbade med 
far varannan dag. Senare, parallellt med skolan, jobbade han vid 
bondgårdarna runt hemmet med allehanda sysslor. Vid 16 års 
ålder flyttade Baltsar till Göteborg för att gå i yrkesskola i två år. 
Där fick han lära sig ”rörmockarjobbet”.

Baltsar blev krigsplacerad i Halmstad på I 16 när han var 19 år, 
alltså 1940, under brinnande världskrig. Han minns tågtranspor-
terna till Norge med tyska soldater. Man beordrades att inte 
ingripa i denna verksamhet.

1947 gifte sig Baltsar med Erna som kom från Mölndal och 
fick arbete som rörläggare på Mölnlycke fabriker. De blev kvar 
i Mölndal i 50 år. De fick en son, Eddie.

Baltsar gick i pension 1987 och han och hans fru Erna flyttade 
tillbaka till föräldrahemmet i Stämmen i Fjällbacka.

När vi går upp till det gamla stenbrottet i Stämmen går Balt-
sar först med raska steg. Han är spänstig och har alltid varit 
intresserad av idrott och motionerar fortfarande. Här ligger 
fortfarande mängder av sprängd sten. Baltsar pekar på en liten 
grotta i berget; ”Här tog vi skydd när man sprängde i berget”. 

Vi lämnar Baltsar och tackar för den trevliga intervjun och tänker 
att vi har träffat den kanske sista levande stenarbetaren från en 
viktig tidsepok i Bohuslän. n

På många platser runt Fjällbacka syns ännu resterna av de gamla stenbrotten. 
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Text: Lars Landelius, ordförande i Föreningen för Lotsbåten ILSE • Foto: Föreningen för Lotsbåten ILSE

ILSE:s Stockholmsresa

Under februari månad mottog Föreningen för Lotsbåten ILSE en inbjudan från Sjöhistoriska museet i Stock-
holm för Ilse att delta vid en segelfartygsträff  under helgen 29–30 augusti vid Galärvarvet i Stockholm. 
Anledningen var att fi ra Stockholms stads isbrytare Sankt Erik som i år fyller 100 år. Inbjudan hade gått ut 
till samtliga K-märkta segelfartyg i Sverige. 

I samband med restaureringen av ILSE till originalskick under år 
2007 beslöt Statens Maritima Museer att K-märka ILSE med moti-
veringen att hon anses som kulturhistoriskt mycket värdefull.

Man hade för avsikt att ordna träff ar under sommaren vid tre 
olika helger, först för K-märkta ångfartyg, därefter en träff  för 
militära fartyg och sist en träff  för K-märkta segelfartyg.

Vid första anblicken tyckte vi att det var trevligt med inbjudan 
men att det inte skulle vara möjligt för oss att delta. Efter ett tags 
funderande och diskuterande i styrelsen, kom vi fram till att det 

skulle vara fantastiskt roligt att göra en resa till Stockholm via 
Göta kanal. Vi beslutade därför att jobba vidare med projektet.

 Efter att vi skickat ut en förfrågan till våra medlemmar och fått 
övervägande positiv respons beslutades att vi skulle försöka 
genomföra resan. En preliminär anmälan att vi ämnade delta 
skickades till Sjöhistoriska Museet.

Styrelsen beslutade också att försöka ragga sponsorer för 
att täcka båtens kostnader såsom kanalavgifter, hamnavgifter 
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och bränslekostnader. Om detta ej kunde 
uppnås skulle föreningen täcka dessa kost-
nader. Matkostnaderna skulle fördelas på 
de deltagande besättningsmedlemmarna. 
Personliga transportkostnader beslutades 
att var och en fick täcka.

Under sommaren fortsatte planeringen. 
Båten utrustades och föreningen mottog 
20.000 kronor i sponsring av projektet.

Kusten, älven och kanalen
Fredagen den 14:e augusti avgick Ilse och 
efter två dagar med ostlig vind och perfekta 
seglingsförhållanden och en övernattning på 
Gullholmen, ankom Ilse till Göteborg. 

Söndagen den 16:e och måndagen den 17:e 
gick vi upp för Göta älv, passerade slussen 
vid Lilla Edet, fyra slussar vid Trollhättan och 
en sista sluss vid Brinkebergskulle innan vi 
ankom till Vänersborgs gästhamn.

Tisdagen den 18:e var det dåligt väder med 
ostlig vind 7–8 m/sek. Det blev motorgång 
upp över Dalbosjön i Vänern till Spiken för 
natten. Därefter följde två dagar med fin 
segling i Vänern, först upp till naturreservatet 
Djurö för övernattning och sedan till Sjötorp.

Fredagen den 21:e påbörjades resan genom 
Göta kanal i sällskap med bland andra en 
större polsk segelbåt. Efter 19 slussar uppför 
ankom vi till Töreboda som första natthamn.

Resan fortsatte sedan i ytterligare fyra 
dagar genom fantastiskt landskap, över sjö-
arna Viken, Vättern, Boren och Roxen. Över 
Vättern seglade vi men över de andra sjöarna 
blev det motorgång.

Efter 56 slussar och fem dagar ankom Ilse till 
Söderköping där besättningsbyte gjordes, 
varefter de sista slussarna passerades och 
Ilse lämnade Göta kanal vid Mem.

Onsdagen den 26:e seglade vi slör från Arkö 
till Landsort för sydostlig vind 8-10 m/sek. 
Seglingen tog över åtta timmar. Efter över-
nattning seglade vi upp genom Stockholms 
södra skärgård till Härsö i Ingaröfjärden där 
vi förtöjde för natten.

Fredagen den 28:e gick vi för maskin över 
Baggensfjärden förbi Saltsjöbaden genom 
Baggensstäket och Skurusundet ut i Saltsjön 
vid Lidingö där vi satte segel. Vinden var väst-
lig 7–9 m/sek. så vi seglade på kryss in mot 
Stockholm förbi Gröna Lund på Djurgården 
och in till Galärvarvet där vi gick upp i vind 
och bärgade seglen.

Kl.13:30 var Ilse förtöjd vid Galärvarvet som 
första gästande segelfartyg. Under eftermid-
dagen anlände ytterligare sex segelfartyg.

Välbesökt gästspel
Under lördagen och söndagen var det fri 
entré för besökare att flanera på pirarna vid 
Galärvarvet och gå ombord i såväl de gäs-
tande segelfartygen som isbrytaren Sankt 

Arne Sandelin och Olle Ekström pausar på Gullholmen.

Göta Älv börjar: Bertil Blomqvist, Olle Ekström, Lasse Landelius och Jan Lindblad.

Lilla Edets sluss, första av 64 slussar - enkel väg.

Lugnt väder över Vänern med Lasse Landelius, Jonas Carlander och Leif  Ekelund.

➲
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Erik. Helgen bjöd på strålande sol och totalt 
beräknades ett par tusen personer ha besökt 
Galärvarvet. Ombord på Ilse hade vi cirka 
100 besökare. Under lördagskvällen hölls 
en gemensam besättningsmiddag ombord 
på isbrytaren Sankt Eriks akterdäck för bl.a. 
de besökande segelfartygens besättningar.

Åter in i slussarna
På söndag eftermiddag avseglade en del av 
segelfartygen. Vi avgick också och gick för 
maskin in i Nybroviken där fulla segel sattes 
inklusive toppsegel. Därefter seglade vi ut i 
Saltsjön förbi Galärvarvet där kvarvarande 
segelfartyg och Sankt Erik hälsade med 
tyfoner och ångvissla. Efter att ha seglat ut 
till Skurusundet bärgades seglen och färden 
fortsatte för maskin till Saltsjöbaden för över-
nattning och besättningsbyte.

Under de påföljande fyra dagarna gick 
Ilse för maskin från Saltsjöbaden via Dalarö, 
Dragets kanal, Oxelösund samt Arkösund till 
Mem. Under tisdagen och onsdagen rådde 
dåligt väder och det blåste kuling. 

I Mem byttes åter besättning och därefter 
gick Ilse in i Göta kanal för återresan. Under 
kanalfärden som varade i fem dagar var 
vädret mestadels mulet och regnigt. Sista 
delen av kanalresan fick vi sällskap med en 
K-märkt norsk ”sköyte”. Tisdagen den 8:e 
september lämnade Ilse Göta kanal i Sjötorp 
och gick för maskin till Mariestad där ännu 
ett besättningsbyte skedde.

Onsdagen den 9:e var vädret soligt med 
lätta vindar och vi seglade över Vänern till 
Spiken. Påföljande dag gick vi för maskin ner 
över Dalbosjön till Vänersborg och dagen 
därpå ner genom Trollhätte kanal och Göta 
Älv till Göteborg.

Efter en dags uppehåll och besättningsbyte 
avgick Ilse från Göteborg söndagen den 13:e 
och seglade med revat storsegel och liten 
klyvare upp genom skärgården till Lysekil. 
Det blev en fin segling på sju timmar i syd-
ostlig vind 9–13 m/sek.

Måndagen den 14:e september var det 
regn och ostlig vind 10–12 m/sek. Vi gick för 
maskin via Sotenkanalen och Hamburgsund 
till Fjällbacka där Ilse åter var förtöjd på sta-
tion kl 12:30.

Stockholmsresan blev en trevlig och min-
nesvärd upplevelse som varade i exakt en 
månad. Totalt deltog 21 medlemmar under 
kortare eller längre etapper. Besättningen 
bestod av tre till max fem personer. n

Bli medlem i Föreningen för Lotsbåten 
ILSE och stöd vår vackra gamla lotsbåt. 
För 100.-/år  (privatperson) eller 500.-/år 
(företag) får du även fritt vara med och 
segla på sommarens turer. 
Du hitta mer information på: www.ilse.se

Första slussen i Sjötorp. Inseglingen till Göta Kanal.

Ett av många vackra och trånga passage utmed Göta Kanal.

Ilse förtöjd vid galärvarvet vid f.d. isbrytaren Sankt Erik som i år fyllde 100 år.

Avfärd från Galärvarvet, den långa hemresan påbörjad...
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Kanalbåt på ”rymmen” 
– M/S Wilhelm Tham på Fjällbackafjorden

Döm om min förvåning när jag fick se kanalbåten Wilhelm Tham 
på vår fjord i mitten av augusti i år. Stolt och vit kom hon stävande 
norrifrån, rundade Kråkholmen och passerade Skäret för att gå in 
och lägga till i Fjällbacka. Det var en ganska oväntad syn att se en 
båt som normalt trafikerar Göta Kanal. Om man studerar turlistan 
så går hon mellan Motala och Söderköping på sommaren men i år 
gjorde man ett prov för att erbjuda hugade turister att även besöka 
det fagra Bohuslän. Om jag förstått saken rätt så var detta en provtur 
och världspremiär för att se om WT klarade av alla trånga passager 
på kusten mellan Göteborg och Grebbestad. Strömma Kanal, som 
nu äger båten, planerar nämligen att kunna erbjuda denna tur kom-
mande säsong för sina kunder.

Vid denna tur var de flesta passagerarna medlemmar från ”Vänför-
eningen för Göta Kanal-båtarna”. Man gjorde en tredagarstur och 
startade i Göteborg. Turen gick först söderut mot Styrsö för att sedan 
norröver passera Öckerö, Kalvsund, och Marstrand, som också blev 
första natthamn. Den andra dagen fortsatte färden förbi Rönnäng 
upp genom Kyrkesund vidare genom Strömmarna, innanför Skaftö-
landet. Man passade på att stanna till vid Bassholmen och dess trä-
båtsmuseum. Natthamn blev sedan Lysekil. Tredje dagen gick man 
förbi Smögen och vidare norrut  genom Hamburgsund för att runda 
Dannholmen innan man anlöpte Fjällbacka. Här bjöds på traditionell 
guidning till passagerarnas glädje innan man fortsatte mot Grebbe-
stad, som var slutmålet. 

Båten, som är K-märkt, har fått sitt namn efter dåvarande disponenten 
vid Husqvarna Vapenindustri, Wilhelm Tham, som avled året innan 
båten blev klar och sjösatt. n

Text: Lasse Pettersson • Foto: Markus Larsson & Lasse Pettersson

Fakta: S/S WILHELM THAM
Byggd 1912 av Motala Verkstad, Motala. Varvsnummer: 446.

Dimensioner: 29,48 x 6,73 x 2,90 m. 
Efter ombyggnad: 31,83 x 6,73 x 2,82 m.

Brt/Nrt: 283/187 - Efter ombyggnad, Brt/Nrt: 268/159.

Maskineri: En Motala ångmaskin, Effekt: 184 kW.

Efter maskinbyte 1966: Två Scania dieslar, Effekt: 338 kW.

Efter maskinbyte 2007: Två Volvo Penta D9-300 dieslar,  
             Effekt: 441 kW – Knop: 10,0.

Passagerare: 150. • RN 5359. • IMO 5389671.

1912 - Levereras till Ångbåts AB Jönköping - Stockholm. 

1914 - Ångbåts AB Jönköping - Stockholm går ihop med  
             Ångfartygs AB Göta Kanal, Göteborg som övertar  
             fartyget.

1934 - Går på grund utanför Mörkö. Dras loss och repareras.

1957 - Säljs Ångfartygs AB Göta Kanal till Helge Källsson, 
             Lidköping, samt registreras för Rederi AB Göta Kanal.

1960 - Ombyggd vid Falkenbergs varv.

1981 - Registrerad för Canalroute AB, Lidköping.

1996 - Såld till Rederi AB Astrea, Göteborg.

2001 - Såld till Strömma Turist & Sjöfart AB, Stockholm.
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Text & Foto: Annika Torevi

Det finns stunder då  
jag känner att det är  
överskattat att köra  
utanför 50-skyltarna  
i Fjällbacka. 
Vi har det ju bra här  
och har vi bara lite  
tålamod kommer hela  
världen hit. 
De rika, vackra och  
kända. Resejour- 
nalisterna, turisterna  
och husköparna. 
De utflyttade, åter- 
vändarna och barn- 
domsnostalgikerna. 
För eller senare  
kommer de hit.

Världen kommer till Fjällbacka 
– som den alltid gjort

Men i delar av världen utanför råder krig, förtryck och våld. 
Som en konsekvens kommer det också flyktingar till Fjällbacka. 
Målet för flykten var säkert inte just vår lilla plats på jorden, 
men med stor tacksamhet försöker de göra den till sin. De ser 
det vi ser och uppskattar; tryggheten i den förutsägbara var-
dagen, skönheten i landskapet, närheten till det som familjen 
behöver och den sociala strukturen i ett mindre samhälle.

Jag, som kommer från Norge, ber Annelie Kahlman Torstens-
son, som är svensk, förmedla ett möte med Aseel Ammouri från 
Syrien och Madina Shaipova från Tjetjenien. Jag vill skriva ett 
porträtt om våra nya invånare och kvällen vi skall träffas är jag 
rustad med tålamod inför språkförbistringen, en mängd vaga 
fördomar och många frågor. Det tar fem minuter i Annelis kök 
att förstå att det här kommer bli ett spännande samtal mellan 
fyra kvinnor från fyra länder. På svenska.

Medan vi äter, dricker te och kaffe, pratar och skrattar faller 
det bohusländska höstmörkret utanför. Det finns en formel för 
lyckade möten mellan människor som ser ut så här: välvilja = 
fokus på likheter + respekt för olikheter. Finns den välviljan 
hittar man alltid fram till varandra. Den här kvällen får Anneli 
och jag ta del av två livsberättelser som ligger väldigt långt 
från våra egna erfarenheter, men vi hittar likheter längs vägen. 

Det är mindre än 100 mil mellan Syrien och Tjetjenien. Geor-
gien, Armenien och Turkiet ligger emellan på kartan. Syrien 

är ett land med mycket lång historia även om nuvarande stat 
kom till 1944 efter slutet på den franska kolonialiseringen. 
Tjetjenien som land är enbart erkänt av Georgien. Ryssland 
anser att Tjetjenien är en autonom rysk delrepublik. Syrien 
hade 23 miljoner invånare, Tjetjenien har drygt 1,3 miljoner. 
Syrianer flyr kriget som pågått sedan den arabiska våren 2011 
mellan president Assad och oppositionella grupperingar. På 
senare tid har IS blivit en tredje part i kriget. 

Tjetjenerna har kämpat för självständighet ända sedan den 
ryska annekteringen 1859. 1991 förklarade Tjetjenien sig själv-
ständigt och 1994 invaderades man av ryska armén och sedan 
dess har det varit krig med bara korta avbrott och landet styrs 
i praktiken av ockupationsmakten Ryssland. Bägge länderna 
har varma somrar och kalla vintrar, men Tjetjeniens vintrar 
kan vara lika bistra som Sveriges. Islam är största religionen 
i bägge länderna. Tjetjener pratar tjetjenska och oftast även 
ryska, syrier pratar arabiska och kan göra sig förstådda med 
människor från andra arabisktalande länder även om variatio-
nen i språket är stor.     

Madina
Madina kom till Fjällbacka för fem år sedan tillsammans med 
sin man och tre söner. Nu har barnen hunnit bli mellan 10 och 
15 år gamla. Resan gick landvägen med tåg och bil från Tjetje-
nien. Det är runt 300 mil – fågelvägen. Familjen fick asyl och 
uppehållstillstånd. Madina är i grunden lärare för åk 1-4 i ryska 

FLYKTING I FJÄLLBACKA 2015

Madina från Tjetjenien och Aseel från Syrien.
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och modersmålet tjetjenska, men som Madina leende konsta-
terar – det finns inte så många tjetjeniska barn att undervisa 
i modersmålet här omkring. Tjetjenerna är inte så många i 
världen överhuvudtaget och många av dem tvångsförflyttades 
till Sibirien under Sovjettiden. När de som överlevde återkom 
till gränstrakterna var det förstås omöjligt att återfå egendo-
mar som övertagits av andra grupper. Madinas hemtrakt är 
området vid gränsen till Dagestan och där har Madina släkt 
och vänner som hon håller kontakten med över Skype. Trots 
nya vänner här är saknaden stor.

I skolorna i de delar av Ryssland som har andra modersmål var 
ryskan obligatorisk när Madina växte upp – men inte engelska. 
Vid ankomsten till Sverige var det problematiskt att inte prata 
engelska. Madina berättar med inlevelse om när hon skulle 
baka och försökte hitta jäst på Coop. Försök förklara ordet jäst 
med charader, så förstår du att det inte är lätt, men det gick 
till sist. Madina gick sex månader på SFI (svenskundervisning 
för invandrare) och läste sedan in både Svenska A och B och 
dessutom Svenska som andraspråk på Högskolan Väst medan 
maken utbildade sig till snickare. Dessutom tog hon svenskt 
körkort. Efter att ha trivts på sommarjobbet i köket på Fjäll-
backaservice gick Madina en utbildning till kokerska och nu 
har hon sökt fast tjänst på Service.   

Aseel
Aseel kommer från Syriens huvudstad Damskus. Efter högsko-
lestudierna jobbade hon som lärare engelska i 10 år. I Syrien är 
engelska obligatoriskt från skolstarten vid sex års ålder. Tillsam-
mans med sin man och de tre barnen som nu är mellan tre och 
elva år levde hon ett väletablerat liv. Så kom kriget. Det började 
med den arabiska våren 2011, men i Syrien möttes den folkliga 
resningen med våld och vapen av statsmakten och idag råder 
fullt inbördeskrig. Så här beskriver UD situationen: ”Stora 
delar av landet är föremål för regelbundna strider och bom-
bardemang…//…liksom vissa områden i Damaskus utkanter 
och förstäder. I dessa områden har mycket av infrastrukturen 
förstörts. Säkerhetsläget i centrala Damaskus har försämrats 
avsevärt över tid. Bombattentat och nedslag av granater och 
raketer förekommer numera regelbundet även i innerstaden.” 

Hur illa skall det bli innan man packar, tar sin familj och det 
lilla man kan bära och lämnar hela sitt liv och flyr? Hur fattar 
man det beslutet? Jag har frågorna på tungan, men jag anar 
att de kommer röra upp smärtsamma minnen och jag nöjer 
mig med att säga att för oss, vi som aldrig sett våld på nära håll, 
aldrig hört bomber och än mindre behövt frukta militären, är 
det helt omöjligt att föreställa sig hur det skulle kännas. Det 
är bortom föreställning. Istället frågar jag både Madina och 
Aseel om de skulle återvända hem om situationen blev bättre 
– självständighet i Tjetjenien och fred i Syrien. Båda tittar på 
mig med ett visst vemod och säger att det inte går att svara 
på. ”Vi måste tänka på barnen, på var barnen har en framtid.” 
Då förstår jag plötsligt. Det är i ögonblicket då du är helt säker 
på att dina barns liv hänger på ditt beslut att fly som du inte 
behöver fatta beslutet – du har inte längre ett val.  

Aseels make reste först. Han gav sig ut på Medelhavet med 
en av alla flyktingbåtar – överlevde han resan skulle resten 
av familjen följa efter. Det tog åtta dagar innan han nådde 
Italien. Åtta dygn där Aseel och barnen inte visste om han 
överhuvudtaget levde. Från Italien tog han sig genom Europa 
och kom till sist till Edsvik Campings asylboende. Efter en 
månad får Aseels make asyl, uppehållstillstånd och efter fem 
månader lägenhet i Trollhättan. När familjen skall flyga hit som 
anhöriginvandrare känns det dock tryggare att återvända till 
Tanums Kommun och familjen hittar en lägenhet i Fjällbacka. 
Resten av familjen får asyl och permanent uppehållstånd. Hela 
familjen är nu i säkerhet, men Aseel saknar och oroar sig för 
familj och vänner som är kvar i Syrien. Kontakterna över Skype 
och Facebook ersätter inte riktigt umgänge. 

Istället för att vänta på SFI skriver Aseel in sig på Grebbestad 
Folkhögskola och lär sig svenska. När vi ses har hon varit i 
Sverige i 13 månader och jag får fråga två gånger för att inse 
att jag inte missförstår henne. Hur kan man prata nästintill felfri 
svenska efter bara ett år här? Svaret är språkbegåvning och 
studievana. Samt, misstänker jag, ett viss mått av envishet och 
ambition. Aseel praktiserar först på Hamburgsundsskolan och 
är nu anställd där ett år framåt som hemspråkslärare i arabiska.

Det nya landet
Jag kan inte låta bli att fråga vad Madina och Aseel tyckte var 
konstigast när de kom till Sverige. Med glimten i ögat säger 
Aseel ”ni tränar mycket och ni är mycket mer ute i naturen 
än syrianer”. Med en gång känner jag stark samhörighet med 
det syriska folket eftersom inte jag heller tränar så mycket… 
Madina tänker efter en stund. ”Era hundar är så tysta”. Tysta? 
”Jo, jag såg att många svenskar har hund, men de går i koppel 
och skäller inte. Och ni har dem inne i bostaden. I Tjetjenien 
står hundarna i hundgårdar och skäller högt om man kommer 
nära.”    

Jag lämnar Annelis hus den kvällen med en känsla av gemen-
skap, men också med stygn av avund. Jag skulle vilja vara så 
modig, så uthållig, så uthärdande och så ambitiös inför det 
oöverskådliga i att lämna precis allt jag har och börja om från 
noll i en främmande kultur och med ett annat språk. Jag är 
också avundsjuk på den naturliga sociala förmåga som man 
behärskar när man växt upp i en kultur där gemenskapen är 
fundamental, i motats till vårt svenska folkhems individualism, 
men jag känner mig hoppfull. För om Aseel och Madina stannar 
här hos oss med sina familjer så kanske jag blir lite smittad. 
Jag hoppas det. n

FLYKTING I FJÄLLBACKA 2015

Madina:  
från Tjetjenien 
till Fjällbacka

Aseels: 
från Syrien 
till Fjällbacka

➲
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Eritrea är ett litet land med drygt 6 miljoner invånare vid Röda 
Havet, mellan Sudan och Etiopien. Varför flyr befolkningen? 
Eritreas historia innehåller vad forskarna tror kan vara mänsk-
lighetens vagga med fynd som är över en miljon år gamla. På 
grund av Eritreas strategiska läge har landet alltid varit intres-
sant för olika makter. Etiopen hävdar att Eritrea är etiopiskt 
territorium och senaste kriget ägde rum 2001. Idag är Eritrea 
visserligen självständigt, men har ett enpartistyre med låg 
rättssäkerhet, ingen pressfrihet, förföljelse av regimkritiker 
(den fängslade svenskeritrianen Dawit Isaac är ett exempel), 
tortyr i fängelserna och en nationaltjänst som varar upp till 
tio år från och med näst sista året på gymnasiet. Under denna 
nationaltjänst utsätts ungdomarna, både pojkar och flickor, för 
övergrepp och andra grymheter. Inga utländska ideella eller 
biståndsorganisationer är tillåtna i Eritrea. Att bedöma läget i 
Eritrea är svårt, men vittnesmålen från dem som lyckats fly ger 
en skrämmande bild av hur befolkningen behandlas. Sedan flera 
år tillbaka har flyktingar från Eritrea rätt till asyl och permanent 
uppehållstillstånd i Sverige, men vägen hit är lång, riskfylld och 
ofta kantad med ytterligare övergrepp och trauman.

Lena och Oscars grannar tillbringade många år i flyktingläger i 
Sudan under eländiga förhållanden. Till sist lyckades de ta sig till 
upp till kusten och kom med ett av de otaliga flyktingfartygen 
över Medelhavet till Lampedusa. Eftersom mamman i familjen 
enbart talar arabiska är enda källan till kunskap om vad som 
hänt dem barnen, som snappat upp svenskan i undervisningen 
på flyktingförläggningen. Någonstans under flykten har pappan 

Text & Foto: Annika Torevi

När tanken blir handling 

Lena Willig, Oscar Nordblom och Alma mellanbor i en lägenhet på Målgården medan de renoverar det hus som 
skall bli deras nya hem. I slutet av maj fick de nya grannar. Alma fick kontakt med de tre barnen som var mel-
lan 6 och 14 år. Snart förstod Lena och Oscar att familjen var från Eritrea. Migrationsverket hade placerat dem 
i Fjällbacka efter att de först bott på flyktingförläggning i Flen.

mördats. Mamman är analfabet. Samhällsinformation familjen 
får är skriftlig. Barnbidrag kan betalas ut, men då krävs ett 
svenskt bankkonto – hur skall man ordna det, utan att kunna läsa 
villkoren, utan att kunna förstå sammanhanget? Hjälplösheten 
är svår att ta till sig för oss som är så vana vid att bara googla 
eller ringa och fråga. I lägenheten som Migrationsverket hyr av 
Tanumsbostäder finns bara madrasser och filtar, inget annat. 
Vem som skall ordna med det familjen behöver är oklart. Kanske 
har de fått pengar att handla för på loppis, men hur skall de hitta 
en loppis? Och ta sig dit… Familjen vet inte ens att Fjällbacka 
ligger vid havet. När det förstår det blir de rädda. Hav betyder 
fara! Men efter övertalning följer de med på picknick på Badhol-
men en sommardag och verkar faktiskt tycka de är fint vid havet. 

Tanke, ord och handling
När Lena förstår hur familjens situation ser ut brister något. 
Kontrasten är skoningslös. Här har familjen Willig-Nordblom 
precis rensat ur ett helt hus av överflöd medan flyktingfamiljen 
inte har något alls... Tanke blir till ord blir till handling. Lena skri-
ver av sig i ett Facebookinlägg. Kan någon bidra? Ja, visar det 
sig, det finns MÅNGA som kan och vill bidra. Förråd töms, mat 
inhandlas, kläder plockas upp, leksaker trollas fram – på mindre 
än tolv timmar har Lena och Oscars kontaktnät i Fjällbacka 
möblerat två rum och kök ”ända in i badrumsskåpet”. Viljan att 
hjälpa överstiger vida behovet, Lena är övertygad om att det 
kunde möblerats flera lägenheter den dagen.        

I mitten av oktober flyttas familjen till Nora. En av pojkarna håller 
kontakten med Oscar via sms. Hans svenska är inte tillräckligt 
bra, så han använder sig av symbolerna. Vi hoppas de får lika 
varmhjärtat mottagande av Noraborna, för det är detta som är 
integration på riktigt – att hjälpa en granne. n

Familjen Willig-Nordblom, Lena, Alma och Oscar.

Schibsted Sverige gör i samarbete 
med Sjöräddningen en insats i 
Medelhavet där bl.a. förra stations-
ansvarige på SSRS Fjällbacka Victor 
Bogesjö är med. 

Victor är i vid pressläggningen precis hemkommen från 
Samos, Grekland, så vi återkommer i sommarnumret 
med artikel om Victors och Gula Båtarnas insats. 

Alla kan vi bidra till Gula Båtarna via bg: 5037-0378
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Text: Lasse Pettersson • Foto: Annika Löfberg

Positive Carry
– Super Yacht utanför Fjällbacka

I början på augusti hade vi besök av en ”Super Yacht”, som 
låg för ankar på Musfjorden utanför Väddö. Det är ett impo-
nerande fartyg på 203 fot (62 m) som i skrivande stund 
ligger utanför Miami i Florida. Miami, Fjällbacka, Karibien  
– you name it! 

Det visar sig att Positive Carry, som hon heter, är en yacht 
för charter med alla världens hav som arbetsfält. Om man 
vill chartra henne så bör man dock ha en välfylld plånbok. 
En vecka kostar nämligen 525 000 dollar i ”baskostnad” men 
med tillägg kan man få upp till 19 besättningsmedlemmar, 
som tar hand om det mesta när det gäller framfart och 
service. Bränsle och mat kommer troligen till, dessutom.

För förströelse ombord finns yacuzzi både inne och ute på 
däck och naturligtvis gym, AC och Wi-Fi. Gästkapaciteten 
är 12 personer fördelade på en ”master suite” plus fem 
”double cabins”.

Positive Carry byggdes ursprungligen 2005 och fick namnet 
”Rasselas” . Det namnet behölls till 2014, då hon renoverades 
och såldes till nuvarande ägare för 57,5 milj dollar och fick 
sitt nuvarande namn. n

Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk 
folkkultur har belönat 
Allan Olsson och Ingalill 
Andreasson med ett pris 
på 40.000 kr för boken 
”Kiddön, skutor och öliv 
under två sekel”.
Prisutdelningen skedde 
den 6 november 2015 
vid Akademins hög-
tidssammanträde på 
Uppsala slott.
Fjällbacka-Bladet gratu-
lerar till utmärkelsen. n

Kiddö-boken prisad Harald Rylander
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11 juni var ostindiefara-
ren Götheborg på väg 
in till Grebbestad för att 
visas upp ett par dagar. 

Vi kanske inte skall dra 
till med att Ilse satte 
ombord en lots  på 
Götheborg, men hon 
mötte i alla fall upp på 
insidan Väderöarna och 
det var en vacker syn 
med Väderöarnas gamla 
lotsbåt och den i sam-
anhanget gigantiska 
Götheborg. n

Ilse mötte upp Anders Torevi
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Lekplattform, tenderbåt med fyra 300 hk utombordare och tre vattenskoters.

Längd. . . . . . . . . . . . . . .203.41ft /62m
Bredd . . . . . . . . . . . . . . .36.42ft /11.1m
Djugående . . . . . . . . . .11.48ft /3.5m

Brutto tonnage . . . . . .1011 ton
Maskin . . . . . . . . . . . . . .2 x 2000 hp Caterpillar
Bränsle . . . . . . . . . . . . . .139430 liter
Räckvidd  . . . . . . . . . . .4500 nm 
Marschfart . . . . . . . . . .13 knop

Max fart . . . . . . . . . . . . .16 knop
Varv. . . . . . . . . . . . . . . . .Feadship
Built. . . . . . . . . . . . . . . . .2005 | 2014 (Refitted)
Exteriör Designer . . . .De Voogt Naval Architects
Interiör Design . . . . . .Pannagan Designs

Fakta: POSITIVE CARRY
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Text: Lena Linn (född Larsson) • Foto: Tillhör familjerna Larsson & Linn samt Hugo Bauer

Långedragsjullen
Lotta till museum

Lotta var som en familje-
medlem. Med henne gjorde 
jag min allra första segeltur, 
lärde mig segla, hade en 
massa roliga äventyr och 
många härliga turer i Fjäll-
backa skärgård. Och det i en 
äkta Långedragsjulle. 

Men till slut blev det för 
mycket att sköta på 50 mils 
avstånd. Hus, trädgård, en 
träbåt och så vill man ju 
kunna ta det lite lugnt på sin 
lediga tid. Vad skulle vi då 
göra med henne?
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Hösten 1942 beställde pappa Sylve Larsson en 10 kvm Lång-
edragsjulle av Myrens varv i Strömstad. Den skulle byggas i ek 
med skotbänk och längsgående tofter, i stället för skotpåle och 
tvärsgående tofter, som var det vanliga. Båten skulle levere-
ras till Fjällbacka, där pappa var född och fått seglingen med 
modersmjölken. 

På försommaren 1943 kom hon så, bogserad hela vägen från 
Strömstad. Ett vackert bygge. Men krigstiden förde med 
sig att bomullskvaliteten i seglen var därefter och nitarna i 
bordläggningen var inte av dyrbar koppar utan av järn som 
så småningom rostade.

Långedragsjullar är stabila och sjövärdiga, den passade bra när 
familjen växte. Min bror Anders var med från ett års ålder och 
jag debuterade vid bara tre månader. Det blev många seglatser 
i Fjällbacka skärgård med strandhugg på olika öar. Virholmen 
och Norddyngö var favoriter för sol och bad. I början fick jag 
ta rodret när det blåste ”flickvind” som pappa Sylve och bror 
Anders kallade det. Det vill säga praktiskt taget ingen vind 
alls. Det tog jag igen senare när Lotta och jag kryssade i styv 
sydväst ut mot Väderöfjorden!

I mitten av 50-talet hade det ursprungliga segelstället av egyp-
tisk bomull tjänat ut och ersattes av ett nytt bomullsställ. På 
sjuttiotalet ersattes det i sin tur av ett i dacron från Syversen Sails. 
Och 1966, efter pappas bortgång, vågade mamma inte längre 
lita på bara segel, utan skaffade en utombordsmotor. Först en 
4 hk Mercury, sedan en 6 hk Evinrude. Något som tidigare inte 

J 10:orna var en av klasserna i Segelsällskapet Nordervikens 
kappseglingar och regattor i Fjällbacka. Anders deltog i flera 
av dem runt 1960 och kom som bäst på en andra plats. Det 
närmaste jag kom kappseglandet var en sommar när jag fick 
assistera vid prisutdelningen på Badis i samband med högsom-
marregattan, iförd en fin klänning sydd av mamma Brita och 
av ett tyg inhandlat hos Anna Majas i Långbacken.

Kappseglingar krävde dock registreringscertifikat och mätbrev. 
Därför registrerades jullen först 1962 som J 10 nummer 86 hos 
Långedrags segelsällskap. Mätbrevet krävde också ett namn. 
Efter 19 år i sjön kom hon att döpas till “Lotta” efter mitt och 
farmors andra namn. En vackert snidad och utskuren namn-
bräda sattes på insidan av sargen akter om masten.

Överst: Pappa Sylve och sonen Anders Larsson tar ner seglen 1957. Lägg märke till 
skotbänken och längstgående toftor. Underst: Riggad och förtöjd vid vraken vid Lars-
sons sjöbod, Anders väntar på dagens seglats. I bakgrunden det som idag är Skäret.

Lena Larsson i pappas J 10:a vid Porsholmen 1959.

➲
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varit att tänka på. Hade man en segelbåt skulle man segla och 
inget annat. När vinden dog var det bara att ta fram årorna och 
ro, något som jag fick vara med om ett par gånger. Pappa Sylve 
vid rorkulten och Anders och jag vid årorna. 

Vi fortsatte att använda Lotta i många år, men gamla träbåtar 
kräver sin skötsel och vård. Det kan, som sagt var, ha sina problem 
när man bor i Stockholm 50 mil bort. Vårrustningen överlät vi åt 
Ericsons båtvarv i Hamburgsund. En sommar tappade Lotta under 
en dramatisk segling barlastkölen av järn på 225 kg. Kölbultarna 
hade rostat av. Resten av sommaren fick hon gå som motorbåt.

Varvet letade upp en nedgången J 10, flyttade över kölen till 
Lotta och skänkte skrovet till en ung grabb som ville använda 
det som motorbåt. Och Lotta kunde segla vidare med nästa 
köl i många år. 

Jag gifte mig med Calle Linn och vi tog över Lotta. Vi insåg 
emellertid ganska snart att hon krävde mer än vad vi hade tid 
för och möjlighet till. Efter femtio aktiva somrar gällde det så för 
oss att hitta ett bra ställe på land där Lotta kunde pallas upp tills 
vidare. Snart insåg vi även att vi skulle behöva hitta en värdig 
vårdnadshavare för hennes fortsatta liv. 

Margareta Aronsson, Lena, Anders och Sylve slörar sydväst vart 1965.

På insidan Nord-Dyngö tillsammans med en ruffad snäcka 1965. 
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Kunde vi hitta någon som ville rusta upp och segla henne, 
eller kanske något museum som ville visa något så typiskt 
västkuskt som en äkta Långedragsjulle? Jakten pågick i fl era 
år med många olika kontakter med träbåtsentusiaster, bland 
annat förmedlade genom Julleregistret.

Så, helt oväntat, dök en verklig eldsjäl upp. Hugo Bauer, en 
ung grabb från Kungsbacka, utbildad träbåtbyggare. Vi insåg 
snabbt att han var precis den vi sökte. Han fi ck överta Lotta 
och renoverade henne till ett bättre skick än hon varit i på 
många år. 

När hon så återvunnit sin forna glans och seglats under en solig 
sommar, fi ck Hugo ett erbjudande från Båt- och Sjöfartsmuséet 
i Onsala. Ett erbjudande som var omöjligt att säga nej till. Lotta 
skulle komma att ingå i museéts permanenta utställning och 
därmed föra vårt segelkulturarv vidare. Vid 72 års ålder har vår 
gamla kära familjemedlem Lotta fått ett värdigt hem. Ett hem 
där hon som pensionär kommer att glädja många entusiaster 
för den bohuslänska träbåtskulturen. n

Överst seglar Lotta en sista sommar – I mitten anländer hon till museet – Underst 
står hon vackert uppställd på Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala.

Registreringintyg med märbrev på skråvet. Även de gamla seglens mätbrev fi nns 
kvar och ingår nu i museala samlingar.
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Späckhuggare vid Väderöarna

I förra decembernumret skrev jag om, kanske inte extrema, 
men ovanliga naturupplevelser. Det var delfinshow sydväst 
om Hästvam, en strandad giantisk lungmanet och grindvalar 
utanför Lysekil. I år har det fångats ovanligt mycket Bonito 
(”vacker” på spanska), eller Ryggstrimmig Belamid som den 
också kallas. Boniton tillhör makrillsläktet och har samma 
mörka kött. Den blir lite större än den vanliga makrillen och 
mer likt en tonfisk i formen. Boniton hör normalt sett hemma 
längst sydeuropeiska och nordafrikanska atlantkusten samt  i 
Medelhavet men kommer någon gång då och då upp till våra 
breddgrader. 2010-2011 fångades en del i Halland men sedan 
dess har den varit osynlig här. I år har den varit relativt allmän 
ända upp i Oslofjorden. Med undantag av maneten lär besöken 
bero på den goda tillgången på föda. Mycket sill i havet nu…

27 augusti var det åter dags för ett celebert besök i Bohuslän. En 
flock om fyra späckhuggare siktades på insidan av Väderöarna. 
Tre vuxna djur på mellan fem och sex meter samt en tremeters 
kalv. Späckhuggarna, som är största arten i delfinfamiljen, 
lyckades Kustbevakningen fånga på bild då de under tio 
minuter följde deras rib-båt. Så länge båten gjorde fart genom 
vattnet simmade de längst med båten men när KBV stannade 
för att undvika risken för propellerskador på djuren, försvann 
de. Späckhuggarna syns då och då i våra vatten, kanske beror 
även detta på födotillgången. Mycket säl i havet nu… n

Text: Anders Torevi • Foto: Niklas Stråhlén & Gustav Rhedin, Kustbevakningen

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 flera medlemskap/prenumerationer till en betalare. 

Maila in dina uppgifter till medlem@fjallbackabladet.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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Släktträff med Benjamins Barn
Text & foto: Calle Linn (ingift)

Benjamin Larsson, som föddes 1833, var en stor man i Kvillebygden. 
Han var häradsdomare och en så aktad man i samhället, att han 
hedrades med ett mindre monument intill Kville kyrka när han gått 
ur tiden 1904. Och stor var han på ett annat sätt också. Han fick inte 
mindre än tretton (13) barn!

Den 12 augusti bjöd sällskapet Benjamins Barn in alla sina släktingar 
i rätt nedstigande led från Benjamin Larsson. Benjamins Barn 
bildades den 22 november 2014 då sysslingarna Bertil Hugoson, 
Lena Linn, Folke Jackson och Henry Jackson med sina respektive 
träffades för en släktmiddag. Slumpen hade gjort Lena, sonsondot-
ter till Benjamin, till den samlande personen. 

Vårvintern 2014 stötte hon oförmodat på Bertil på den västindiska 
ön Guadeloupe. Släktforskaren Bertil berättade att de var sysslingar 
och visade senare också att Folke, som Lena kände sedan tidigare, 
också var det. När Bertil och hans hustru Barbro senare kom till 
Stockholm kunde de sammanföras med både Folke och hans bror 
Henry och sällskapet bildades.

Släktträffen lockade inte mindre än 48 ättlingar som samlades vid 
Benjamins grav på Kville kyrkogård och sedan fortsatte till bygde-
gården. Bertil visade upp ett imponerande släktträd och berättade 
om den stora släkten som hans många ätteläggar gett upphov till. 
Tal och föredrag hölls, Barbro Hugoson stod för kakornas mångfald 
och Anders Larsson var släktfotograf.

Efter en trevlig eftermiddag kunde alla de nyfunna släktingarna ta 
med sig en fin trycksak med ett vackert släktträd som Folke Jack-
son hade tagit fram. Nu vet vi hur släkten är spridd runt Fjällbacka 
men också utifrån en gren i Dalarna och till andra ställen i landet.

Till slut kan vi bara konstatera att Benjamin i alla fall i ett avseende 
måste ha varit en god kristen. Till punkt och pricka följde han 
uppmaningen i Första Moseboken: Varen fruktsamma och föröken 
eder, och uppfyllen Jorden…n

Överst: Benjamin Larsson och ”Benjamins Barn” sommaren 2015.  
Mitten: Familjegravsmonumentet på kville kyrkogård. 
Underst: Bertil Hugosson vid det stora släktträdet som 13 barn innebär.
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KUSTIT.SE 

Kust IT har över 100 fasta företagskunder inom Webbutveckling och Drifttjänster. 
Tillsammans skapar vi en modernare webb och tillgänglighet för våra kunder. 

Självklart tar vi hand er domän, driften för hemsidan och e-mail brevlådor.
Ring Mattias Larsson för mer info eller beställning.

Tel. 0737 418669 | Besök kustit.se
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I samförstånd med Tanumshede, Grebbestad och Tanums Kommun har vi i Fjällbacka 
Samhällsförening nu beslutat att inleda ett samarbete med Skanova och deras lös-
ning Öppen Fiber. Skanova kommer erbjuda Öppen Fiber till samtliga fastighetsägare 
i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad och Tanumshede. Tanums Kommun kommer även 
agera ”draghjälp” för att skynda på installationen i våra tätorter.

Öppen Fiber-kabel fungerar på samma sätt som dagens kopparkabel – fast mycket 
snabbare. Öppen Fiber-kabeln kommer på sikt att ersätta dagens kopparkabel. Vi 
får ett fast pris för installation per fastighet, som är 19.900:- inkl. moms. Då ingår 
allt fram till fastigheten samt inkoppling i en ”fiber-box” inne i huset. Varje fastig-
hetsägare kan sedan välja bland mer än tio olika operatörer: Telia, Boxer, Viasat med 
flera. Varje operatör har sina erbjudande och priser. 

Redan någon gång under 2017 kommer 
fiberinstallationen vara klar! Blir vi ännu 
fler som anmäler intresse för att få fiber 
i sin fastighet nu så kan vi få fiber ännu 
snabbare. 

Läs mer om Öppen Fiber på hemsidan 
www.oppenfiber.se - här finns svar på 
de flesta frågor, även för er som ännu 
inte har bestämt er för att skaffa fiber. På 
www.oppenfiber.se kan du även se vilka 
erbjudande de olika operatörerna har. 
Titta igenom de olika alternativen redan 
nu och se vad som passar just dig och 
dina behov. 

Vet du någon som är intresserad men 
ännu inte anmält sitt intresse?
Be dem fylla i intresseanmälan på: 
www.fjallbacka.com/fiber. n

Fjällbacka Samhällsförening, Johan Ulriksson

Området som klassas som Fjällbacka Tätort.

NU ÄR DET ÄNTLIGEN KLART!

2017 BLIR DET FIBER  
I FJÄLLBACKA TÄTORT!
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För 12 år sedan, när dottern var 12 år, satt Isabella von Hofsten 
och skrev frågor om Fjällbacka till henne. Redan då förstod 
Isabella styrkan med ”Edjutainment”, att blanda lärande med 
underhållning. Det dröjde dock till 2013 innan arbetet med 
vad av som skulle bli Fjällbackaspelet började. På grann-
kontoret i Eksjö huserade en 30-årig spelutvecklare som 
sysslade med strategispel med pjäser (alltså inte dataspel). 
Spelintresset är stort i Qiuz-Sverige så varför inte ösa ur den 
kunskapsbank jag under 60 somrar i Fjällbacka byggt upp? 
resonerade hon.

Syftet med spelet är möte mellan människor över genera-
tionsgränserna, tillsammans med inlärning och humor. Spelet 
skulle ta cirka en timma att spela och vara snyggt och av god 
kvalité. 

Isabella, som är socionom och har behandlat ätstörningar 
och matmissbruk i över 20 år, arbetade under utvecklingen 
av spelet även på en bok om ätstörningar och idrott, ”Mål i 
Mun”. Bokens syfte är ett verktyg för att idrottstränare lättare 
och fortare skall upptäcka signaler på ätstörningar. Att ha två 
projekt igång samtidigt gillar hon. Släppa det ena, koncentrera 
sig på det andra och vice versa – växelverkan. ”Mål i Mun” 
släpptes för övrigt 2014.

Fjällbackaspelet
Text & foto: Anders Torevi

120 frågor skulle spelet få. Ett sjökort (med tydliggörande av öar 
som ingår i spelets frågor) som bakgrund till spelplan skulle det 
vara. Isabella gjorde en ritning till spelplanen och Lena Elg och 
Anton Johed har sedan hjälpt till med utformningen. På ett trettio-
tal av korten finns GPS-positioner till de öar som frågorna handlar 
om, för att man ska bli nyfiken och vilja besöka dem i verkligheten. 

– Jag uppfattade det som ett lite känsligt kapitel det där med 
vissa ö-namn. Valö eller Valön – Enerskär eller Innerskär, men 
jag gick på vad de kallas i folkmun, säger Isabella.

Sommaren 2014 fanns tre prototyper framme och främst via 
hemlån testades spelet och Isabella fick feedback till den 
slutliga produkten. Allt var klart i maj 2015 och tanken om 
sommarpremiär levde ett tag. 

Efter försenad leverans från fabriken har spelet nu istället 
blivit en mycket bra julklapp. Försäljningen började i septem-
ber via lagda förbeställningar och det går nu att beställa via 
www.fjallbackaspelet.se. Priset är 495.- inklusive frakt.

I framtiden får vi se om det blir en engelsk upplaga och kanske,  
likt Trivial Pursuit, en ny uppsättning frågekort. Men nu rullar 
vi tärningen och tackar Isabella för de kommande trevliga 
stunderna… n
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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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Rapport från Kräftakademien
Text & Foto: Anders Nilsson

Text & Foto: Anders Nilsson

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD 2015

Efter den mycket lyckade Havskräftans dag, som arrangerades 
för andra året den 15 maj, kan akademiens ordförande Kalle 
Kahlman vittna om ett stabilt fiske sedan dess. Under högsom-
maren är det inte ovanligt att fångsterna går ner ordentligt men 
i år var det inte så påtagligt.

Inom näringen diskuteras från myndighetshåll att införa per-
sonliga fiskekvoter för kräftfiskarna på samma vis som gäller 
för t.ex. räkfiskarna. Det påverkar kanske inte oss som är aktiva 
nu, förklarar Kalle, men eftersom kvoterna sannolikt kommer 
att kunna överlåtas finns det risk att de, när vi slutar, köps upp 
av större aktörer, viket skulle kunna utarma det småskaliga och 
miljövänliga burfisket vi sysslar med.

Den 24 november var det dags för andra upplagan av Svenska 
Havskräftakademiens årliga kräftfest. Efter förra årets succé var 
intresset förstås stort. Ungefär 90 glada akademimedlemmar 
strålade samman i Klassen på hotellet och avnjöt skaldjurwraps, 
västerbottenpaj, nykokt havskräfta och akademiens kräftsup. 

Föreningsmedlemmarnas engagemang och flit har även 
detta år gett fantastiska resultat. Under årets upplaga av 
Stora Fadderdagen samlades det in närmare 600 säckar skräp 
från öarna. På vår gemensamma korvgrillning på kvällen var 
känslan av glädje och stolthet påtaglig efter dagens insatser. 
Och ännu en gång kunde vi vakna upp nästa dag till en nästan 
ren skärgård!

Förutom städningen på Stora Fadderdagen är det ganska 
många som löpande städar på sina egna fadderöar och andra 
öar. Uppskattningsvis 100 säckar har samlats ihop på detta 
vis under året. Våra gemensamma ideella insatser går från 
klarhet till klarhet och vi vågar säga att detta är Sveriges mest 
framgångsrika projekt för östädning!

Det är glädjande att vi forsätter att få nya fadderfamiljer som 
ansluter till projektet. På det viset kan vi hålla ambitionerna 
höga och även utöka vårt totala städområde som nu sträcker 
sig från Hamburgsund och upp till Musö-Kämpersvik. Nya 
fadderfamiljer är alltid välkomna!

Vi har ju tidigare utan framgång utmanat andra orter att 
kopiera vårt projekt i syfte att sprida städandet längst kusten. 
Glädjande är att kommunen och föreningen nyligen träffades 
för att diskutera hur liknande städprojekt skulle kunna etable-
ras på fler platser. n

Med kopplade armar skrålade alla med i allsång under Lasse 
Loves eminenta ledning. Därefter följde dans på Upper deck in 
på småtimmarna. Akademien lever och levererar!! n

▲ Tveklyftan städas  ▼ Sopberget av insamlat skräp växer på kajen.
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Boka ditt boende på  +46 (0)707-40 36 79 eller online på info@turistenvast.se

BADHOLMEN
Vandrarhem
turistenvast.se

Frusen efter hummerfisket?
Trött och sliten efter golfrundan 

eller längdskidturen?

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

2sea4U bjöd in till paddeldagar

Lördagen 22:e och söndagen 23:e augusti anordnade kajakcen-
ter 2sea4U ett kajakevenemang i Fjällbacka för att under två 
dagar samla alla paddelintresserade i regionen. Under dessa 
dagar kunde man som besökare få kajakinstruktioner, köpråd, 
tekniktips eller bara prova på olika kajakmodeller ur 2sea4U:s 
sortiment. 

Det blev två välbesökta fantastiska dagar med sol och härligt 
häng utanför 2sea4U:s butik vid Richters marina i fjällbacka. 

Tanken med evenemanget var att inspi-
rera till att börja paddla kajak, visa på 
vilka aktiviteter man under sommaren 
kan göra hos 2sea4U, samt lansera nya 
kajaken Melker Väderö med namnan-
knytning till Fjällbacka skärgård. 

På dagordningen fanns någonting för 
alla. För barnen anordnades en lättare 
kajakorientering mellan Kråkholmen 
och Richters marina där alla som deltog 
fick pris. För den som ville lära sig 
kamraträddning fanns instruktör från 
Friluftsfrämjandet på plats för demon-
stration och instruktion. Den besökare 
som gillade äventyr kunde fängslas av 
en spännande förläsning med Malin 
Olin. Hon berättade och visade bilder 
från sin Grönlandspaddling.  

Många av besökarna valde att under 
lördagen stanna för att under kvällen 
ge sig ut på en gemensam paddlingstur 

i Fjällbacka skärgård. Det blev en vacker tur i solnedgång förbi 
Danholmen och ner mot Fläskö/Dyngö för att sedan paddla 
tillbaka mot Richters marina. Vid 2sea4U:s butik avslutades kväl-
len med grill och fler spännande kajakberättelser. 

Arrangemanget blev lyckat och många kajaker bytte ägare. 
2sea4U:s förhoppning är att Fjällbacka paddeldagar blir ett 
återkommande evenemang och att det även ska fresta den 
lokala befolkningen till att prova på att paddla kajak. n

Under höstens hummerfiske var vi flera som lade märke till de 
små stenbitsungarna i tinorna. Små som en tummetott var de 
och fick de sitta en stund på fingret sög de sig fast med sug-
koppen de är utrustade med på buken. Alla ”djurbarn” – valpar, 
ungar, kid och kalvar är ju söta heter det och nog faller även 
denna lilla gynnare in i det epitetet. Jonatan Widelius fick hen 
i en tina vid Porsholmen och plåtade med mobiltelefonen. n

Stenbits(l)yngel Anders Torevi
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Text: Gustav Juliusson, RS Fjällbacka  

   Foto: SSRS

Sjöräddningssällskapet  
rapporterar

FJÄLLBACKA-BLADET • December 2014 • Nr 11739

De frivilliga sjöräddarna i Fjällbacka har som vanligt haft en 
intensiv sommar med många uppdrag och under hummersä-
songen blir det återigen mer att göra för oss. Hösten innebär 
också att vi får en chans att underhålla våra båtar, öva och 
utbilda oss inför framtiden.

Sjöräddningssällskapets verksamhet syftar till att rädda liv till 
sjöss med hjälp av frivilliga krafter, medlemmar och donatio-
ner från privatpersoner och företag. Inte minst märks detta 
engagemang från samhället på sjöräddningsbasaren som 
hålls varje år på Badholmen i Fjällbacka där privatpersoner 
och lokala företag skänker gåvor och tid till vår verksamhet, 
ett stort tack till alla er som bidrar till detta! Det är tack vare 
er som sjöräddningsstationen i Fjällbacka kan utföra cirka 250 
uppdrag per år. 

Från vårt rapportarkiv i år kan vi bland annat läsa om ett larm 
som inträffade den 16 juli när en fritidsbåt börjar ta in vatten 
norr om Dyngö. Vi sätter full fart mot haveristen i Rescue Leif 
Johansson och väl på plats kan vi konstatera att båten nästan 
helt har sjunkit. Vi undsätter kvickt personerna ombord och 
påbörjar länsning av båten tillsammans med polisbåten som 
också anländer. Med gemensamma krafter lyckas vi hålla båten 
flytande och bogsera den till hamn. 

Fredagen den 24 juli var en annan händelserik dag för oss. Våra 
frivilliga sjöräddare kastade loss från kaj 14.00 för att sedan 
inte återvända förrän framåt kvällen. Allt började med en så 
kallad medlemsservice där vi hjälper våra medlemmar med 
mindre bekymmer där det inte finns fara för liv. Men vädret 
slår snabbt om och först inkommer larm om en båt med mast-
haveri utanför Heestrand. Detta följs snabbt av ett annat larm 
där en båt har fått problem i den grova sjön vid Valö Huvud, 
vi assisterar till säkrare plats. När detta väl är klart ringer det i 
jourtelefonen igen. En flytbrygga har slitit sig i vinden och vi får 
snabbt lokalisera denna. Men dagen var inte slut än. Klockan 
17.25 inkommer dagens sista larm när ännu en fritidsbåt fått 
stopp på Valö Huvud, efter avslutat uppdrag lägger en hungrig 
besättningen till klockan 19.30. 

Utöver alla rena sjöräddningsuppdrag vi genomför engageras 
vi också i mycket annat under året. Brandbekämpning på öar 
och sjöambulanstransporter är också en del av vår vardag där 
vi ofta kan vara den stora skillnaden mellan liv och död. 

Det största bidraget vi får kommer från våra frivilliga sjöräd-
dare, men vi behöver bli fler för att kunna upprätthålla vår 
beredskap i framtiden. Alla som känner sig intresserade av 
att bli frivilliga sjöräddare är varmt välkomna att kontakta 
oss via mail till rs.fjallbacka@ssrs.se. Det finns inga krav för 
att bli sjöräddare, alla är hjärtligt välkomna och vi ger er en 
fantastisk utbildning, en god gemenskap och en chans att 
bidra till samhället! n

16 juli norr om Dyngö:
Fritidsbåtens besättning 

togs ombord och länspum-
parna lyckades hålla båten 

flytande till hamn.
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Bilder av bla.
PETER

ENGBERG
OSCAR

NORDBLOM
KARL-ALLAN
NORDBLOM
JOHANNES
WESSMARK

INRAMNING
Södra Hamng. 18

Fjällbacka
Tel. 0525-31858

Ring: 0523-503 00

Förvarar 
allt åt alla!!
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w w w . f j a l l b a c k a b l a d e t . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Ellinor Wohlfarth 
   Foto: Göran Björving & Johan Ulriksson

Krabbmete utan vuxenklass

Resultat 2015

Faktaruta
Deltagare  185
Krabbor  1179
Sponsorer    41

I 2015 års krabbmetetävling, den 27:e i FFF:s regi, fanns två 
tävlingsklasser: ”barn med hjälp av vuxen” och ”barn/ungdom 
t.o.m. 17 år som fiskar själv”. Trots att det inte fanns någon 
vuxenklass, så deltog 185 barn/ungdomar (nära förra årets 
deltagarrekord på 188 deltagare). Mycket folk var i rörelse på 
torget och det var en perfekt dag för krabbmete. I år fångades 
1179 krabbor. Årets totalvinnare blev Ebba Ståhlgren, som fick 
upp 43 krabbor.

Det som många barn med spänd förväntan längtat mest efter 
denna varma och soliga dag var piratshowen. Piraten ”Gunnar 
Sparrow” och hans medhjälpare gjorde även i år ett bejublad 
uppträdande där både små och stora levde sig in i showen. 
Spelplats var Ingrid Bergmans park där ingen gräsplätt var ledig. 
Efter showens slut var det många beundrare som fotograferades 
tillsammans med sin nya idol - piraten ”Gunnar Sparrow” och 
hans medhjälpare. 

På årets prisbord fanns mycket leksaker samt presentkort. 
Många var det som gick nöjda hem efter val av pris. Vi säger i 
år stort tack till Linda Sjölund från Ossoami som hade ordnat 
utställning och tipspromenad, samt till Anton Joling från Fjäll-
backa Bibliotek, som kom och berättade om sommaraktiviteter 
och skänkte böcker.

FFF tackar även våra övriga generösa 
sponsorer och aktiviteten från Sjörädd-
ningsbåtarna som gjorde Barnens Dag 
till en riktigt bra dag. n

Klass A • Barn med vuxenhjälp  Antal 
1. Lukas Andersson  18
2. Elsa Röst  13
3. Sälma Garpendal  13

Klass B • Barn/ungdom t.o.m. 17 år u. hjälp  Antal
1. Ebba Ståhlgren  43
2. Ali Shaipov  42
3. Jordan Träff  32
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w w w . f j a l l b a c k a . c o m / m a k r i l l v m . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Anders Torevi • Foto: Jerker Norlander & Annika Torevi

Erika Wetterlind utklassade alla

1.  Erika Wetterlind, Fjällbacka 38 st 6,9 kg
2.  Magnus Andersen, Tanumshede 24 st 4,3 kg
3.  Joakim Christiansson, Fjällbacka 23 st 4,3 kg

Juniorklassen:
1.  Oscar Eriksson, Vänersborg 19 st
2.  Jacob Sandberg, Härryda 14 st
3.  Jacob Johansson, Uddevalla 11 st

RESULTAT 2015 Bästa herre: Magnus Andersen, Tanumshede 
Första fisk: Delat mellan Per Thomsen, Norge och  
       Kenneth Skoog, Trollhättan
Största fisk: Eiwe Isaksson, Långsjö 612 g
Minsta fisk: Marlene Hermansson, Borås 86 g
Bästa utlänning: Peer Thomsen, Norge 
Bästa yrkesfiskare: Eiwe Isaksson, Långsjö 21 st
Lagtävlingen: ”Lättmeta”  
Stefan Gustavsson, Bosse Gustavsson, Jacob Johansson Uddevalla

För tredje gången i Makrill VM:s 24-åriga historia blev det en kvinna 
som vann. 1995 segrade Pia Olsson från Stockholm som även var första 
segraren ”utifrån”. Tidigare segrare var från Fjällbacka och Långsjö. 

2007 var det Malin Rydén från Munkedal. Malin ansågs av sina tre 
manliga medfiskare i båten så dålig att hon blev satt utanför båtens tre-
mannalag. Snacka om knäpp på näsan då hon ensam vann stora priset!

Nu var det Erika ”Klart att jag fiskar för Fjällbacka!” Wetterlind som vann. 
Fjällbackatjejen, om än för tillfället boende på Smögen, utklassade alla 
med 14 makrillar i marginal till tvåan. 38 makrillar är det klart högsta 
antalet någon vunnit på. 1999 fick Stefan Gustavsson 27 st och det var 
tills nu gällande ”all time high”. Nämnas i sambandet kan ju Hans Kallins 
”all time low” på 2 st för seger 2001. 

Erika satt absolut inte i en båt med några få fiskare, hon var med bland 
30-40 på Donalda så myten om att många ombord skall vara ”ofesket” 
kan vi ta död på. Och hjälp fick hon när agnet tog slut, grannarna 
ombord skyndade glatt till med mer. När det gick upp för de andra 
ombord att hon ledde rätt stort skrek och hejade de fram henne. Det 
skulle bli en segrare på Donalda!

Första fisk blev omöjlig att utse då två fick var sin när metan var på väg 
ner, efter cirka 5 sekunder. Det fick bli delad förstafisk i år. Att en yrkesfis-
kare fick 21 st var också det ett litet mirakel. Resultaten finns längst ner.

Försnacket i år gällde mest hur otroligt mycket makrill det varit att få 
på meta under sommaren och en viss rädsla fanns nog att de bortemot 
500 fiskarena skulle komma med 25 styck per man till invägningen. Nu 
blev det lyckligtvis inte så, även om det landades ovanligt mycket fisk.

Gott väder var det, om än så mycket blåst att fiskeplatsen blev Gôrrvik 
(under Valö rakt utanför Fjällbacka) med omnejd. Ingen dum fiskeplats 
alls och alla båtarna syntes fint från land…

Nu siktar vi mot jubileet nästa år. 25 år, ett kvart sekel, inte klokt. Tiden 
går fort när man har skoj… n
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Text: Christer Lindh • Foto: Christer Lindh & Beauty-in-frames

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

Dance Port siktar mot SM 2016

Efter vårens SM i Helsingborg har våra duktiga dansare redan siktet inställt mot ett nytt SM i Helsingborg 2016. 
Men först skall vi tävla i Lag-SM i Piteå, World cups, Grand Prix i Sverige samt inte minst arrangera vår egen täv-
ling Bryggdansen. Sommaren och hösten har varit fylld av läger, träningar, rankingtävlingar, men även annat 
kul som vanligt hos oss i Dance Port.

Lägerrik sommar = bra start på säsongen
Som sig bör rivstartade dansarna med ett stort läger på hem-
maplan. Årets BADROCK-läger lockade närmare 75 dansare från 
sex olika klubbar. Under en helg så var det härligt drag under 
skorna för dansarna. Detta tack vare en mycket bra organisation 
och tränare av världsklass. Dansarna fick inte bara dansa sina 
vanliga danser utan även en gemensam koreografi i dansen 
Contemporary av Jimmy som är utbildad i New York. 

Svenska Danssportförbundet var efter 2014 års VM-läger i Boogie 
Woogie så nöjda att de ville ha det även i år. Så i början av augusti 
var landslaget här för tre dagars hårdkörning innan VM. Ports 
dansare Niklas Skarin var med i truppen. Träningen i Fjällbacka 
gav resultat, ett guld och silver i juniorklassen, samt ett silver i 
vuxenklassen. Vi säger grattis till medaljörerna!

Pokalrik start på rankingtävlingarna
För våra stora tävlingsdansare har hösten rivstartat med två 
rankingtävlingar på en månad. På dessa tävlingar har dansarna 
gjort bra ifrån sig och i konkurrens med övriga Sverigeeliten har 
tre guld, tre silver och hela sex brons dansats hem till Fjällbacka. 
Det har tagit våra danspar till hela sex topp-tre platser på ran-
kinglistorna. Två av dem är förstaplatser. 

Även våra nya tävlingsdansare, de i R-klass, har startat sin 
tävlingshöst med två tävlingar. Den första och största var Dance 
Ports egna R-tävling, Lilla Bryggdansen, med över 50 danspar 
som startade. Många nya duktiga dansare var det som fick med 
sig medaljer hem till sina prisskåp.

Kul på kurserna hos Port
Måndagarna under hösten har varit vår stora kursdag, med 
populära SKUTTIS och ROCKA LOSS. Under två timmar skuttas, 
dansas, skrattas, busas det. Allt under ledning av några duktiga 
juniordansare från klubben. På de två kurserna är det närmare 40 
unga, blivande dansare som lär sig dans i en lekfull form. Allt från 
att studsa som en boll och dansa robotdans till att lära sig coola 
koreografier och grundstegen i bugg. Varje höst och vår är det 
tolv kurser för dessa unga dansare i Fjällbacka församlingshem.

Vi har även gjort annat kusligt kul under hösten
Som vanligt har vi även gjort massor med annat kul tillsammans. 
Störst måste vårt traditionella Halloweendisco vara. Under höst-

lovet flyttade vi till Sporthallen här i Fjällbacka. Tur var det, för 
närmare 75 små zombies, superhjältar, häxor, samurajer och andra 
läskiga varelser dök upp för att dansa, tävla, busa och ha skoj ihop. 

November och december är fullspäckade månader med jul-
bocktillverkning, julmarknader, tävlingar och planering inför 
vårterminens alla trevligheter innan vi styr ned till Helsingborg 
för SM igen. Håll tummarna för oss under våren och stötta oss 
gärna på tävlingar innan vi åker dit! n

▲ Anki med tränarna på årets Badrock.  
▼ Odin & Emma kickar högt i en långsam Boogie Woogie.
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Fjällbacka 0525-644 00www.nyttodata.se

FÖRSÄLJNING
 Datorer/Servrar
 Kopiatorer
 

WEBB
 Hemsidor
 Onlinebackup
 

KONSULTATION
 Affärssystem
 Serviceavtal
 

UTBILDNING
 Hos er el. oss
 Distans

IT-funderingar? Vi hjälper dig!

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

•ELMATERIAL •ELINSTALLATION

FJÄLLBACKA · STRÖMSTAD · ED · GÖTEBORG · UDDEVALLA

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

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

ELINSTALLATION · TELE · LARM · LÅS 
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

Butiken är 
öppen vardagar 

kl 9-18, 
lunchstängt 

kl 13-14.
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En lång och framgångsrik säsong

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

Text: Ture Eriksson Foto: FjGK & www.fjallbacka.com

Vilken fantastisk höst! Mitten av november och en bana i fortsatt 
toppskick. En lång och härlig golfsäsong närmar sig sitt slut. Vi 
kan titta tillbaka på en tävlingsverksamhet med många startande 
och fina resultat.

Antalet deltagare ökade i de flesta av klubbens tävlingar vilket 
är glädjande. Nordea Tourtävlingen ”Stora Hotellet Bryggan 
Fjällbacka Open” genomfördes för andra året i rad med ett fullt 
startfält. Det 150 man starka startfältet fick denna gång verkligen 
bekänna färg, hård vind och tidvis kraftiga regnskurar de två 
första dagarna gjorde banan svårspelad. Tredje dagen visade 
vädergudarna en bättre sida med lättare vind och sol. Slutsegrare 
blev Gabriel Axell, Landeryds Golfklubb med 207 slag endast 1 
slag före Victor Flatau, S:t Jörgen Park Golfklubb, och Andreas 
Grönkvist, Örebro City Golf och Country Club.

Tävlingen blev även i år lyckad och sköttes på ett mycket bra sätt 
rakt igenom. Ett stort och varmt tack till alla våra sponsorer och 
duktiga funktionärer som gör det möjligt för oss att genomföra 
våra arrangemang.

Hummergolfen blev också den fulltecknad och ett vackert 
höstväder och 127 humrar på prisbordet gjorde tävlingen till en 
härlig upplevelse.

Arbetet med att rekrytera ungdomar från trakten fortsätter. Vi 
kommer erbjuda skolungdomar att komma till oss på våra orga-
niserade juniorträningar, för att prova på golf.

Den befintliga satsningen på juniorerna i klubben utökas ytter-
ligare. Träning kommer nu även genomföras under lågsäsong 
med olika aktiviteter, där inte bara golfteknik kommer vara fokus. 

Vi har flera duktiga och lovande juniorer som är ute i distrikten 
och representerar Fjällbacka Golfklubb. Isak Eriksson Krabbe är en 
av dem som även denna säsong tagit ytterligare ett steg framåt. 
Med sin regelbundna träning och målmedvetenhet förbättrar 
han sig hela tiden. Han var i år för första gången med i Fjällbacka 
Golfklubbs lag och spelade i det nationella seriespelet Div. 2 för 
seniorer, där han gjorde en bra insats. Flera spelare i de andra 
klubblagen berömde Isaks fina spel. Kommentarer som ”svårt 
att tro att killen bara är 13 år” hördes.

Isak gick även i år till riksfinal i juniortävlingen Skandia Cup som 
spelades 29-30 augusti på Landskrona Golfklubb. Han deltog i 
klassen pojkar 13 och gjorde en mycket fin prestation. Tävlingen 
spelades över 36 hål och med 149 slag, bara 7 över banans par 
slutade Isak på en fin andra plats. Bra gjort!

Ni som har bestämt er för att starta upp en golfkarriär, eller är 
nyfikna på att prova på golf, är alltid välkomna till oss på Fjällbacka 
Golfklubb. Det är ingen medlemskö och utrustning kan lånas när 
ni vill utan kostnad. Det är bara att köra igång.

Fjällbacka Golfklubb är rankad bland de 40 bästa banorna i 
Sverige och vi arbetar vidare för att förbättra vår anläggning 
ytterligare. Med hjälp av vår duktiga personal och vår vackra 
natur finns alla möjligheter att ta ytterligare ett kliv upp bland 
de bästa banorna i landet.

Andrea Grimberg-Lignell är även hon en duktig lovande junior i 
klubben. Hon visade vid årets klubbmästerskap vem som är bäst 
genom att vinna både junior KM flickor och senior KM damer samt 
i par med sin mamma Annika även vinna foursome KM.

Våra nya krögare Pär och Nichlas har gjort ett mycket uppskattat 
arbete under säsongen med god mat och bra service. Inte bara golf-
spelare har upptäckt deras goda och vällagade mat. Gäster långt 
utanför kommungränsen har varit och ätit på golfrestaurangen.  

På klubben förbereds nu nästa säsong. – Keep swinging! n

Håkan Pettersson kokar ”prisbordet” övervakad av tävlingskommitten.
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Följ oss på 
Facebook & Instagram!Medvind 2015

Segelklubben ligger och surfar på en go slör eller vad säger 
man? Det är som vanligt stort intresse för alla seglarkurser och 
på tävlingssidan så håller den uppåtgående trenden i sig. Vi 
köpte 8 nya optimistjollar i våras och fi nansierade hela 7 stycken 
av dem via sponsorer. Tack till: Stora Hotellet Bryggan, Alnab, 
Fjällbacka Samhällsförening, Föreningen för Fjällbacka, VM i 
Makrillmete, Curator samt Fagerberg.

Man kan väl säga att poängseglingarna på torsdagarna är 
nerven som visar hur mycket som pågår i klubben. Den svarar 
kanske på frågan hur många seglingsnördar vi är. En torsdag i 
slutet på juli var vi 22 jollar som deltog. Det var väldigt många 
år sedan så många låg på startlinjen. Gubblaserklassen är ju en 
”tung ” del av denna uppåtgående trend. Vi är några stycken som 
håller på här och då blir det ju ett trevligt grupptryck som ökar 
intresset ändå mera. Vi har träning på måndagar och matchar 
på torsdagar. Jättekul och inte alltid så enkelt som det kanske 
verkar. Själv är jag nybörjare och fattar inte hur alla erfarna rävar 
bara hittar knepen hela tiden. Så skaff a dig en laser. Eller sälj den 
om du har en som bara ligger och inte gör någon nytta, det fi nns 
många som är intresserade av en begagnad laser.

Seglarskolan dundrar på som aldrig förr. Vi skriver mera om den 
i sommarnumret av Fjällbacka-Bladet. Men till er som redan 
har allt och som har lite svårt med julklapparna så här års så 
rekommenderar vi en 3-dagars vuxenkurs som julklapp. Det är 
tre eftermiddagar måndag till onsdag där man seglar C55. Vi 
anpassar nivån till dina önskningar.

En annan positiv trend har vi med kölbåtsseglingen i gamla 
anrika Väderöarna Runt. Vi har som du säkert vet skrotat 

konceptet med att man ska runt Väderöarna och halvvägs till 
Skagen kunde man tycka. Vi lägger en bana i skärgården och ut 
på Väderöfj orden och kallar det Väderö Race. Då blir lättare att 
anpassa banan till vädersituationen och vi kan justera så att det 
kommer närmare 3-4 timmars segling. I somras dog ju vinden ut 
en stund på dagen men mot eftermiddagen så kom västvinden 
igen och vi fi ck en raffl  ande målstrid med hela fj orden full av 
spinnakers. Vi har ett trevligt samarbete med Rogers nu och det 
gör att vi kan erbjuda ett attraktivt prisbord och lite modern 
inramning. Det blev några fi na bilder.

Slutligen vill vi presentera vår klubbmästare 2015: 
Optimist: Seth Gustavsson, Zoom : Matilda Persson,
Laser: Anders Nilsson, E-jolle: Elvira Forsberg. Grattis till er! n

Text: Hans-Einar Forsberg • Foto: Annika Löfberg & Jan Västernäs

Spinnakers på Väderöfj orden under Väderö Race.

Målgång på Badholmen En Knarr från Norge och en Comfort32.
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Text: Anders Nilsson 
   Foto: Jürgen Wickert & Jonas Fredriksson

SEGLING SPOR TEN

Sommaren 1968 deltog Ingrid Bergman i segelskolans Ladies 
Week. Hon föreslog att deltagarna skull avsluta kursen med en 
segling ut till Dannholmen. Det blev en succé och väl därute 
bestämdes att det skulle bli mer segling med koppling till ön. 
I samråd med Lasse Schmidt föddes idén med kappseglingen 
Dannholmen runt.  

Från början var det bara Mirrorjollar i startfältet. Det var en 
liten jolle som hade vunnit engelska tidningen Daily Mirrors 
pris i en tävling för att den var billig, lättbyggd och välseglande. 
Den introducerades i Sverige genom Bo Reichenberg och Arne 
Fossum och marknadsfördes bland annat med hjälp av Lasse 
Lundberg och Klasse Möllberg, som under många år använde 
båten på seglarskolan i Sälvik. När sagt alla ungdomar i Fjällbacka 
seglade snart Mirror och massor av knallröda Mirrorsegel sågs i 
skärgården under slutet av 60- och 70-talet. Under den här tiden 
hade seglingen en glansperiod i Fjällbacka. Alla seglade, det var 
kappseglingar hela tiden och seglarfesten på Badis drog fulla hus.

Lasse Lundberg har berättat om en kväll på Dannholmen i 
början av 70-talet tillsammans med Lasse Schmidt och Arne 
Neass, som var gift med Diana Ross. Lasse Schmidt föreslog att 
de skulle ut och segla bräda. Det blåste emellertid väldigt lite. 
För att för att få ett lämpligt tävlingsmoment bestämdes att alla 
skulle ha med sig en Dry Martini på brädan. Den som lyckades få 
med sig drinken intakt iland vann. Det är oklart om någon vann. 
Senare den kvällen bestämdes att även brädor skulle få delta i 
Dannholmen runt.

Tävlingen arrangerades i 17 år med Ingrid Bergman som vär-
dinna och prisutdelare fram tills dess hon gick bort. Det var en 
mycket prestigefylld tävling med uppemot 70 deltagande båtar 
som mest. Förutom Mirrorjollar och brädor har Trissjollar och vid 
något tillfälle ett par roddekor från Mörhult deltagit. Tävlingsle-
dare var alltid Gösta Sandersson från Valö och Ragnar Lundblad 
från Hamngatan vars barn alla seglade Mirror. Tävlingen var en 
högtidsdag på sommaren med massor av åskådare som samlades 
på klipporna runt huset för att följa seglingarna och den efterföl-
jand prisutdelningen som ägde rum från trappen utanför huset.

Efterhand svalnade dock intresset för segling alltmer och 1986 
arrangerades Dannholmen runt för sista gången…

Omstart 2015
Men 27 juli i år, 29 år senare, var det dags igen. Som en del i 100-års 
firandet av Ingrid Bergmans födelse arrangerades åter Dannhol-
men runt. Yanne Norup Schmidt var värdinna på ön och Segel-
sällskapet Norderviken höll i själva tävlingen. Förutom seglare 
var det gott om åskådare som tog plats på Dannholmens vackra 
klippor och njöt av tävlingarna och besöket på Dannholmen.

Ett 20-tal jollar i klasserna Laser, E-jolle och optimist kom till 
starten som gick alldeles öster om ön så att åskådarna iland 
kunde följa det hela. Det blåste hårda vindar och blev en ganska 
tuff dag för många som fick bada både en och två gånger. Efter 
tävlingarna var det dags för prisutdelning nedanför huset på 
Dannholmen. Yanne Norup Schmidt, som delade ut priserna, 
hade som huvudpriser skänkt två tennstop med repliker av den 
frihetsörn som står på skäret sydost om ön.

Det var en härlig dag och det beslöts att Dannholmen runt 
ska arrangeras också nästa år med förhoppning om ännu fler 
seglare och fler besökare på ön! n

Dannholmen runt
– en återuppväckt tradition

▲ I början av 1970-talet höll Ingrid Bergman, Lars   
 Schmidt och Lasse Lundberg i prisutdelningarna.
▼ 2015 var det Yanne Norup Schmidt, Anders Nilsson och  
 Jan Västernäs som gjorde samma jobb.
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Skärgårdshus i Backen 
med maximal havsutsikt. 

Utgångspris: 8.000.000 kr.

Fjällbacka

Fjällbacka

Vackert belägen avstyckad gård
med renoveringsbehov. 

Kontakta oss för mer info.

Torreby

Nyckelfärdiga hus på egen tomt
i Torreby Slottspark.

Pris: från 2.275.000 kr.

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

TILL SALU

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

Dags att sälja huset?
Hos oss får du ingen standardlösning. Vi skräddarsyr alla våra tjänster 
för varje uppdrag, för varje säljare och varje köpare – helt enkelt för att 
ingen 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

Gerlesborg med 
havsutsikt

2:a i Brf Sommarvågen

Sjöbod på ofri grund

Havsnära tomter
Kontakta oss för mer info.
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Elisabeth Stenbeck (syster till Jan Stenbeck och Margaretha af Ugglas) står i segelekan och prinsessan Margaretha 
(kung Carl XVI:s äldsta syster) är på väg ombord 17 maj 1958. 


