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Ledare
c/o Rebecca Trehammar 
Dinglevägen 15 
457 40 Fjällbacka 
Bg 514-7228

Föreningen för Fjällbacka 
www.fjallbackabladet.se

Hans Schub

OMSLAGSBILD:  
Sommarnatt nordväst från minigolfen. 
Linda Otterstedt

Knappast en överraskning säger ni säkert, trogna läsare av 
Fjällbacka-Bladet. Ni tänker nog att intresset för vårt samhälle 
inte endast ryms inom vårt lands gränser utan Fjällbacka är vida 
känt i världen. Ingrid Bergman, Camilla Läckberg, vår fantas-
tiska skärgård och allt det där som vi är så stolta över. Eller hur? 
Men jag menar faktiskt statens intresse för Fjällbacka. Tidigare utövade staten, eller 
Kungen, sitt inflytande och makt genom system med fogdar. I dagens moderna Sverige 
är det Länsstyrelsen som fungerar som statens förlängda arm ut i vårt avlånga land. En 
myndighet som är skapad för att tillse att statens alla intressen inte åsidosätts eller på 
annat vis skadas. De intressena kallas ofta för riksintressen.

Drygt hälften av Sveriges yta ingår på ett eller annat vis i det som staten utpekat som 
särskilt värt att bevaka/bevara, dvs hälften av landets yta är riksintressant? På ett eller 
flera sätt. 

I Fjällbacka radas riksintressena på varandra. Det kan handla om kulturmiljö, naturmiljö, 
rörligt friluftsliv, fornlämningar, landskapsbildskydd eller något annat bevarandevärt. 
Läggs dessa i lager på varandra kan det vara svårt att skönja samhället på en underlig-
gande karta.

Är detta bra eller dåligt?
Det beror nog helt och hållet på vilken ståndpunkt man intar. Men det handlar inte om 
något så enkelt som att välja mellan att bevara eller att utveckla. Ett ensidigt bevarande 
gör Fjällbacka till ett museum och ett ensidigt utvecklande hotar att förstöra de värden 
som skapat det genuina som gjort Fjällbacka så unikt och som vi är stolta över. Det som 
gör Fjällbacka så intressant för oss som bor här, helår och delår, och som dessutom ger 
oss många besökare och skapar underlag för service som t ex affärer och restauranger.

Just nu arbetar kommunen med en ny översiktsplan kallad ÖP 2030. En sådan översiktlig 
plan ska bland annat beskriva de olika kommundelarnas och samhällenas värden och 
karaktärer. Fjällbackas identitet beskrivs i planen som ”traditionellt fiskeläge”, ”äldre 
gatunät med bebyggelse”, ”kontrast mellan den äldre bebyggelsen och de obebyggda 
bergen runtomkring”, ”Vettebergets siluett” samt ”kyrkan som landmärke”. Egentligen är 
detta också en beskrivning av de ovan nämnda riksintressena. Men här är det vi själva 
som pekat ut vad vi värderar, inte staten.

Tyvärr ser vi att i arbetet med att ta fram nya detaljplaner uppstår det allt som 
oftast konflikter med riksintressena. Länsstyrelsen är mycket svårflörtad och bidrar 
inte till någon konstruktiv dialog för att vi ska kunna balansera utveckling mot 
bevarande. Detta är nu också något som ofta nämns som ett problem för hela 
Sverige då vi ju på de flesta platser i landet behöver bygga ett mycket stort antal 
nya bostäder. Borde inte möjligheten att bygga och bo också vara ett riksintresse? 
Så det kanske är dags för en reform där makten över riksintressena flyttas från staten 
till kommunerna? Vi kan bara hoppas att detta sker innan vi tvingas hänga upp skylten: 
”Välkommen till Fjällbacka - ytterligare ett museum i Bohuslän”. n

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

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.

FFF:s STYRELSE 2015-2016
ORDFÖRANDE 
Rebecca Trehammar, Fjällbacka 
rebecca@trehammar.com, tel. 0525-325 60

VICE ORDFÖRANDE / SEKRETERARE 
Hans Schub, Fjällbacka 
hans.schub@gotanet.com, tel. 0525-326 46

KASSÖR 
Johan Ulriksson, Fjällbacka 
johan.ulriksson@curator.se, tel. 0525-314 17 

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Eva Björving, Fjällbacka 
eva@bjorving.se, tel. 0525-315 31

Annelie Torstensson, Fjällbacka 
anneliekahlman@hotmail.com,  tel. 0525-316 84

Annika Wænerlund Hökerberg, Stockholm 
annika@hokerberg.se tel. 08-667 42 19 

MEDLEMSREGISTRERING 
Telefon: +46 (0)525-317 56
E-post: medlem@fjallbackabladet.se 
Via webben: www.fjallbackabladet.se 

FJÄLLBACKA-BLADET
ANSVARIG UTGIVARE 
Anders Torevi

REDAKTIONSKOMMITTÉ 
Sammankallande: Anders Torevi 
Fjällbacka, tel. 070-563 10 39 • anders@torevi.se
Eva Björving, eva@bjorving.se 
Hans Schub, schub.hans@gmail.com
Annika Torevi, annika@torevi.se
Harald Rylander, harald.rylander@gmail.com
Clas Collin, clas@reklamutveckling.se

ANNONSER 
Eva Björving tel. 0525-315 31, 070-207 49 85  
annons@fjallbackabladet.se

SÄTTNING OCH LAYOUT 
Signatur Torevi Mediaproduktion

Fjällbacka är ett riksintresse
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 250 kr och  

du får två nummer av 
Fjällbacka-Bladet  

i brevlådan
Anmälan till:  
Eva Björving 
Allégatan 23 

457 40 Fjällbacka
 Tel: +46(0)70-2074985 

medlem@fjallbackabladet.se 
www.fjallbackabladet.se

I detta nummer:

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

Äntligen är det sommar igen, med allt vad det innebär. Förhoppningsvis blir det 
vackert väder som bjuder in till salta bad, ljumma kvällar på sjön och grill i goda 
vänners lag. Det finns såklart ”måsten” även under sommaren och semestern,  men 
nu förhoppningsvis utan vardagens dåliga samvete med att inte alltid hinna med 
det man tänkt att göra.

Under vintern och våren har vi arrangerat tre ”Trivsamma” tillfällen i gemenskap och 
god samvaro. Vi har vid dessa tre tillfällen hört:
 •  Victor Bogesjö som berättade och visade bilder om sitt och Sjöräddningens enorma 
insatts med Gula Båtarna, det berörde oss alla djupt. 
• Vår före detta styrelsemedlem Lasse Lundberg berättatde och läste ur sin kommande 
bok Bouslän berättar – skrönor och sanningar, en kväll som bjöd till många skratt 
men också allvar. 
• Stellan Johansson kom och berättade om Första Världskrigets största sjöslag, Ska-
gerakslaget. Det är i år 100 år sedan natten mellan 31 maj-1 juni då 8600 man dog.

Föreningen har också arrangerat Fjällbackas nationaldagsfirande i egen regi för första 
gången. Dels på Ingrid bergmans Torg och dels vid Fjällbackaservice.

I år firar FFF 60 år som förening. Det känns stort! Vi kommer att fira detta efter vårt 
årsmöte den 14 juli på Stora Hotellet. Vi startar årsmötet kl. 18.00. Mer information 
om firandet kommer. Håll utkik på fjallbacka.com och på vår Facebooksida.

Barnens dag med Krabbmete går av stapeln torsdagen den 21 juli. Boka redan nu in 
dagen i almanackan.

Jag vill avslutningsvis önska er alla en riktigt härlig sommar, med fina stunder som 
blir till minnen som vi tar med oss när höstmörkret tar över och vi åter kan se fram 
emot en höst med trivsamma kvällar tillsammans. n

Grafisk utformning och sättning av
Fjällbacka-Bladet sedan år 2000:
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Rebecca Trehammar 
Ordförande
Jobbar med alla våra aktiviteter och  
evenemang.  
Marknadskoordinator på Nordby  
Shoppingcenter.
rebecca@trehammar.com · 070-663 74 11

Hans Schub 
Vice ordförande/Sekteretare
Skribent i och redaktionsmedlem för  
Fjällbacka-Bladet. 
Arbetar som IT-pedagog i Tanums skolor  
och är kommunal fritidspolitiker.
schub.hans@gmail.com · 0525 326 46

Annelie Kahlman Torstensson  
Ledamot
Engagerad i föreningens alla aktiviteter. 
Jobbar som lärare i förskoleklass på Fjällbacka 
skola. Är kontaktperson mellan skolan och 
föreningslivet.
anneliekahlman@hotmail.com · 073-813 16 84

Johan Ulriksson 
Kassör
Delaktig i de flesta av föreningens aktivite-
ter och evenemang. Fjällbackabo. 
Arbetar på Trestads Mobil Curator i Her-
restad, Uddevalla.
johan.ulriksson@curator.se · 0525-314 17

Annika Wænerlund Hökerberg 
Ledamot
Deltidsboende i Fjällbacka. Tidigare sekreterare 
sedan 2004. Projektledning av och deltagande 
i föreningens aktiviteter. Egen företagare inom 
kommunikation och marknadsföring.
annika@hokerberg.se · 08-667 42 19

Eva Björving 
Ledamot
Ansvarig för medlemsregistret, fakturering, 
annonsförsäljning, ”Hus med Historia”-
skyltar och Fjällbackas kulturbroschyr. 
Pensionerad ABB-ingenjör.
eva.bjorving.se · 0525-315 13

Vilka är vi i styrelsen för Föreningen för Fjällbacka 
 2015-2016 och vem gör vad?

Hör gärna av dig till den vars ansvarsområde passar in på dina funderingar.

Anders Torevi 
Redaktör och ansvarig utgivare
Spindeln i nätet av gänget som bygger 
Fjällbacka-Bladet. Tidigare styrelsemedlem  
och under tre år ordförande.  
Fjällbackabo, eller rättare sagt Mörhultare.
anders@torevi.se · 070-563 10 39

• Folkmängden i Fjällbacka var vid nyår 1012 personer, en ökning 
med 3 personer från i fjol. Uppgifterna har lämnats av Peter 
Berborn på kommunkontoret och Nils Kristensson i Nordby.

• Folkmängden i Tanums kommun ökade med 160 personer till 
12 455.

• Kommunen hade ett överskott på +6 Mkr för 2015.
• Nya ledningar för vatten och avlopp har lagts ner i Förenings-

gatan i vår. För att finansiera nya ledningar, höjs vattenavgif-
terna med 6 %.

• Fjällbacka By AB önskar bebygga Lunnemyren, området söder 
om skolan. Eftersom det inte finns havsutsikt, kan bostäderna 
bli billigare, anser företagets vd Erik Schröder.

• Efter överläggningar med havsbiologer höjs räkkvoten med 
60%. Räkbeståndet är inte hotat.  

• Ny flygplatschef för Fjällbacka Flygfält är Lars Alsterqvist.
• De första lägenheterna i BRF Brisen är inflyttningsklara, och 

renoveringen av Doktorsvillan är i full gång.
• Kravet på urinseparerade toaletter, som gällt för fastigheter 

utan detaljplan, slopas.

Från Hamburgsund
• Kommunens första Pridefestival arrangeras 7-8 juli.
Från Grebbestad
• Tanumstrand bygger om för 80 miljoner.

Från kommunen – Anders Järund 

Övriga redaktionsmedlemmar
Eva Björving ............eva@bjorving.se 
Hans Schub .............schub.hans@gmail.com
Annika Torevi ..........annika@torevi.se
Harald Rylander .....harald.rylander@gmail.com
Clas Collin ................clas@reklamutveckling.se

Fjällbacka-Bladets redaktionskommitté
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Kyrktrappan – av Madeleine Myrström Kamb, vår kyrkoherde

Sommarmusik i Kville pastorat 2015
Ons  29 juni Rolig kunskapskonsert  
  Halmstads kammarkör. Fjällbacka kyrka 20.00

Ons   6 juli  Jussis pärlor på vårt sätt    
  Operasångare Olof Söderberg,  
  Emma Runegård piano. Fjällbacka kyrka 20.00

Lör  9 juli  Orgelschlagers – något nytt något gammalt 
  Organist: Tommy Jonsson Göteborg 
  Kville kyrka 18.00

Ons  13 juli  Tro, pop och kärlek 
  Pelle Lindwalls orkester. Fjällbacka kyrka 18.00

Ons  20 juli Himlens polska 
  Folkmusikgruppen Dråm och Patrik Wingård: 
  Anna Rynefors-Rebec säckpipa, slagverk ,sång 
  Erik Ask Uppmark harpa, säckpipor, sång   
  Patrik Wingård flöjt, sång. Fjällbacka kyrka 20.00

Lör  23 juli  Från Bach till grafisk musik - orgeln genom 300 år 
  Organist:  Gun  Dovelius  Uppsala. Kville kyrka 18.00

Ons  27 juli  Jazz i sommarkvällen 
   Gota River Jazzband. Fjällbacla Kyrka 20.00

Födda:

19  Juli  Inez, dotter till Karl Gunér  
   och Lina Ax

9  Dec Oliver, son till Jonatan Widelius  
   och Frida Pettersson

27  Mars  Viktor, son till Anders Odin  
   och Louise Klemensson

28  Apr Ludde, son till Mikael Johansson  
   och Emma Leijon

Legala notiser 
1 maj 2015 – 30 april 2016
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen  
har kunnat tas med. 

Döda:

10 Maj Folke Olsson 95 år

22 Maj Ella Persson 88 år

20 Aug Inger Andersson 69 år

25  Nov Irma Östberg 100 år

12 Feb Bengt Ekström 57 år

15 Feb Ingrid Edlund 84 år

22 Feb Marie Larsson 42 år

7 Apr Bo Wenander 87 år

28 Apr Monica Järund 62 år

Svenska kyrkan behöver kon-
centrera sin ekonomiska resurs 

på kärnverksamheten. Gudstjänst, 
undervisning, diakoni och mission. Jag tror att alla försam-
lingsbor har en relation till prästgården. Där har livets olika 
skiften tagit gestalt. Många har berättat för mig om hur de 
vigdes i prästgården och om släktforskning i gamla kyrkböcker. 

Många präster har bott i huset under åren. Många barn har 
sprungit på gräsmattorna och lärt sig fiska krabbor av ortens 
barn. Fjällbacka prästgård har varit min familjs hem i nio år och 
Fjällbacka har blivit den plats vi kallar hemma. Med stolthet 

lämnar vi över fastigheten till den nya ägaren och återför en 
del av försäljningssumman till Fjällbacka kyrkokör som är den 
enskilt största verksamheten i församlingen. 

Personligen känner jag en djup glädje och tacksamhet över 
att vi fått ett eget hem här i Fjällbacka där vi vill bo och leva 
med den livskvalitet som ett litet kustsamhälle erbjuder. Jag 
önskar dig en fin sommartid i det som är ditt hem denna 
sommar och ger dig ett bibelord från Ordspråksboken 9:7 att 
bruka med måttlighet: Ät ditt bröd med glädje och drick ditt 
vin med glatt hjärta – Gud har redan sagt ja till vad du gör. 
Gud välsigne dig. n

Tack för allt Fjällbacka prästgård
1897 byggdes Fjällbacka prästgård och den 31 maj 2016 tar en 119 år lång epok 
slut. Prästgården har fått en ny ägare. Försäljningen är ett resultat av kyrkofull-
mäktiges beslut att rationalisera i ett redan stort fastighetsbestånd. 
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

FFF:s Trivsamma tillfällen – Hans Schub 

Victor Bogesjö om de Gula Båtarna 
Fjällbackasonen Victor Bogesjö är aktiv i Sjöräddningen SSRS. Han deltog som frivillig 
i det första team som åkte till Samos, Grekland där SSRS med sina ”Gula Båtar” valt att 
finnas som resurs i undsättning och räddning av de flyktingar som vågar livet över havet, 
från Turkiet till Grekland. Föredraget hölls i en nästan fullsatt matsal på Stora Hotellet en 
lördagseftermiddag i april. Läs mer om Victors Samosresa på sidan 24. n

FFF:s Trivsamma tillfällen – Rebecca Trehammar

Lasse Lundberg om sin kommande bok
Sista torsdagen i april hade ett troget gäng samlats på Lilla Berith för att lyssna på Lasses 
beskrivning av hans senaste bok. Det blev en fin stund och jag som hört Lasse genom 
åren tyckte att denna kväll var lite speciell. Vi fick ta del av Lasses barndom och uppväxt 
och han försökte också få oss att förstå vad som skapat hans intressen genom livet. Boken 
kommer att innehålla många av de historier vi kanske ändå redan hört men Lasse av olika 
skäl valt att inte teckna ner, förrän nu. n

FFF:s Trivsamma tillfällen – Johan Ulriksson 
Stellan johansson om Skagerackslaget 1916
Vi bjöd lördagen den 21 maj in till Stellan Johansson att berätta kring det stora Skage-
rackslaget som stod för 100 år sedan, natten mellan 31 maj och 1 juni 1916. Vi fick många 
gripande och hemska anekdoter om sjömännens öde. 8600 sjömän miste sina liv denna 
natt och många av liken flöt iland längst Bohuskusten. På Stensholmen utanför Fjällbacka 
kan man besöka kyrkogården för några av alla dessa engelsmän och tyskar, en kyrkogård 
som tyska staten fortfarande ansvarar för. De drygt 60 åhörarna var mycket nöjda med 
Stellans underhållande och informativa föredrag. n

Senaste nytt om Fjällbacka och dess framtid
Vi i Fjällbacka Samhällsförening arbetar mycket med olika 
grupper, det går bra att anmäla sig till någon grupp om man 
är intresserad.
Grupper vi har igång är:
Bogruppen: Anders Lindberg · Badholmsgruppen: Eva-Lotta 
Eriksson · Trafikgruppen: Karin Darpö · Grannsamverkan: Karin 
Darpö · Baden i Sälvik och nedanför Campingen: Martina 
Edberg · Badberget: Martina Edberg
EKONOMI: Föreningens ekonomi är god. Vi har under våren 
beslutat att stötta en del blomsterarrangemang i samhället 
bland annat vid Harry Järunds Plats. Om det finns fler önskemål 
hör av er. Vi behöver även frivilliga som kan vattna osv.
BADHOLMEN: Samhällsföreningen, Eva-Lotta Eriksson har drivit 
projektet att förbättra Badholmen och göra den mer attraktiv. 
Ett av förslagen har varit en scen. Ansökan om bygglov har nu 
blivit godkänd. En del av finansieringen är ordnad, men det 
saknas ännu mycket pengar. Vi tar gärna emot sponsorpengar 
för detta ändamål. Vi måste få frivilliga som kan hjälpa till med 
tillsyn och skötsel, eller att driva den i egen regi. Hör av er till 
Eva-Lotta om ni är intresserade. Byggnation troligen 2017.
TANUMS KOMMUN: Brisen är i full gång, hälften av lägenhe-
terna är sålda. Slänten skall snart ut på utställning, 23 tomter. 

Även Flig har kommit lite längre. Projektet Lunnemyren som 
innehas av Fjällbacka By med cirka 100 tomter har kommit lite 
längre, de har fått planbesked och äger nu 50% av marken, 
resterande är kommunens. Markköp och infrastruktur måste 
också till.
TORGET och KAJEN: Står fortfarande still.  Kommunen har stora 
problem gällande samarbetet med både Länsstyrelsen och 
Trafikverket, därför blir de flesta projekt utdragna. 
Många på mötet hade åsikter om beläggningen på våra gator. 
Tyvärr är detta en fråga för Vägverket och trots otaliga påtryck-
ningar från kommun och samhällsföreningen är det omöjligt 
att få gehör. Karin Darpö uppmanar alla att polisanmäla om ni 
varit med om en olycka, händelse eller dylikt på våra gator runt 
Fjällbacka. Vägverket vill ha statistik.
FIBER: Telias representanter och även Johan Ulriksson SF och 
Ingemar Toresson TK,  informerade Fjällbackaborna om anslut-
ning till Fiber, dess för- och ev nackdelar. Under tiden fram till 
31/5-16  har man möjlighet att boka fiber till det lägre priset där-
efter blir priset ett helt annat. Alla hushåll och företag kommer 
att få besök av en representant från Telia. Det är två stycken 
ombud för Telia som knackar på. Det går även bra att ringa och 
boka sig för fiber. Telefon, privatpersoner 90200, företag 90400. 
eller www.oppenfiber.se n
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Rasmus fick Lilla Augustpriset

Bokanmälan
Gloria
Åsa Hellberg - Bokförlaget Forum

Annika Torevi

Text: Anders Torevi • Foto: Pressbild

Juryns motivering:
Novellen Den på intet vis speciella är, trots titeln, genom sin 
vardaglighet, fina framåtrörelse och väl avvägda språk allde-
les speciellt läsvärd. Genom att följa den unga jag-berättaren 
får vi läsare en inblick i familjens relationsmönster, morfars 
trädgård och det mest förbjudna spörsmålet – döden.

Läs Den på intet vis speciella på:  
www.augustpriset.se/den-pa-intet-vis-speciella

I Mörhult har vi genom åren kanske mest sett Rasmus som en 
grym boulespelare med stort bollsinne. Nog blev i alla fall jag, 
minst sagt, förvånad när han 23 november på Augustgalan, frotte-
randes med Sveriges skrivande kulturelit, tilldelades Lilla August-
priset, det ansedda priset i skrivartävlingen för unga skribenter. 

Att novellintresset bland unga är stort vittnar de 557 inlämnade 
bidragen om. Sex noveller nominerades och att vinna var inget 
Rasmus vågade hoppas på:

– Det kändes skitkonstigt. Jag är en dålig förlorare, så jag hade 
haft som mantra hela kvällen att ”jag kommer inte vinna, jag ska 
inte bli sur när jag inte vinner”. 

Lilla Augustpriset är tänkt som ett ungdomspris för att uppmuntra 
unga människors lust att läsa och att skriva. Erik Titusson, ordfö-
rande i juryn beskriver novellformatet som ...notoriskt svårt att 
skriva, eftersom det begränsade formatet inte tillåter den typ av 
utsvävningar som räddat både en och annan författare. 

Rasmus novell Den på intet sätt speciella handlar om en familj 
och deras förhållande till döden. Det är inte den första av Rasmus 
noveller som publicerats. Fredagskväll var under 2015 publicerad 
i LitteraturMagazinet.

– Noveller tar inte så lång tid att skriva, så man kan testa många 
olika idéer, säger Rasmus.

– Man kanske hinner leta efter sin grej innan man skriver något 
längre.

Rasmus, som är fjärde generationen sommarboende i Mörhult, 
kommer från Kristinehamn. Är 20 år och pluggar i dagsläget 
psykologi i Linköping. Författare eller psykolog?

– Jag tänker jag ska försöka bli båda, jag väl se vart jag landar 
någonstans men visst har jag drömmar att kunna leva på att 
skriva, helt eller delvis.

Ett stort grattis från Fjällbacka-Bladet, Rasmus! n

Med prismottagande följer tacktal. Kultur- och demokrati minister Alice Bah 
Kuhnke skrattar gott...

B O K B I T E N

Igenkänningsfaktorn bland oss medelålders kvinnor som tillhör 
den bokslukande sorten har varit Åsa Hellbergs starka kort i alla 
hennes tidigare böcker. I Gloria utmanas läsaren av att huvud-
personen är operasångerska och de eftertraktade männen är 
från samma värld som, får man anta, är okänd mark för de flesta 
läsare. Åsa har gjort sin research ordentligt, man får inblick i det 
föra glamorösa repetitionsarbetet som föregår varje operapre-

miär. Det är inte bara divorna som 
får vara i fokus, andra medarbetare 
får också utrymme i boken, det 
känns sympatiskt. 

Även om Åsa skriver i genren 
”ladylit” så låter hon sina huvud-
personer göra inlägg i samhälls-
debatten som avslöjar författa-
rens egen humanistiska värdegrund.

Bokens röda tråd är operan Carmen och dess intrig vävs samman 
med det som utspelas mellan sångarna i verkliga livet. Om du 
liksom jag avskyr olyckliga slut kan du lugnt läsa Gloria, mer 
tänker jag inte avslöja!  n
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Barnboksförfattaren på Ödsmål

Bokanmälan
Vettarnas glada liv - del II
Lena Odelius - Förlag: Egen utgivning

Anna-Lena Schub

LENA ODELIUS
V
E
T
T
A
R
N
A
S

G
L
A
D
A

L
I

V

II

Som läsare blir man omedelbart intresserad 
och lockas lätt med i äventyret i vettarnas miljö.
Det är en glad och intressant skriven bok.Dessutom ger hon bevis på en enorm fantasi.
Språket är konkret och välformulerat utan 
krusiduller.  / Hans Hedlund redigerare

Detta är Lenas andra bok om vettarnai Fjällbackas Kungsklyfta.Hon berättar med kärleksfull finurlig inlevelse
om deras vardagsliv och spännande äventyr
i början av 1830-talet.

Sillen har varit borta i 20 år, havren har missväxt
Hungersnöden väntar alla i byn.Vettarna i Kungsklyftan känner att det ärdags att göra en insats för Fjällbacka. 

Denna boken är tänkt för alla åldrar, och är en 
fortsättning på den förra boken Fjällbackasägnerna 

Jag är en passionerad rosenodlare med 230 olika rosor.
Maindfulness och KBT att leva här och nu.

Jag  har  arbetat  som  labingenjör  i  33  år.
På fritiden författar jag böcker eller spelar elfiol, piano, tecknar eller stickar

VETTARNAS GLADA LIVDEL II

Text: Anders Torevi • Foto: Lars Bergkvist

Mi Karlsson Bergkvist kom till Fjällbacka första gången redan 
innan hon fyllt ett år och sedan dess har Ödsmål varit en fast 
punkt i tillvaron. Farfar Bror Karlsson köpte det gamla skol-
huset, Musöhyttan, som flyttats från centrum ut till Ödsmål 
där det nu står. 

Mi har publicerat fyra böcker; två om Amanda (Amanda och 
fågelbadet och Amanda och Blåbärsälgen), samt en om Tekla 
(Tekla Tiger och JAG-boken). Alla tre är bilderböcker. I Amanda 
och blåbärsälgen ordnar Amanda och morbror Jack en fejkad 
älgjakt hemma i trädgården. I Amanda och fågelbadet funderar 
Amanda och hennes morbror Jack över vad som händer när man 
dör och ordnar en begravning för den svarta fågel som Amanda 
hittar i sin morbror Jacks fågelbad. 

– Jag skriver gärna om allvarliga ämnen, men försöker göra det 
på ett lättsamt och positivt sätt. 

En del har undrat om boken inte är lite för tung och allvarlig för 
yngre läsare. (Inledningsvis skrev Mi också boken till vuxna läsare, 
men blev övertalad att ändra manuset till en ungdomsbok.) 

– Jag tycker inte att boken är för tung, även om den börjar med 
ett dramatiskt dödsfall. Jag har full tilltro till de yngre läsarna 
och att de kan ta till sig en mörkare ingrediens, som ju också 
är en helt naturlig del av våra liv. Jag är med dig alla dagar är 
en historia med hopp och framtidsutsikter, och som jag önskar 
också inger känslan att även om livet ibland kan vara svårt, så 
löser det sig i slutänden.

Mi har ständigt texter och historier på gång, och kanske det blir 
något nytt i sommar då hon kan sitta i den nybyggda gäststugan 
intill Musöhyttan och skriva. n

Tekla Tiger och JAG-boken handlar om adoption och hur man 
förklarar för ett barn att man ser annorlunda ut än sina föräldrar. 
Ung-vuxenboken Jag är med dig alla dagar berättar om Elias som 
förlorar sin mamma i en drunkningsolycka. Till en början har Elias 
svårt att handskas med det som hänt, men han tar sig igenom 
den svåra tiden tack vare att han träffar en person som oväntat 
blir hans vän och förtrogna. 
– För mig är vänskapen huvudtemat i Jag är med dig alla dagar.

B O K B I T E N

Mi Karlsson Bergkvist

I vår återkommer Fjällbackas rosdrottning Lena Odelius med 
en fortsättning på sin bok Fjällbackasägnerna som vi skrev om 
här i Fjällbacka-Bladet 2014. Om hennes första bok till viss del 
var en historielektion om det gamla Fjällbacka, så blommar nu 
fantasin ut för fullt när vi åter möter de små vettarna som i slutet 
av förra boken flyttade in i Kungsklyftan. 

Vi får följa deras öden när de lämnar sin trygga grotta för såväl 
vardagsliv som spännande äventyr tillsammans med männis-

korna. Med sina wisheryquicker 
och kristallsand kan de göra 
livet lite lättare för befolkningen 
i Fjällbacka, trots att sillen för-
svunnit och missväxt hotar. De 
får hjälp av den omtänksamma 
marulken Mal-Inn, den visa och 
goda meteoriten C-Mee och 
skeppet Unvisible - kända karaktärer som 
nu får utvecklas och träffa nya vänner. 

Boken är fantasifullt skrivet, med glimten i ögat, och det är inte 
utan ett och annat leende som jag gärna läser vidare om de 
små figurerna. n
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Tetra Pak expanderar  
och säkrar framtiden i Fjällbacka

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Bo Andersson, ny fabrikschef tar över där Göran Ek lämnade med en färdig 50-miljoners-plan för Fjällbacka-
fabrikens utbyggnad och expansion. 12-15 personer kommer att nyanställas.

2010 genomförde Tetra Pak en ännu större utbyggnad då den stora hallen sattes upp och flera nya maskiner 
installerades, bl.a. världens modernaste laminator. Vi skrev om detta i Bladet nr 110 och den då nytillträdde 
fabrikschefen Göran Ek beskrev sin vision om hur Fjällbacka-fabriken skulle kunna växa på grund av persona-
lens höga kompetens i kombination med effektiv produktion. 

Då ingick fabriken som en av fyra inom Tetra Paks affärsområde ”Strips and Film”. Göran Eks arbete med stän-
dig kompetens- och produktionsutveckling ledde 2015 fram till att Tetra Pak beslutade att flytta produktionen 
från Schweiz till Fjällbacka, de fyra fabrikerna kunde minskas till tre.

Text & Foto: Hans Schub
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Ny fabrikschef
I mars 2016 tillträdde Bo Andersson som ansvarig för fabriken 
i Fjällbacka. Precis som Göran har han arbetat större delen av 
sitt yrkesliv inom Tetra Pak-koncernen. Uppvuxen i Värmland 
anställdes han in i företaget 1985 och då till fabriken i Forshaga. 
Där fanns också redan Jens Tömmernes som vi känner som f.d. 
fabrikschef i Fjällbacka. Bo och Jens har följts åt i sina karriärer 
inom koncernen. 

högkvalitativ som förväntades. Till detta har ett japanskt 
system för att ständigt hitta utvecklingsmöjligheter i produk-
tionen införts. 

Fabriken här har utvecklats till den mest flexibla fabriken 
inom ”Strips and Film” och ledningen såg att produktionen i 
Schweiz gick att överföra till Sverige, speciellt som Fjällbacka-
anläggningen också är den som bäst lämpar sig för utbyggnad. 
Dagens tillbyggnad har inneburit att en befintlig lagerhall 
byggts om och fått ett torn. Blåsmaskinerna arbetar nämligen 
vertikalt och det krävs hög höjd för denna typ av produktion. 
Kostnaden är cirka 50 miljoner kronor och den första maskinen 
kommer att vara driftsatt ungefär när denna tidning kommit 
ut från trycket.

Framtiden är ljus
Nu är Fjällbacka den enda av de tre återstående enheterna inom 
”Strips and Film” som tillverkar den plast som finns på insidan 
av alla förpackningar, det som kallas blåst film. Detta faktum 
betyder enligt Bo Andersson att produktionen här är säkrad 
för överskådlig tid. Dessutom börjar fabriken i Thailand närma 
sig sitt produktionstak och när det sker så är det återigen här i 
Fjällbacka som volymerna ökar. 

Idag arbetar cirka 75 personer i Fjällbacka och de nya maski-
nerna kommer att generera 12-15 nya arbetstillfällen. Bo säger att 
det är förvånansvärt lätt att hitta personer med den kompetens 
som krävs. Han betonar ansvar och ägarskap till processerna 
som värdeord för all personal och detta tränas och finslipas 
hela tiden.

Fjällbacka har en själ
Jag möter Bo på hans kontor efter att med kort varsel bett om en 
liten intervju. Han verkar trivas med fabriken, med personalen 
och med vårt samhälle. Idag bor han med sin fru i f.d. Kyrkskolan 
och de har hunnit komma in i vårt samhälle och de känner att 
”Fjällbacka har en själ”. 

Det märks också att Bo har läst på fabrikens, eller snarare 
Harry Järunds historia. I år har de firat 60 år med Tetra Pak och 
inför det jubileet gjorde Bo en rejäl research. Jag överlämnade 
några gamla nummer av Fjällbacka-Bladet där vi bl a skrivit om 
tidigare utbyggnader och Harry Järunds historia om företagen 
Inventing och Tetra Paks tillkomst. Men om detta visste redan 
Bo det mesta! n

Bo har också varit stationerad i utlandet, från 2000 till 2015 i 
Ukraina, Kenya och i Hjörring Danmark (den fabrik som familjen 
Järund startade som en systerfabrik till dåvarande Inventing 
och som är en av de tre/fyra inom ”Strips and Film”). 2012 blev 
det en flytt till andra sidan klotet, till den tredje syster-fabriken, 
den i Rayong, Thailand. Slutligen finns Bo Andersson nu alltså 
på plats i Fjällbacka.

Varför expansion i Fjällbacka?
Utbyggnaden 2010 var första steget att säkra framtiden för 
fabriken i Fjällbacka. Nya supermoderna maskiner och hög 
kompetens har gjort produktionen här precis så effektiv och 
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

En av Fjällbackas mer uthålliga entreprenörer och företagare 
väljer nu att dra ner på arbetstempot. Efter åtta år med Restaur-
ang Lilla Berith sålde Berith Haj Khalifa i maj verksamheten.

Berith gjorde Järnboden till en institution. När hon gifte sig 
med sin nuvarande man Hedi Haj Khalifa startade hon ännu 
ett företag, i en för henne ny bransch, men i vilken Hedi sedan 
många år arbetat. Restaurang Lilla Berith slog upp portarna vid 
midsommar 2008. Berith skötte båda företagen fram till 2013 då 
familjerna Bogesjö/Bjurenvall övertog Järnboden. Berith och 
Hedi har med de år som gått hunnit arbeta in samma själ och 
hjärta i Lilla Berith som Järnboden fick (och fortfarande har).

Äga och driva en restaurang kräver full närvaro på alla de 
tider när andra är lediga. Sommar- och semesterveckor, helger 
och kvällar är alltid arbetstid. Beslutet att sälja för att försöka 
komma in i mer vanliga arbetsrutiner har vuxit fram under den 
senaste vintern-våren.

En som däremot just nu tycker att han har lite för lite att göra är 
den nye ägaren, Micke Bååth. De flesta känner nog igen honom 
i samhället men kanske inte vet vem han är eller vad han hittills 
pysslat med i sitt liv. 

Uppvuxen i Dalsland kom Micke till Fjällbacka i början av 80-talet 
för att sommarjobba på Badis. Här fastnade han, blev med 
sommarhus i Skeppstad och sedan fyra-fem år är han slutligen 
året-runt-boende. Yrkesmässigt är Micke i klockbranschen, han 

Berith lämnar över Lilla Berith

Centrumkiosken & Acke’s i nya händer

har en agentur och säljer armbandsur, något som han kommer 
fortsätta med även om han nu blivit krögare.
Micke Bååths övertag innebär inte inledningsvis någon ändring 
av krogens karaktär och även i fortsättningen är det den stora 
vedeldade pizzaugnen som kommer att utgöra krogens nav. 
Hedi kommer att finnas kvar under två månader i sommar för 
att göra övergången till den nye ägaren så smidig som möjligt.

Vi önskar Micke lycka till och hoppas att Berith och Hedi i sitt nya 
liv också lyckas i sin avsikt att hitta lite mer ledig tid. n

Hedi, Micke och Berith.

Text & Foto: Hans Schub

Text & Foto: Annika Torevi

När Mats Finn och Maria Richardsson överlät Centrumkiosken 
och Acke´s till Maria Erlander, Johan Tidstrand, Anna Sörqvist 
och Andreas Norberg i maj utbröt febril byggaktivitet direkt. 
Med bara veckor kvar till högsäsongen gällde det att få tag 
i hantverkare och till de nya ägarnas stora lättnad ställde 
lokala entreprenörer upp, trots kort varsel mitt i deras egen 
högsäsong. Men vad gör man inte för att kunna få nattamat 
i sommar…? 

Det blir gatukök i båda luckorna och glasscafé med massor 
av kulglass inne i kiosken samt ”take-away” kaffe med dopp, 
godis, snacks och dricka. Hela huset får en ansiktslyftning nu 
och namnet behåller man året ut. Nästa säsong blir det ett nytt, 
vidareutvecklat koncept som vi inväntar med spänning. Man 
bygger en stor uteservering som får god tillgänglighet - sol-
dyrkare, hundar och barn – alla är välkomna! Det blir utökade 
öppettider från tidig morgon till mitt i natten och även öppet 
utöver hösten. 

Nästa säsong får en tidig start på våren. Var inte oroliga – den 
klassiska Snedseglaren överlever ägarbytet! n Anna, Andreas, Johan och Maria.
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CURATOR
Curator IT/telekom har gått samman 
med Trestads Mobil och bildat Trestads 
Mobil Curator AB. Curator AB med 
VD Olle Svensson kommer fortsätta 
utveckla företaget inom samtliga 

verksamheter och på samtliga orter. Ny VD för Trestads Mobil 
Curator blir Johan Ulriksson som tidigare arbetat i Curator AB.

GALLERI ARTISTEN
Mitt emot Satterlinds på Falkevägen 
uppstår Isa och Janne Gunnérs Galleri 
Artisten igen efter åtta års jungfrulig 
vila och blandar nordisk design med 
sydfransk tradition. Det kommer bli 

separatutställningar med svenska konstnärer. Även svensk 
keramik finna att köpa. 

KUSTCHARKEN
Kött & Ost-affären på Norra Hamngatan 
fick nya ägare i våras och det är Kust-
charken som många i trakten redan 
känner till genom deras stora köttaffär 
i Askum. De satsar stort på närprodu-

cerat och eftersom delar av redaktionen redan är stamkunder 
kan vi lova fina smakupplevelser!

BUTIKEN 
Angela Hansson hade en tillfällig butik 
med kläder och inredning på hörnet 
på Allégatan 3 förra sommaren och 
ville fortsätta. I mars blev ombyggna-
den av lokalen klar och BUTIKEN såg 

dagens ljus. Kläder, marockansk keramik, gourmet-produkter 
kombinerat med massage och skönhetsvård. Öppet året runt. 

HAMNBAGERIET
Fjällbacka Hamnbageri drivs av sysko-
nen och trollhätteborna Jessica och 
Joachim Olofsson med respektive, Erik 
Steiner och Nathalie Staf. Syskonens 
dröm om en gemensam verksamhet 

blev sann tack vare en skylt om ledig bagerilokal på Norra 
Hamngatan. De öppnade redan i våras och har fått ett varmt 
mottagande av kunderna. Syskonen har tillbringat sina 15 
senaste somrar i Skeppstad och vi gissar att det kommer bli 
många fler nu.

WERNER ARKITEKTER AB
Varför bara ha kontor i Göteborg 
när man kan sitta på kajkanten och 
inspireras av havsutsikten mot Val-
ögattet? Fler och fler delårsboende 
inser vinsterna med att också ha en 

arbetsplats här och för Stefan Werner blir det äntligen verk-
lighet i Havsanemonens före detta butikslokal på Richters. 

SETTERLINDS BAGERI
Det händer saker i vartenda hörn i 
byn, känns det som i år. Plötsligt kan 
man njuta av Setterlinds och Food-
truckens godsaker på nybyggd altan 
uppe mot prästgården, den liksom 

svävar över parkeringen. 

NYA TAPPEN
I skrivande stund grävs det för fullt och 
målet är att det till sommaren skall gå 
att tanka i Fjällbacka igen. På väg 915 
mot Skistad öppnar DN Petrolium en 
obemannad tankstation där man kan 

betala med alla bank- och kreditkort. På sikt kommer det även 
finnas ”egna” tankkort. 

TENNISSKOLOR
• Tennisskola med Andreas Nilsson för 
både vuxna och barn arrangeras 12-22 
juli i Fjällbacka. 
Läs mer på www.antm.se . 
• Fjällbacka Kids Camp – Tennis- och 

lekcamps med Anna Magnusson och Victor Johansson under 
sommaren för barn 6-10 år. Se mer på deras Facebooksida med 
samma namn. 

JÄRNBODEN
Järnboden har utökat butiksytan genom 
att bygga en ny trappa till LOFTET – 
”gamla lagret” för er som är insatta i 
butikens inre domäner – för att få bättre 
plats med insredningssortimentet. 

HAVSANEMONEN
Peggy Olevik och Pernilla Carlzon har 
flyttat sin blomstrande butik från Rich-
ters till Allégatan 3. Förutom blommor av 
alla sorter kan man även hitta presenter 
och kort för alla tillfällen. Öppet året runt.

F Ö R E T A G S S I D O R N A

G A L L E R I  A RT I ST E N
FA L K E V Ä G E N   |   FJ Ä L L B A C K A

Smått och gott om näringslivet
Text: Annika Torevi

Fjällbacka på webben 
Här är några tips för dig som vill följa vad som händer i Fjällbacka, 
oavsett var du själv befinner dig:
• På Fjällbackas officiella hemsida finns allt som är på gång: 
www.fjallbacka.com. 
• Facebooksidan ”Visit Fjällbacka” är numera en sida med 
vackra bilder medan Facebookgruppen ”Fjällbacka Anslags-
tavla” är viktigast för dig som vill meddela och bli meddelad om 
högt och lågt i byn. Många av verksamheterna här har dessutom 
egna FB-sidor – klicka på ”Gilla” och följ dem – och glöm inte att 
flera av butikerna även har webbshoppar!
• Lena Willig bloggar om livet vid havet i Hugos hus på  
http://lenawino.blogspot.se. n
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Ansvar & Omsorg-priset är ett pris som årligen delas ut av IKEM 
(Innovations- och kemindustrierna i Sverige). I år gick tillverkar-
priset till fjällbackaföretaget Vasco.

Till IKEM:s sida säger Lotta Kristiansen, VD på Vasco:
– Vårt fokus är att stötta våra kunder och hjälpa dem att följa 

lagar och förordningar. Myndigheter kan ses som besvärliga, 
men vi använder gärna Länsstyrelsen som bollplank och har 
ett bra samarbete med Räddningstjänsten.

– För oss är det viktigt att personalen trivs och känner sig 
delaktiga. De deltar i planeringen, löser problem och kommer 
med förbättringsförslag - allt för att få en säkrare och trevligare 
arbetsmiljö. Det är positivt för verksamheten och det ger också 
ett bättre resultat.

Motiveringen till valet av Vaco lyder:
Vasco AB har visat att man över tid arbetat målinriktat och i små 
steg åstadkommit förbättringar som i slutändan har stor bety-
delse för verksamheten. Arbetet med inriktning på kontinuerlig 
förbättring och ökad säkerhet bedrivs tillsammans med personal 
och visar att man tar sitt åtagande som A&O-företag på ett mycket 
förtjänstfullt och seriöst sätt. 

Vi sällar oss till raden av gratulanter - Grattis Vasco! n

Vasco tilldelat A&O-priset
Text: Anders Torevi • Foto: Catharina von Sydow Carlström

Linda blev årets David

I juni 2014 presenterade vi Linda Sjölund och hennes barnjeans-
märke Ossoami. Linda har drivits av tanken att allt för mycket 
kläder går sönder och slängs. Enligt Naturvårdsverket runt 4 
kilo per person och år. Hennes idé om slitstarka och snygga 
barnjeans har slagit igenom stort och i november tilldelades hon 
tidningen Driva egets ”David mot Goilat-pris” 2015, en tävling 
för småföretagare som tar kampen mot de stora.

Under våren 2015 testades Swerea IVF testlab slitstyrkan på 
Ossoamis barnjeans. Jeansen har extra slitstarkt material på 
framsidan benen och det slutade i ”nytt världsrekord i hållbar-
het”. I en nötningsmaskin stod Ossoamijeansen emot 670 000 
varv, de bästa av standardjeansen på marknade klarade 40 000. 
17-34 gånger större slitstyrka än de stora klädkedjornas jeans. 
Fantastiskt…

Så här lät juryns motivering till David-priset:
”Ett lysande exempel på hur en liten ’David’ kan klå jättarna med 

en betydligt bättre produkt av hög kvalitet. Genom att ta nål och 
tråd i egna händer har denna vinnare visat att det går att stoppa 
slit och släng och låta barnen ha roligt under tiden!” 

Efter sommaren är det dags för nästa steg, då kommer vuxen-
jeansen i samma material. Grattis till priset Linda! n

Text: Anders Torevi • Foto: Mikael Sjölund

F Ö R E T A G S S I D O R N A
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Text & Foto: Clas Collin

Med barn till Fjällbacka

Först lite fakta. Michael ”Micke” Jingryd är kökschef på Stora 
Hotellet Bryggan sedan förra året. Han växte upp i Kareby 
utanför Kungälv och var redan i mellanstadiet gravt matin-
tresserad. Så yrkesvalet blev inget problem. Micke har bland 
annat jobbat på Westra Piren i Göteborg, på Salt & Sill på 
Klädesholmen och varit kökschef på anrika Konstnärsbaren 
i Stockholm. I Åre mötte han Lina som också arbetade inom 
restaurangbranschen, men sedan har utbildat sig till frisör. 
Lina jobbar hos Evalotta och på Tanumsstrand. Stina sju år och 
Arvid nio kompletterar familjen.

Varför i hela friden flyttar man till Fjällbacka?
– Vi hade just flyttat tillbaka till Göteborg efter att tillbringat 

några år i Thailand. Jag hade jobbat lite med Susanne och Peter 
tidigare och fick ett erbjudande om att bli kökschef i Fjällbacka. 
Samtidigt fungerade inte Arvids skola så han måste byta. Ut till 
en förort? Varför inte hellre till Fjällbacka! Vi var uppe och fick 
ett härligt intryck av skolan. Men utan jobberbjudandet hade 
det inte blivit någon flytt.

– Jag hade nog byggt upp en romantisk bild av Fjällbacka 
säger Lina. Stora Hotellet skaffade oss en lägenhet och sedan 
hittade jag vårt hus på nätet. Och var fast!

Hur fungerar Fjällbacka ur ett barnfamiljsperspektiv?
– Skolan är det viktiga och här i Fjällbacka är den perfekt! Och 

ligger bara några minuter bort. Över huvud taget är det lyx 
att ha skola, jobb, affär och hem inom fem minuter. Här finns 
DancePort och Parcour i Tanum. Och barnen saknar ännu inte 
storstadens bredare utbud av aktiviteter. Men man skall vara 
medveten om att allt inte finns. Det är sju mil enkel resa för att 
se på handboll. 

Var det svårt att etablera sig socialt?
– Vi har fått fler nya vänner än vi trodde. Folk är mer beredda 

att ta upp nya kontakter här. Kanske beror det på att vi alla är 
medvetna om att vi inte är så många och därför tar de öppningar 
som bjuds. Barnen är en dörröppnare in i samhället och dess-
utom finns det mycket fler sammanhang att träffas i än man tror.

Hur fungerade det med era gamla vänner när ni flyttade?
– Sättet man umgås på förändras. Mindre spontanbesök och 

korta bollar, i stället kommer de på besök och stannar kanske 
ett par dagar. Tidsmässigt har vi nog lika mycket tid tillsammans 
som när man satte sig i bilen och åkte tvärs genom Göteborg 
för en kväll.

Restaurangbranschen är ju en kreativ näring och fordrar 
väl stimulans och kickar för att man skall utvecklas. Har de 
blivit svårare att få efter flytten?

– Mässor och andra branschträffar är lika enkelt som förut. 
Naturligtvis blir spontanbesöken på andra krogar färre än i stor-
stan. Men de blir ändå inte så många när man är småbarnsföräl-
drar. Man får vara lite mer systematisk i stället, lägga upp en resa 
till Stockholm och se till att boka in de kollegor man vill besöka.

Att du är ÖIS:are och handbollsintresserad syns i ditt Twit-
terflöde. Men vad gör du annars på fritiden?

– Hänger med familj och vänner. Och lagar mat! Det finns inget 
som jag måste ge upp för att vi flyttade hit.

– Jag har inte heller fått släppa några aktiviteter. Däremot har 
jag fått en djupare relation med naturen, svampplockning och 
annat, säger Lina. Och börjat sticka.

– Vi är här för att stanna!  n

Att pensionärer blir fastboende i 
Fjällbacka händer då och då. Ofta 
kan man spåra kontakterna med 
samhället långt tillbaka i tiden, 
ibland i generationer. Och huset 
finns redan i familjen. 

Att barnfamiljer flyttar till Fjäll-
backa mitt i arbetslivet, utan ti-
digare relationer med samhället 
är mera ovanligt. Micke och Lina 
Jingryd ger oss möjligheten att ta 
reda på lite mer om hur det är att 
flytta hit. 

Hur fungerar Fjällbacka som inflytt-
ningsort? Lina, Stina, Arvid och Micke Jingryd på farstutrappan i Fjällbacka
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Veddeberget i Fjällbacka

Då och då återanvänder vi texter ur äldre nummer av Fjällbacka-Bladet. 
Denna text var en av många som skrevs av Sverker Stubelius. 

Året var 1966, alltså 50 år sedan i år, och nog är det dags att friska upp 
kunskapen om den grå jätten mitt i samhället...

En av Linnés berömda lärjungar, Pehr Kalm, studerade Fjällbacka och bygden härikring rätt ingående 
under sin resa år 1742. 

Bland annat skriver han om ”ett stort och högt berg, som ligger strax nordost om Fjällbacka, så att en del 
gårdar äro byggda just under och vid bergsväggen. Detta berg är det högsta av alla här omkring belägne, så 
att man därifrån kan se långt ut i havet, varföre ock där överst är upprest en vätte, varest dragoner och bön-
der vid dåvarande ofredstider höllo vakt”. 

Text: Sverker Stubelius • Foto: Mattias Larsson, Kust IT (Flygfoto med flygtillstånd), Anders Torevi & Hembygdsarkivet

”Den grå jätten”, mitt i samhället.
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Bilden visar en vårdkase, dock inte från Veddeberget utan denna var Medel-
pads sista vårdkase på Brämön i slutet av 1940-talet. Foto: Curt Assarsson.

Han namnger inte vårt berg, Veddeberget på bygdens mål, på 
kartorna Vetteberget. Vette, vedde är ett annat ord för vårdkase, 
och vårt Veddeberg är alltså ett vårdkaseberg. Här fanns vårdkase 
långt innan Kalm var här. En rättegång år 1704 gällde just vårdkasen 
på Veddeberget. I dombokens protokoll, som i utdrag återges här 
nedan, användes också uttrycken ”vårdeberg” och ”vardevätte”. 

Vetten på Fjällbacka Veddeberg, 70 m. ö. h ., ingick i en vård-
kaskedja utmed kusten. Söderut anknöt den till en vårdkase 
på Vetteberget i Skärholmen, Bottna socken, 119 m. ö. h., och 
norrut till Kärra Vette öster om Grebbestad, 90 m. ö. h. Mellan 
dessa sistnämnda ligger Veddö, som möjligen kan ha hyst en 
vårdkase på toppröset. Avståndet från Fjällbacka Veddeberg 
till Kärra Vette, resp. Skärholmens Vette är 11 resp. 12 km. Dylika 
signalställen fanns givetvis också inåt bygden. Sålunda finns ett 
126 m. högt Veddeberg i nordöstra hörnet av Kville socken på 
Trättestads mark en mil från Fjällbacka. 

Detta system för varning och uppbåd vid krigsfara, använt sedan 
urminnes tider, var i funktion ännu kring mitten av 1860-talet. 
Vårdkasen bestod av trädstammar, vår egen år 1703 av 168 ”trän” 
resta på sådant sätt att de bildade en kon som vid foten stöd-
des av stenkretsar. Ibland var det så ordnat, att vaktmanskapet 
kunde vistas inne i vårdkasen. Denna måste ju vara bemannad 
i orostider. Jag har senast i somras undersökt häradets olika 
veddeberg och gjort i stort sett samma iakttagelser på dem 
alla. Funnit att vårdkasen varit placerad på ett forntida röse, vars 
stenar stuvats om för det nya ändamålet. Iakttagit spår efter 
anordningar för att underlätta trafiken upp till vårdkasen; så har 
man i vårt Veddeberg byggt en vägbank, som utfyller klyftan 
strax öster om toppröset. Förekomst av träkil har konstaterats i 
rösena såväl i vårt berg som i de övriga. Ett dominerande läge 
har de alla. Det är ju detta som gjort att man valt dem till sig-
nalstationer av detta slag. 

riksarkivet. Enligt dessa hade år 1617 Fieldbacke 5 strandsittare, 
år 1620 Fieldback 3 och år 1625 Fielbacke 2 strandsittare. Ar 1610 
däremot ingen. 

För att benämnas ”fjäll” här söderut i vårt land behöver som 
bekant inte ett berg vara så värst högt - Veddeberget är bara 76 
meter. Det räcker om det dominerar omgivningen. Väl uppe på 
berget finner man att det bildar en förvånansvärt jämn yta. Så 
ock de angränsande bergen, exempelvis Valön. Dessa jämna ytor 
är delar av vad geologerna kallar ett peneplan, vilket här sluttar 
åt väster. Vi ser det på höjdsiffrorna: Valeberget vid Bodeland, 
det högsta i häradet, 146 m., Valön 71 m., Väderöarna högst 30 m.

Uppe på bergplatån finns flera dammar i urgröpningar bildade 
av landisen. De största har namn: Stora Veddebergan, 100 meter 
i längd, Lilla Veddebergan, Fasters Klåva, Nödfallan. 

Toppröset kallas ”Bomans grotta”. Enligt sägnen skulle röset 
fått sitt namn efter en Boman, som gett sig till att ordna om det 
gamla bronsåldersröset och göra en grotta av det med ingång 
och sittplatser. För sitt tilltag skulle Boman ha drabbats av svår 
sjukdom, blivit sinnessjuk. Förgäves har jag sökt denne Boman i 
olika arkivalier. Måhända är han en mytisk person, uppdiktad av 
pedagogiska skäl: svårt straff drabbar den som förgriper sig på 

➲

Överst: Fasters Kåva, en av sjöarna/dammarna, på Vetteberget och under det 
Bomans grotta, bronsåldersröset på toppen av berget där vårdkasen låg.

När ett litet fiskeläge började växa upp på backarna under Ved-
deberget fick det namnet Fjällbacka, ett namn som jag sett dyka 
upp tidigast på 1610-talet i skattelängder förvarade i danska 
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en de dödas boning. Tydligt är att röset under tidernas lopp blivit 
omstuvat och det upprepade gånger, något som hänt flertalet 
av våra forntida rösen. Säkerligen har det ofta varit skattsökare, 
som hemsökt dem och rivit upp dem. I vårt röse bör ju ett kraf-
tigare ingrepp ha gjorts då vårdkase byggdes. Hur kan det ha 
sett ut från början? Sannolikt som de ännu orörda rösen som 
finns att se uppe i socknen (dåvarande Kville socken. Red. anm.). 

Ramneklovan, Ravneklovan eller Ramleklovan?
Två väldiga sprickor genomkorsar berget: den breda Ramnek-
låvan, Kungsklyftan, som delar upp berget i Stora Veddeberget 
och Lilla Veddeberget samt en smalare öster om denna. Den 
senare, nära vindflöjeln, är en s. k . diabasgång, d. v. s. en spricka 
i graniten, fylld av diabas, en mörk, tung bergart av vulkaniskt 
ursprung. Där diabasen vittrat och förts bort av landisen, kan 
man stiga ner i klyftan till flera meters djup. Gångens fortsättning 
norrut kan man följa genom samhället och Norra Kvarnberget; 
en skärning kan studeras i sprängningen vid vägen nära ten-
nisbanan i Källvik. 

Många ras har under tidernas lopp förekommit från de lodräta 
stupen åt sjösidan. Äldre lantmäterikartor anger stora block-
anhopningar utmed den smala strandremsan under berget. 
Dessa hindrade länge bebyggelsen här. Först kring senaste sekel-
skiftet kunde Backen och Framstranden ta varann i hand under 
berget. Affärshuset vid Torget byggdes först år 1905. Också i vår tid 
har det rasat. En söndagsmorgon samma år föll ett ganska stort 
stenblock och borrade sig ner i jorden mellan två hus. 

Även på 1940-talet förekom det ras. Då hade emellertid myn-
digheterna uppmärksammat den risk för liv och egendom som 
berget utgjorde. Geologiska experter fick undersöka bergstu-
pen. Resultatet blev att två fastigheter, som ansågs särskilt 
utsatta, omedelbart blev fridlysta för att senare bli inlösta av 
staten och bortflyttade. Också vägen under berget gavs en 
annan sträckning, närmare sjön. Däremot övergav man en 
tidigare plan att söka stötta upp vissa överhängande delar med 
väldiga betongpelare (vilket dock senare har gjorts. Red. anm.).

För oss hör Veddeberget samman med vårt samhälle lika fast 
förbundet som förleden ”fjäll” i namnet Fjällbacka. Det är berget 
som i ett mäktigt grepp håller samman de två stadsdelarna 
Backen och Framstranden. Och vi uppskatta skönheten i denna 
naturens mäktiga formation, en skönhet som man inte alltid 
sett och uppskattat. 

Sålunda utbrister en resenär vid mitten av 1800-talet: ”Vid 
stranden hänga förfärliga klippbranter över djupet”. Men hundra 
år senare heter det hos en annan resenär: ”Sammanträffandet 
med Fjällbacka, som vid stranden av den djupa natur hamnen 
drager sig in under den höga bergkammen, vilken reser sig nära 
hundra meter över havet, uppenbarar en ovanlig skönhet”. 

Till dessa uppgifter några personliga minnen knutna till Vedde-
berget. Utsiktspunkten är gamla skolhuset (Kyrkskolan Red.anm.), 
där far var lärare och mor födde och fostrade de elva barnen. 

Som helt ung kom jag att läsa den ovan nämnda, då svåråtkom-
liga Kalms resa och fäste mig särskilt vid hans tal om det stora 
och höga berg, ”som ligger strax nordost om Fjällbacka”. Det där 
stämde ju inte alls. Från våra fönster hade vi Veddeberget rakt i 
söder. Detta gav mig impulsen till att forska i Fjällbackas histo-
ria och vidare i bygdens. Som barn betraktade vi Veddeberget 
som vår stora och härliga lekstuga. På dammarna kappseglade 
vi med modellbåtar - från kosterbåtar och nordsjökuttrar till 
barkskepp och fullriggare - och på vintern gick vi på skridskor, 
när inte fjorden behagade ”lägga sig”. 

Vi klättrade på avsatserna, nog lite vågat ibland, som när vi slog 
in träkilar i sprickorna för att kunna klättra ner på någon ”pall”, 
där några fattiga bärris lockade. Från skolhusfönstren höll far 
utkik och ertappade då och då någon pojke, som skar visselpipor 
av rönn från bergets sparsamma trädbestånd. Bergakungen 
Veddeberget tycks aldrig få någon ro. 

Just när detta skrives (1966 red.anm) knattrar borrmaskinerna 
under stupen. Det gäller nu undersökningar för en tillämnad 
tunnel genom berget, vilken skall avleda för bebyggelsen besvä-
rande grundvatten från Ödsmålsslätten. Vi får hoppas jätten tar 
oväsendet med ro och inte ilsknar till och ställer till med något 
stenbombardemang. n

Stenar har rasat från Veddeberget. Vägen över Hällesporten har stängts av, två hus vid uppgången till Kungsklyftan måste plockas ner och flyttas, och planerna för 
nya vägen framför nuvarande Järnboden tar nu fart...
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Text: Annika Torevi • Foto: Evelina Thorén

Fjällbackadotter, sångerska, designer, konstnär och H&M-medar-
betare. Om någon tror att man förlorar något för att man väljer 
att stanna och bygga ett liv här i kustens glesbygd, så är Evelina 
ett levande bevis på att man kan bo och leva här, utan att ge av-
kall på sina drömmar. 

Evelina kom till världen för 27 år sedan. Uppväxten i Fjällbacka 
präglades av känslan av att inte passa in, av att inte må bra och 
av att allt det där som man kan tycka är positivt i ett litet sam-
hälle också kan vara något oerhört betungande för den som 
inte känner sig sedd, utan bara utpekad. Tillvaron skavde på 
alla sätt och trots stort stöd hemifrån skulle det ta alldeles för 
många år innan Evelina fick diagnosen bipolär typ 2 – då hade 
hon hunnit bli 22 år. Med rätt medicinering och kanske också för 
att tonåren låg på betryggande avstånd bakom henne, började 
Evelinas livsglädje växa.    

Evelina har alltid varit kreativ, alltid sjungit, alltid tecknat. Vi är 
rätt många som minns hennes framträdande på nyårskonserten 
i kyrkan där hon sjön Leonard Cohens ”Hallelujah” – i en period 
då hon mådde dåligt, men scenen och sången blev en tillflykt 
– så vartenda hårstrå pekade rakt ut på publiken.  

För några år sedan bestämde sig Evelina för att utveckla sina 
talanger och flyttade till USA för att plugga grafisk design på 
The Art Institute of Philadelphia – en bred utbildning inom 
konst, foto, grafik och till och med mat och bakning. Resultatet 
blev en större bredd och självsäkerhet i både uttrycket och allt 
runt omkring. Från att ”rita för att det är roligt” till att illustrera, 
formge, sälja sin konst, hitta nya ”produkter” och våga ta betalt.  

Har ni hört talas om målarböcker för vuxna? De heter ”coloring 
books for adults” på engelska och är precis vad det låter som: 
bilder av konturer som man färglägger med pennor. Har varit 
vanligt bland barn, men är numera också en vuxenhobby. Inte 
konstigare än att sticka, påstår de frälsta… Evelina var tidigt 
ute med att designa en egen Coloring Book med bilder på det 
dåvarande favoritbandet Paramore (amerikansk rock). 

Evelina var inte det enda 
fan:et, om man säger så, 
och boken fick uppmärk-
samhet i sociala medier. 
Sedan dess har det blivit 
sju andra böcker, den 
senaste med den ame-
rikanska bandet Pvris 
(uttalas paris). När trion 
var i Oslo i våras träffade 
Evelina dem och överläm-
nade ett ex av boken och 
jag är rätt övertygad om 
att det var ett minnesvärt 
möte för alla inblandade. 

Evelina bor numera i källarlägenheten på sin mormors hus i Greb-
bestad, men det hindrar henne inte alls från att exportera sina 
böcker ut i världen. Tack vare post och Paypal (digital betalnings-
lösning på nätet) har hon skickat till bl.a. USA, Storbritannien, Nya 
Zeeland, Australien, Malaysia och Ryssland. Internet får världen att 
krympa och gör det möjligt för människor med gemensamma 
intressen att mötas online och där finns stora möjligheter att skapa 
sig en säljkanal. Evelina marknadsför sig på den egna hemsidan/
bloggen http://evelinathoren.tumblr.com/ och på andra sociala 
medier som Twitter, Flickr och Instagram. Målarböckerna och 
porträtt säljs på http://evelinathoren.bigcartel.com/. 

Man måste vara medveten om upphovsrättsliga frågor när 
man använder artister i sin konst och inte ta med logotyper 
eller annat som kan inkräkta på varumärket, utan enbart göra 
konstnärliga skildringar.  

Under uppväxten hade Evelina drömmar, mitt i allt det mörka. 
En av dem var att jobba på H&M. Men att komma in där är tufft 
och man måste naturligtvis bo in närheten där H&M finns. Nu 
hade H&M artigheten att öppna på Tanums Shoppingcenter 
och idag är Evelina anställd där och jobbar mycket i kosme-
tikavdelningen. Utöver jobbet får hon som bonus inspiration 
i tecknandet – att förändra ett ansikte med skuggor förenar 
konstnären och makeup-artisten. Evelina har hittat balansen 
mellan försörjning och kreativ utveckling.  

Ett tips till dig som alltid har problem att hitta presenter till folk 
”som har allt”: Evelina tecknar porträtt i A4-format på beställning. 
Tänk att ge bort ett porträtt på barnabarnen till 70-åringen – 
garanterat uppskattat! Allt som behövs är ett bra foto. Titta in 
på Evelinas hemsida för mer info. n

Evelina Thorén
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Men sommaren 1970 hände något lika oerhört. Eusebio spelade 
på Fjällbackas idrottsplats, i det förstäkta ”badgästlaget” som 
vann över FIK med 4-3!  ”Det är bara så man inte tror det är sant” 
skrev Sko-John i Fjällbackabladet. ”Nästan ofattbart”. Idag skulle 
det vara helt otänkbart att Barcelona och försäkringsbolagen 
skulle släppa lös Leif Eriksson och Lars Engberg på världens 
högst försäkrade ben. 

Benficas Eusebio hade samma status som Messi har nu, vinnare 
av Guldskon och Guldbollen som Europas bästa fotbollsspelare, 
utsedd till världens bästa spelare 1965, skyttekung i VM 1966. 
Även resten av badgästlaget var minst sagt högprofilerade, 

med landslagsspelare som Agne Simonson, Örjan Persson, 
Orvar Bergmark och Lennart Wing. För jämviktens skull fick 
landslagsmålvakten Ronnie Hellström förstärka FIK. Naturligtvis 
fick evenemanget en förstklassig mediebevakning, och gav en 
rejäl förstärkning av FIKs klubbkassa.

Hur var det möjligt att få svensk och internationell fotbollselit 
att komma till Fjällbacka? Och inte bara ett enstaka tillfälle, utan 
många. Svaret heter kontakter och vilja. Och ett samhälle som 
ställde upp helhjärtat. Kontakterna hade Pelle Lundberg. Viljan 
hade Fjällbacka IK. Och i Fjällbacka samhälle var man duktiga i 
att välkomna kända idrottare in i gemenskapen.

Lionel Messi spelar mot Fjällbacka IK i sommar! Den nyheten skulle stå på alla stora tidningars löpsedlar, tas 
upp i både Aktuellt och Rapport och gå som en löpeld genom Twitter, Facebook och andra sociala medier. Om 
det vore sant. Och det är det tyvärr inte...

När världsstjärnorna 
kom till Fjällbacka

Text: Clas Collin och Harald Rylander • Foto: Pelle Lundbergs privata, Fjällbacka-Bladet, FIK och Folke Rydin

Pelle Lundberg, Eusebio och DJ Antonio Pepeira utanför Pelles sjöbod i Sälvik.
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Och då återkommer vi till första anledningen till att ett litet 
Bohussamhälle kunde locka till sig gräddan av dåtidens idrottare 
- kontakterna. Och det var Pelle Lundberg som hade dem. Pelle 
föddes i Göteborg 1931. Pappan Erik var sjökapten och arbetade 
på Svenska Amerika Linjen. Han träffade sin blivande fru Nanna 
på en båtresa. Nanna var då 17 år och kom från Fjällbacka. På 
så vis blev Fjällbacka sommarboendet för familjen och sedan 
permanentboende.

Efter realskolan läste Pelle oceanografi och gick så småningom 
till sjöss på Broströms Albatross. Efter några år på haven övertog 
han ett bokförlag som sedan växte och hade många anställda 
säljare, bl. a Fjällbackabor som Leif Eriksson. Vi känner igen 
boktitlarna: ”Musikens Värld” och ”Djuren och vi” och många 
andra.  1968 startade Pelle nattklubben Yaki-Da i Göteborg och 
övertog så småningom Restaurang Trägår´n dit Yaki-Da flyttade. 
Här uppträdde en rad berömdheter som t.ex. Sven Bertil Taube, 
Lill Babs, Lill Lindfors, Anita Lindblom och The Platters. 

För det började inte 1970. Redan sommaren 1965 spelade FIK 
uppvisningsmatch mot ett förstärkt ”badgästlag” med bl a Orvar 
Bergmark (som skulle bli lagkapten i svenska landslaget året 
efter) och Elfsborgs målvakt Rolf Johansson. Och fjorton dagar 
senare var det dags att ta sig an Västra Frölundas ishockeylag, 
där Sura-Pelle, Ove Sterner och Lasse Lundvall visade att de 
kunde spela fotboll också. ”När får vi se ett sådant gäng på FIKs 
plan härnäst?” skrev Sko-John i Fjällbackabladet.

Han behövde inte vänta särskilt länge. Sommaren 1966 förstärk-
tes badgästlaget med Ingemar Johansson, fd. världsmästare i 
boxning, Benny Apell, Rolf Johansson m fl. 

Kom det nån och tittade på Eusebio?  Här parkeringen på träningsplanen plus 
nybygd p-plats i bakgrunden. Ej i bild: de kilometerlånga bilköerna runt Vet-
teberget med alla som inte fick plats.

Ingo och landshövding Per Nyström möts utanför ringen.

Sonny Liston i ringen på Idrottsplatsen och på promenad på Södra Hamn-
gatan 1966.

Men det var ändå inte årets höjdpunkt. Pelle Lundberg hade 
ordnat så att Sonny Liston skulle boxa en uppvisningsmatch. I 
Fjällbacka. På FIKs plan! Sonny Liston hade varit världsmästare 
i boxning 1963 och gått returmatch året efter, och han var 
fortfarande högst aktiv. 5000 åskådare, parkerade bilar överallt 
som du kan se på bilderna. Massor med pengar till FIK, full fart 
på restaurangerna, fullt på hotell och rumsuthyrningar, tungt 
varumärkesbyggande för Fjällbacka.

Och uppvisningsmatcherna fortsatte ända fram till 1972. Det var 
”badgästlag” med Gunnar Gren och Örjan Persson, Kurt Axels-
son och Agne Simonsson, Honken Holmqvist och Lars-Gunnar 
Björklund. Det var IFK, ÖIS och GAIS, det var FIB Aktuellts damlag 
mot FIKs damer, det var Västra Frölunda. Och Yaki-Das Damlag. Sven-Bertil Taube och Roman Polanski talar antagligen om film. Eller räkor.
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Gunnar Gren tittade in ibland och drog några låtar på man-
dolinen. Och en hel del fotbollsspelare och andra idrottsmän 
var stammisar på Yaki-Da.  (Även Cabaret Lösnäsan med Lasse 
Lundberg, Klasse Möllberg, Tompa Hård m fl. startade sin verk-
samhet där, när Ray Charles lämnat återbud. Och Lösnäsan är ju 
fortfarande en institution i Fjällbacka.) I dörren stod Fjällbacka-
sonen Bengt ”Kola” Bohlin och höll ordning och reda. Pelle bjöd 
ofta med sina vänner till Fjällbacka om somrarna. I vimlet och på 
Bryggan sågs Ingemar Johansson, Roman Polanski och artister 
som uppträdde på Yaki Da.

Pelle har ett stort intresse för fotboll. Han började sin karriär i 
Fjällbacka IK och spelade sedan i div. 3 för Västra Frölunda. Till 
och med femtio år fyllda spelade han för FIK mot TV-laget 1981! 
På senare år har ur-GAISaren Pelle försett klubben med en rad 
brasilianska stjärnskott som Wanderson och Romario.

– Sonny var sen till Torslanda Flygplats, men med lite kontakter 
fick han eskort av två motorcykelpoliser med blåljus. Och lands-
hövdingen själv ordnade med förlängt öppethållande för festen 
på kvällen. 

Att du låg bakom att Yaki-Da satte upp ett damlag är  ju uppen-
bart. Men hur kom FIB-Aktuellts utvikningsbrudar hit?
– Siewer Olsson hette FIB:s toppfotograf och han hade redan 
tidigare fotograferat tjejer ute i Fjällbackas skärgård. Därav 
kontakterna.  

Ett utökat FIB-aktuelltlag mötte FIK:s damlag.

Om Pelle hade kontakterna, så var det FIK som stod för viljan. 
Styrelse och frivilliga byggde läktare, ordnade parkeringsplatser 
och insläpp, satte upp högtalarutrustning och bemannade alla 
olika funktioner. ”Kola” satt som spindeln i nätet och ordnade 
hela inkvarteringen. Inte så lätt att få fram en massa rum i juli 
månad i Fjällbacka. Vi pratade med Lars Engberg uppe i FIK:s 
klubbstuga: 

– Det var mycket jobb runt matcherna, inte minst när Eusebio 
kom. Läktarna bygggdes på cementblock som fick köras från 
Kville. Och alla blev på något sätt inblandade i att skaffa boende 
åt gästerna. Konsumföreståndaren som lämnade sin lägenhet till 
Eusebio flyttade naturligtvis hem till mig.

– Utan Pelles kontakter hade det inte gått att få hit landslagsspe-
lare, allsvenska lag och internationella stjärnor. Pelle garanterade 
också matcherna ekonomiskt, så att FIK inte behövde ta några 
risker. Redan på femtiotalet donerade han nya matchdräkter till 
hela laget.

Fjällbacka IK hade tydligen ett damlag redan 1968 när de spelade 
uppvisningsmatch. Det måste varit tidigt, Öxabäck startade ju 
sitt damlag bara två år tidigare?

2x 50 plus. Peller Lundberg och Peder Svensson spelar mot TV-laget.

Så hur gick det nu till att få hit Eusebio från Portugal, frågade 
vi Pelle.
– På Yaki-Da hade vi en DJ som hette Antonio Pepeira. Han var 
lumparkompis med Eusebio nere i Mocambique, och hade hållit 
kontakten med Eusebio i Benfica i Portugal.  Antoni spelade 
själv ett tag i Benficas reservlag. Den vägen fick vi kontakt med 
Eusebio och kunde ordna en liten turné i västsverige. Självklart 
fick Eusebio ta med sig sin fru, och lika självklart inkvarterades 
han i lägenheten ovanpå gamla Konsum. Inget lyxhotell här inte! 

Och alla landslagsspelarna då?
– De flesta kände jag antingen via fotbollen eller via Yaki-Da. 
Det var bara att ringa. Och ganska snart ringde de själva och 
frågade om de fick vara med i Fjällbacka i sommar igen!

Mycket pengar inblandade?
– De fick en hundralapp, ett kilo räkor och en fest på kvällen. 
Bodde gjorde de oftast två och två hemma hos någon fjällbacka-
familj som ställde upp med rum, ibland med papperslakan. Allt 
överskott gick till FIK, inga onödiga utgifter. Men ibland tog vi 
ut dem på båt- och fisketur i skärgården. Aldrig några problem 
att få dem att ställa upp!

Och Sonny Liston?
– Där var det ännu enklare. Casper Carlstrand som jag spelat med 
i Västra Frölunda var ju domare i många av badgästmatcherna. 
En dag ringde han och hade en dag ledig på en turné som Sonny 
skulle göra. Den knep vi förstås. Som vanligt fick stjärnan med 
familj bo i en lägenhet hos en familj i samhället.
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– Damlaget fanns inte bara vid uppvisningsmatcherna, utan 
tränade regelbundet. De gav sig dock inte in i seriespelet.

Vi har ju bara talat med några få av de 
inblandade i uppvisningsmatcherna. 
Men alla pekar på hur viktigt fjällbacka-
bornas engagemang och uppskattning 
var. Som publik och festdeltagare, som 
frivilliga, som värdar och naturligtvis 
som aktiva. Bara detta att stå ut med 
bilköer som ringlade sig runt hela Vet-
teberget!  Leif Eriksson:
– Utan samhällets uppställning hade det 
aldrig blivit några uppvisningsmatcher. 
Expressen skrev: ”Det som Båstad nu gör 
med tennisen gjorde Fjällbacka för trettio 
år sedan med fotbollen”.

Traditionen med badgästmatcher med 
inbjudna elitspelare fortsatte fram till 
1972. Året efter var det TV-laget med sina 
kändisar som stod för motståndet.  Nu var det Lasse Åberg, Per 
Grevér, Fredrik Belfrage och pingisvärldsmästaren Kjell Johans-
son som gav FIK motstånd. Det räckte till 3-1 trots att FIK var 
förstärkt med belgienproffset Kurt Axelsson. 

Pelle Lundberg hade tagit över hela restaurang Trädgår’n och 
hade mindre tid för fotbollskontakterna. Samtidigt blev klub-
barna mycket hårdare mot proffsen och lät dem inte spela 
uppvisningsmatcher på eget bevåg. TV-laget var en etablerad 
företeelse som FIK kunde boka med ett telefonsamtal till Bengt 

Fjällbackas häftigaste sjöbod – Pelles.

Bedrup. De var också betydligt dyrare, med egna insamlingsmål 
för välgörenhetsprojekt att tänka på. Efter 1973 blev det ett uppe-

håll i sommarmatcherna ända fram till 
1981. Då återkom TV-laget, liksom 1983 
då Klasse Möllberg jagade domare 
Bedrup med vattenspann.

Naturligtvis kunde inte Pelle Lundberg 
låta bli att förse Fjällbacka med stjärnor 
även om uppvisningsmatcherna låg 
nere. På Badortsfesten 1974 stod han 
åter på scenen och hälsade Sven-Bertil 
Taube och Lee Hazelwood välkomna 
till Fjällbacka. Lee Hazelwood hade 
skrivit världshiten ”These boots are 
made for walkin´” och sjungit ”Jack-
son” med Nancy Sinatra, och var nog 
normalt van vid betydligt större scener 
än ”Planarne”.

Eusebio och Liston, landslagsspelare 
och TV-kändisar, betydde det något för samhället? Ja, naturligt-
vis för Fjällbacka IK, för krogarna, hotellet och rumsuthyrarna. 
Men kanske var det viktigaste att Fjällbackas varumärke och 
rykte växte lite till, en investering som fortfarande är med och 
ger återbäring i form av turistbesök och inflyttning. 

Och Pelle då? Jo, efter många års pendlande mellan sommar-
boende i Sälvik och hemmen i Brasilien och Dominikanska 
Republiken har han nu blivit åretruntboende i Fjällbacka. Var 
annars? n

Lill-Babs som tack vare sin långa vänskap med Pelle 
oftat gästspelat i Fjällbacka. Året är 1968.



Victor Bogesjö
– på uppdrag i Medelhavet

Text: Anders Torevi • Foto: Sjöräddningssällskapet & Victor Bogesjö
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Sjöräddningssällskapet grundades 1907 av en samling redare och välbeställda svenskar. 
Några år tidigare hade Sverige drabbats av kraftiga stormar vilka medfört allt för många 
drunkningsolyckor. Sällskapet skulle vara en frivilligorganisation där de aktivas insats går 
ut på satt hjälpa andra människor i sjönöd. Ännu idag är SSRS en frivilligorganisation med 
69 bemannade stationer utmed kusterna samt i de större sjöarna. Skillnaden från starten 
1907 framtill idag är 230 välutrustade båtar, 2000 välutbildade frivilliga sjöräddare och en 
omsättning på miljardbelopp. Vid starten 1907 jämfördes den Svenska sjöräddningen med 
Greklands och jämförelsen var inte positiv. 

Den norska koncernen Schibsted Media Group, ägare till bland annat Aftonbladet startade, 
i samband med flyktingvågen över Medelhavet mellan Turkiet och Grekland, en insamling 
för att ge Sjöräddningssällskapet möjligheten att göra en insats på plats. Insamlingen och 
insatsen fick, som ni inte kunnat undgå, namnet Gula Båtarna.

Victor Bogesjö med en räddad flicka, pappan i blå jacka till höger i bilden.

G U L A  B Å T A R N A
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I oktober 2015 gick den första omgången med två båtar 
och besättningar till den grekiska ön Samos . Med i den en 
besättningen var Victor Bogesjö. Under 14 år har han varit 
aktiv sjöräddare vid Fjällbackastationen, varav flera år som 
stationsansvarig. 

– Vi tränar hela tiden på att få upp människor ur vattnet. Vår 
långa erfarenhet och viljan av att göra nytta gjorde att jag 
anmälde mig till uppdraget.

– Till Samos kom bort emot 1000 flyktingar, de allra flesta 
syrianer, varje dag från Turkiet. Vår insats skulle bli, förutom 
den rent akuta, att hjälpa Hellenic Resuue Team (HRT), Samos 
– den grekiska räddningstjänsten på ön, att med vår erfaren-
het och utrustning öka deras kunskap i SAR-tjänst - Search 
and Rescue. 

– HRT var mer en räddningstjänst för de bergsklättrare, som 
invaderar Samos berg och klippor och hade endast en ribbåt 
att tillgå. Därtill fanns den grekiska kustbevakningen (HCG) på 
plats med tre båtar, inte helt olika våra äldre kustbevaknings-
båtar, samt en lettisk Frontex-båt (Europas gränsbevakning). 
HCG-båtarna var byggda med propellrar i akterspegeln och 
direkt livsfarliga att bärga personer i vattnet med. Våra båtar 
har vattenjet och inga rörliga delar som kan skada nödställda. 
Alla kämpade så gott de kunde men båtarna var helt enkelt 
inte de bästa för SAR-tjänst.

Första dagarna blev det dock stopp. Att som svensk organisation 
bara ”hoppa in och arbete” lät sig inte göras. Byråkratin skulle 
ha sin gång, vilket Victor förstår fullt ut. 

– Det gällde för grekerna att säkerställa vår kompetens då vi är 
en Non Government Organisation. 

Hellenic Coast guard och den Lettiska Frontexbåten.

Svenskarnas insatser utfördes först på land med omhänderta-
gande av flyktingar som lyckats ta sig levande iland. På dagarna 
passade de på att ta med grekiska sjöräddare och personer inom 
den byråkratiska apparaten för att visa vilken enorm skillnad 
SSRS båtarna kunde göra när det gällde att plocka upp folk från 
vatten och klippor.

Hemmahamnen i Vathi.

– Klipporna utmed nord östra kusten av Samos stupar rätt ner i 
havet, är vassa och otroligt svåra att ta sig iland på. Kustområdet 
kallas Dödens kust där nere. En strand finns det där men då de 
allra flesta kommer fram på morgonkvisten syns den inte. Vi 
gick dit efter midnatt med blinkfyrar för att försöka lotsa gum-
mibåtarna till stranden.

Det vanligaste var att flyktingarna kom i gummibåtar. Efter fem minuter var 
motorn borta, efter en timma akterspegeln och durken också...

I väntan på vidare transport...

G U L A  B Å T A R N A
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Uppvisandet av båten gjorde dock stort intryck och inom några 
dagar fick de tillstånda att börja med larmtjänsten. För Victor 
blev det tre stora pådrag, vi skall återge en del av två av dem: 

– Morgonen 4:e dagen började vi med att 03.00 ta 
emot folk på land då vi ännu inte fått starttillstånd 
men vid frukosten var tillståndet klart och 09.00 kom 
första larmet om två saknade på havet. 12.00 kom 

nästa larm om folk i vattnet. När vi kom fram såg vi människor 
på en taggig klippa omgiven av vatten. Dessa pekade hela tiden 
nedåt kusten så vår båt gick vidare… 

– Vi hittade två personer fastklamrade på en durkskiva. Det var 
far och son och de var svårt utmattade. Vi plockade upp dem i 
sista stund och kände oss nöjda att första insatsen gick bra. Då 
fick vi se ”ett hav” av människor i vattnet. Tillsammans med en 
lokal fiskare i en gummibåt fick vi först upp de svagaste. Havet 
där de låg var fullt med flytvästar, jackor och annat som kunde 
fastna i och slå ut vår vattenjet så fiskaren läktrade över folk 
till oss. Vi påbörjade hjärt- lungräddning på en flicka ombord 
men hennes samt ett annat barns liv gick inte att rädda. Tre 
barn räddade vi dock livet på genom inblåsningar - kallt vatten, 
kallsupar och stress kan göra att strupen krampar med följden 
att de inte kan få luft. 

– Den andra båten plockade upp nio från klippan så sammanlagt 
räddare vi 46 men förlorade två barn.

”...vi avslutade uppdraget med  
blandade känslor. Vi räddade 
många men två barn dog”…

G U L A  B Å T A R N A
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– Flyktingarna vi får ombord är på flera sätt traumatiserade. 
Först har de lämnat hemmet och landet som är deras hals över 
huvud och efter hemska vedermödor kommit till de turkiska 
skogarna. 

– Där köper de en dyr biljett, blir lovade en säker och bekväm 
resa i 20-mans ribbåtar. Väl vid stranden är det sedan upp till 
60-70 som skall med varje båt. Vapenhot för att få dem ombord 
är inte ovanligt, den lilla packning de har med får ofta inte plats 
utan slängs hänsynslöst, här är det inga vänliga affärsmän de 
har att göra med. Till sist så resan över havet. 5-6 timmars resa 
normalt, men ibland kunde det ta 10-12 också, som avslutas 
vid Dödens kust. 

– Vi var ute med de nya på kvällen men beslutade 
att om det går ett larm på natten åker den gamla 
besättningen (som kunde kusten bättre). 

Taxin som påbörjade hemresan skulle gå 06.00. Prick 00.00 gick 
larmet. Strandade människor vid ett grunt område rakt under 
branta klippor omöjliga att ta sig upp för.

– Vi fick paddla iland med vår livflotte och dra en tross emellan 
land och båten. Via ”linbanan” lyckades vi rädda ytterligare 36 
männinskor vara en höggravid kvinna och 8 barn. Uppdraget 
avslutades 05.20 så vi hann med bilen…

Två gånger till var Victor med på större insatser. Sista var dagen 
då avbytarna från Sverige anlänt, väskorna var packade och de 
nära och kära i Sverige väntade. 

Nu är en av båtarna på väg hem igen och uppdraget har delvis 
gått in i en ny fas med fortsatt hjälp att bygga en fungerande 
organisation på plats samt med utbildning. n

G U L A  B Å T A R N A
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Text: Isabella von Hofsten • Foto: Hembygdsarkivet (Annie Welin)

Hur var det att vara barn på Valö 
barnkoloni på 50-talet?
Intervju med Sven Magnusson i Stora Wrem, Kville.

Sven berättar:
”Mamma var ensamstående och vi var fem syskon totalt. Jag var en av två tvillingpojkar. Mamma arbetade i 
blomsteraffär i Kärraby och alla syskon var i mycket olika åldrar. Jag själv vid tillfället 8 år. Pappa fanns inte när-
varande i vårt liv. Jag var på kolonin hela somrarna från 1958 till1962. Min tvillingbror däremot var där endast 
ett år. Han trivdes inte lika bra med kolonitillvaron.”

Sven har bott hela sitt liv i samma bygd och föräldrahuset 
ligger bara ett stenkast från där han har sin nuvarande bostad 
utanför Kville, i Wrem. Jag gör hembesök hos Sven och sitter i 
köket med honom och hans fru. Sven kom till Valö via doktorn 
på läkarstationen i Fjällbacka. Alla skulle passera läkaren först. 
Tvillingbrodern och Sven var sina raka motsatser. Brodern var 
sävlig medan Sven var kvick. Sven hade också emellanåt jobb 
som springpojke vid Bertas mjölkaffär i Fjällbacka.

Skälen till placeringen på Valö kunde vara av olika art. Främst 
som avlastning för familjer med många barn. Det kunde också 
vara i samband med sjukdom, skilsmässor eller annat. Ibland var 
det för att under vistelsen ”äta upp sig”, som det hette. Man var 
för mager och behövde lägga på sig i vikt. För Svens mamma 

fanns det inte mycket till vaI. Hon behövde arbeta i blomsteraf-
fären och syskonen behövde någonstans att vara. 

På Valö barnkoloni fick barnen olika göromål och uppgifter. 
Det kunde handla om att hämta en så kallad stånker - en stor 
behållare av mjölk som sedermera byttes ut till flaskmjölk. Det 
var ”snickare Viktor” som rodde över sundet två gånger i veckan 
med mjölken. Barnen fick hjälpa till med att bära upp flaskorna 
till huset. Det kunde handla om att skala potatis i källaren, 
tömma latrinerna eller pottorna efter natten, hämta posten 
nere vid bryggan eller torka disk. Dessemellan fick man leka 
fritt, fiska krabbor, bygga hyddor eller om det var regn ute, sitta 
i boningshuset nere vid vattnet och rita. 

Ett tjugofemtal barn, lika många flickor och pojkar sov i skilda 
sovsalar. Pojkarna på första våningen och flickorna på andra 
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våningen. Enda gången som Sven kommer ihåg det var något 
speciellt med flickorna, var när det åskade. Flickorna kom då 
ner på natten till pojkarnas rum, för att de var rädda. På natten 
hade alla likadana nattskjortor, långa schok. Annars använde 
man sina privata kläder.

Det var bra atmosfär på kolonin som Sven upplevde det. Natur-
ligtvis sträng disciplin men inga bestraffningar. Man fick lära sig 
att bädda sängen och han kom ihåg att det var noga med att 
överlakanet skulle ha en viss bredd ovanpå täcket. 

När föreståndare Märta visslade i visselpipan var det dags att gå 
ner till stranden. Under tiden Sven väntade på att få gå i vattnet 
trädde han halsband av snäckor som han senare tog med sig 
hem till sin mamma. Märta visslade ytterligare en gång och då 
skulle man doppa sig  för att tvätta sig. Längre ut i havet hade 
kolonin satt skyddsnät för att inte barnen skulle luras att gå ut 
på det djupa. Det var ju inte alla som kunde simma. Fast någon 
form av simskola fanns ändå under den här tiden. Det avslöjas 
i hans brev hem där han frågar efter badmössa inför träningen. 
De var fyra personal som hjälpte till förutom Märta. Innan man 

skulle åka hem för sommaren skulle håret tvättas. Det fanns tre 
baljor i källaren som alla användes för ändamålet. 

Det var bra mat och Valö barnkoloni hade sina egna kokerskor. 
Det fanns inga odlingar på ön utan matvarorna kom med post-
båten och tillagades på plats. Till bords bad man bordsbön men 
annars inga gudstjänster eller annat under söndagar. Det var 
noga med att man skulle äta upp allt på tallriken. Efter klockan 
nio på kvällen skulle det vara tyst, vilket det också ofta var. 

Ibland kom en man vid namn Holmark till ön och hade film-
förevisning av stumfilm. Samtidigt läste någon i en bok för att 
levandegöra filmen. Fickpengar hade man med sig hemifrån 
och med dem kunde man göra beställningar av något så exo-
tiskt som banan, äpple eller apelsin. Det inhandlades hos ”Olle 
på torget” och Märta portionerade ut den beställda frukten till 
barnen. Detta genom att kasta den ut genom sitt rumsfönster 
och samtidigt ropa beställarens namn!

Sven fick besök både av kusiner och av sin mamma men tyckte 
det var svårt. Det var nästan svårare än att inte få besök alls. 
Det var alltid besvärligt med avskeden, tyckte han. Hemlängtan 
var den överskuggande känslan för alla på kolonin. Ibland kom 
det brev hemifrån men när brev skulle skrivas av någon ifrån 
kolonin censurerades de och gick alltid via Märta, innan de 
skickades vidare ut.

Sven som var god kompis med föreståndaren fick titeln: ”Chef 
över ogräsen”. Han fick ett speciellt uppdrag att plantera växter 
och hålla ordning på rabatten. Det märks att han nu som pensio-
när odlar sitt intresse med fullt av prunkande dalior i trädgården 
i Wrem i oktober. Nästan som en park.
Märtas son Lars, som också arbetade på kolonin tog med Sven 
utanför det avspärrade området ibland där de tillbragte tid 
tillsammans utan de andras vetskap. (Undrar om inte Märta 
visste?) Hela anläggningen var nämligen inhägnad med staket. 
På torsdagar kom ångbåten ”Ghoteborg” förbi och då blev det 
stora vågor vid stranden som man skyndade sig att springa ner 
för att möta. 

Ja, så kunde livet te sig för en grabb på åtta år, i slutet av 50-talet. n



Afrikanska gäster  
fiskar i vår

skärgårdText: Håkan Elg • Foto: Sture Orrhult

Sommartid har vi i Fjällbacka möjlighet att få se  
fiskgjusen (Pandion haliaetus) jaga både  

söder och norr om samhället.  
Det är en signal om att

området är fiskrikt. 
En fiskgjusefamilj gör 

under häckningstiden 
slut på cirka 80 kilo fisk.

Det är två par som häckar några kilometer in i land som använder 
de grunda vikarna runt samhället för att hitta sin föda. Mellan 
Kämpersvik och Mörhult jagar ett par som har sin häckplats 
nästan uppe vid hällristningarna vid Vitlycke. Från Jore till Amdal 
mellan Fjällbacka och Hamburgsund jagar ett annat par som 
har sin stora bobale i toppen av ett träd upp mot Rabbalshede. 

Fiskgjusen väljer ibland att ha sin boplats långt ifrån sina 
jaktmarker. Det kan bero på att det saknas lämpliga boträd 
(risboet väger en hel del, då de bygger på det år efter år). 
Rekord i att använda samma boträd kommer från en häckning 
runt Nyköping där samma tall användes i över tvåhundra år. 
I Finland hjälper man fiskgjusarna med boplattformar då det 
saknas stora träd, som orkar med bobalen. Man räknar med 
att 40 % av stammen i Finland häckar på plattformar. Samma 
metod med plattformar används i Sverige för bl.a. havsörn. En 
annan anledning att gjusarna häckar in i land kan vara att man 
vill slippa störningar. 

Vid den 
senaste fiskgju-
seinventeringen 
i Bohuslän 2009 
(Hixen, Bohusläns 
museum) beräknade man 
antalet häckande par till 35 
och inget av dessa häckade 
vid kusten, utan en bit in i land.

Fiskgjusen är en flyttfågel som tillbringar sina vintrar i västra 
Afrika. Hela sitt andra levnadsår tillbringar gjusen i Afrika och 
återkommer först som treåring tillbaka till oss. Efter isloss-
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ningen i mars- april återkommer de. Då kan man se fåglarna 
ryttla efter fisk i grunda vikar. Ryttla innebär att fågeln med 
hjälp av vingarna står still i luften för att sikta in sig på bytet. 
Fågeln försöker fånga fisken med fiskens huvud framåt. Den 
störtdyker och fångar bytet med sina hullingförsedda klor. Det 
har historiskt sett funnits berättelser där fiskgjusen beräknat 
bytet fel och fångat ett för stort byte som dragit ned fågeln 
under vattnet så den dränkts. Längden på fågeln är 60 cm och 
vingbredden 150 cm. Färgen går i vitt, svart och grått. Honan 
har ett tydligare bröstband än hanen som gör att det går att 
skilja könen åt. I augusti- september flyttar fåglarna tillbaka till 
Västafrika. Har tillgången på föda varit god kan fiskgjusen klara 
upp till tre ungar. 

Faran med att leka med naturen uppdagades då man expor-
terade ungar från Sverige för att hjälpa fiskgjusen i Skottland. 
Dessa ungar var programmerade för att flytta i sydvästlig rikt-
ning då hösten nalkades. Tyvärr blev flyttningen rätt ut i Atlanten 
med drunkning som följd.

Fiskgjusen var under 60- och 70-talet en hotad art i Sverige med 
förhöjda kvicksilverhalter i äggen. Vid denna tidpunkt hade 
Sverige cirka 2000 häckande par vilket var tätast i Europa. Nu 
har stammen repat sig och är uppe i cirka 3500 par. I världen 
är arten förekommande i alla världsdelar utom i Sydamerika. 
När denna artikel skrivs är båda bona besatta. Vi hoppas på 
många härliga naturupplevelser med fiskande fiskgjusar i Fjäll-
backa skärgård i sommar.  n

Havsörnshanen Junnu som vi skrev om i Fjällbacka-Bladet - Juni 
2013, har även i vinter varit på besök i vårt område. Mycket intres-
sant då den börjar bli könsmogen. Ju närmare könsmognad och 
häckning desto mer hemmakära blir örnarna även vintertid. Vi 
har under våren fått rapporter om havsörn i häckningstid från 
Bohuslän och hoppas att sommarens inventeringar leder fram 
till att vi hittar den första häckningen av havsörn i Bohuslän 
sedan 1904.

P.S. 

Referenser, artikeln om fiskgjusen:  
 Bruun, Singer, 1983, Alla Europas fåglar i färg. 
 Pettersson Gunnar, 1984, Europas Rovfåglar 
 Svensson, Svensson, Tjernberg, 1999, Svensk Fågelatlas

Foto: Ingela Nilsson
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Väderöarna gör avtryck i 
metropolen Köpenhamn!

Jag öppnade min mail som vanligt en morgon i oktober 
och i inkorgen låg ett mail från svenska ambassaden i 
Köpenhamn.

I samband med den stora Bokmässan i Köpenhamn skulle 
de ha en ”Krimafton” med temat ”Svenska deckare”. Förfat-
tarna Ninni Schulman och Camilla Läckberg var inbjudna att 
sitta med i en diskussionspanel tillsammans med en dansk 
”krimdebatör”.

Även en presentation av Väderöarna låg som en del av 
kvällens program.

Ambassaden hade en önskan att få presentera mat från 
Västsverige för att främja och framhäva en fantastisk del av 
den svenska matkulturen.

Väderöarna, en unik plats på den svenska Västkusten, 
valdes då ut som den representant som skulle få servera en 
smakupplevelse med en touch av saltstänkta ”Väderöklippor.”

Det var en gästlista på drygt 50 specialinbjudna danska gäster 
och det fick oss alla att hoppa jämfota i stora glädjeskutt. Tan-
karna snurrade och idéerna sprudlade. Detta fixar vi!

Tillsammans med två av våra fantastiska kockar gick resan 
ner mot Köpenhamn. Vi anlände till ambassaden och blev 
varmt välkomnade av ambassadören och hans fru. 

Kockarna satte full fart i köket och ambassadens serverings-
personal stod beredda för servering. Vi började med ett säkert 
kort, Väderöarnas Hummersoppa med kräftor.

Borden dignade av läckerheter från vår fantastiska skärgård, 
vackert upplagda och varje rätt presenterades på våra vackert 
handskrivna skyltar. Ambassaden bjöd på Champagne och 
andra goda drycker. Vårt avsaltade ”Väderövatten” var mycket 
uppskattat och komplimangerna flödade…

Ambassadören presenterade mig varmt och personligt och 
jag fick ta plats på scenen. Jag började med att inleda och 
välkomna alla på min lite rostiga ”Köpenhamnsdanska” till 
”En plats olik alla andra”.

Vårt inspirerande bildspel rullade under presentationen av 
Väderöarna och en mycket intresserad, nästan rörd försam-
ling satt engagerat framåtlutade, i totalt lyssnande.

Plötsligt märkte jag att alla följde mina andetag när jag 
upprepade ”andas in…andas ut…njuut…”
Presentationen fick stående ovationer!

Ambassadören och hans fru tackade oss hjärtligt för fantas-
tisk mat och en inspirerande och engagerande presentation 
av Väderöarna. De önskade även att fortsätta samarbeta med 
oss vid framtida evenemang. 

 
Glädjetjuten tog jag på utsidan ambassaden! n

Text & Foto: Pia Hansson, Väderöarnas Värdshus
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Vi har läst en del om fjällbackakonstnären Oscar Nordblom 
under det senaste året i lokal media och självklart skall även 
Fjällbacka-Bladet hänga på. Oscar blev bl.a. uppmärksammad 
för sitt deltagande på Bohussalongen 2015. 

– Det var nog tolfte gången jag var med. Jag var representerad 
där redan under gymnasietiden, säger Oscar. 

Bohussalongen är Uddevalla konstförenings samlingsutställ-
ning och startade 1962. Jag kan inte undgå att ge er grundaren 
Eric Jonssons beskrivning av konstnärerna: 

Bohuslänningarna idag är sig själva, en del naturalister, verk-
lighetsskildrare, andra romantiska färgdyrkare, åter andra mera 
formellt inriktade. Intresset för grafik och skulptur är växande. 
Men under ytan spelar alltid kärleken till Bohuslän och den 
lyhörda känslan för den atmosfär som präglar kustlandskapet och 
som är det västsvenska måleriets signatur.

Nog känner vi igen beskrivningen på Therese Nordblom (f.ö. 
mormor till Oscar), Ewa Leyman, Lena Elg, Peter Engberg, Anna 
von Elern och Oscar (finns givetvis många fler…).

Under en samlingsutställning på Slottet i Partille med Peter 
Engberg och Lotta Fagrell (keramiker från Grebbestad) köpte 
Västra Götalandsregionen in två av Oscars verk. Det rör på sig 
för konstnären i hamnen… n

Oscar Nordblom - en liten uppdatering
Text: Anders Torevi

Vinter i Göteborgs hamn.

Text & Foto: Anders Torevi

Det dunkar och tjoffar vid torget igen

Lasse Landelius, Björn Aldén och Jan Hilmersson vid invigningen.

För några år sedan kontaktade Jan Hilmersson, som äger ett 
bogseringsföretag i Göteborg och är delårsboende i Fjällbacka, 
Lasse Landelius (sjökapten och skeppsbärgare). Jan hade en 
gammal tändkulemotor, byggd på Skandiaverken i Lysekil. Tan-
kern var att den skulle få en central plats i anslutning till Ingrid 
Bergmans torg för att med sitt karaktäristiska ljud ge en trevlig 
klang av flydda tider. Lasse lyfte frågan i Samhällsföreningen 
som hakade på idén. 

Fram till 1960-talet var tändkulemotorerna näst intill alena-
rådande på motorfronten i fiskebåtarna, men sen slogs de ut 
av moderna dieselmotorer. Skandian hade tidigare tjänstgjort 
som kraftkälla till ett wirespel på en pråm i Vänertrafik. Som 
tur var för projektet hade Björn Aldén pensionerats från sitt 
arbete på Gothenius varv. Väl känd med liknande maskiner tog 
han på sig ansvaret för att få tändkulan startklar.

Så var det då dags att starta upp henne för allmämheten på 
2015-års julmarknad. Först fick hon värmas med en gasolbrän-
nare (undertecknad tycker kanske att det var lite fusk, en 
fotogendriven blåslampa skall det väl vara…). Klockan 14.00 
den 28 december började Skandian ”tjoffa” gott igen inför 
applåderande åskådare. 

Nu är ju dessa gynnare lite krångliga att starta och ibland tänder 
de fel, slår bakut och börjar snurra på fel håll. Det var kanske inte 
många som märkte det men Skandian ”backade” faktiskt den 
första halvtimmen i sitt nya liv. 

Motorn står nu i en liten stålcontainer intill Ingrid Bergman-
utställningen och kommer förhoppningsvis att ljuda vid våra 
trevliga arrangemang kring torget. n
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Text: Eva Björving • Foto: Edda Bjarnadottir

Sol inne, sol i sinne – i Solstugan på äldreboendet

Verksamhetschefen på Fjällbackaservice, Hans-Peter Johan-
nesson hade hört och läst om installationer av ”solrum” på 
andra äldreboenden i landet och både han och personalen 
tyckte att det skulle vara väldigt positivt för de boende, att 
kunna få njuta av sol och ljus i en trevlig miljö. Tack vare en 
givmild privat donation, samt bidrag från ’Stiftelsen för Olga 
och Karl-Axel Erikssons fond för gamla i Fjällbacka’, så kunde 
en stor del av kostnaderna täckas. I december kunde den 
efterlängtade Solstugan invigas.

När man kliver in genom den  helt vanliga dörren i servicehusets 
källare, så kommer man in i en helt annan värld! Hela den bortre 
väggen är klädd med en härlig skärgårdsbild med ett glittrande 
hav. Och övrig inredning har sjöbodskaraktär. Man kan i en av 
”sjöbodarna” välja vilket ”sol-program” man vill ha och sedan är 
det bara att slå sig ner i en av de fyra solstolarna och njuta! Det 
är cirka 25 grader varmt, ”solen” värmer gott, ”vinden” fläktar och 
om man så önskar, kan man lyssna på Taube-musik. Det finns 
till och med solhattar och solglasögon att låna.  -Så nu kan man 
få sol och värme året runt!

Solstugan är i första hand avsedd för hyresgäster på Fjällbacka-
service och deras anhöriga. Även pensionärer som bor i Fjäll-
backa  och personalen är välkomna att boka in sig för en stund 
i solen. Bokningsbara tider för pensionärer utanför boendet: 
alla dagar mellan kl 8-10 eller 17-19. Det finns en kalender för 
bokning vid kaféet. Det går också att ringa 0525-31002. Det är 
helt gratis att använda Solstugan. n Hans och Gun Johannesson har ”soliga dagar på stranden”. 

Pris till Susanne och Peter på Stora Hotellet Bryggan

Tanums kommun har tilldelat Susanne Maxvall och Peter Holm-
stedt Turistpriset 2015. Motiveringen lyder:

Susanne Maxvall och Peter Holmstedt har sedan 1997 verkat för 
att utveckla Fjällbacka till en året-runt-destination med helårs-
öppet hotell och restaurang samt evenemang och aktiviteter 
under andra delar av året än sommarsäsongen. De började med 
att driva Bryggan, som idag har ca 2000-3000 gästbesök per dag 
under högsäsong, och 2013 tog de över Stora Hotellet. Sedan fem 
år tillbaka är även deras söner Felix och Oliver med och driver den 
framgångsrika verksamheten. Under namnet Stora Hotellet Bryg-
gan bidrar deras arbete till en levande ort året runt, bl.a. genom 
samverkan med övriga lokala aktörer, för att på så sätt gemensamt 
stärka varumärket Fjällbacka.

Susanne och Peter lägger även ner stor energi på restaurangerna, 
där flera restaurangkoncept finns tillgängliga året runt samt att 
nya koncept är under utveckling.

Tack vare ett gediget arbete har deras insatser bl.a. bidragit till 
stor exponering av Fjällbacka och Bohuslän i såväl nationell som 
internationell media.

Susanne och Peter har lyckats samla både invånare och besökare 
till att uppleva området, och är en drivande kraft bakom de sats-
ningar som görs för att utveckla Fjällbacka till en exportmogen 
året-runt-destination. n

Felix Holmstedt mottog priset.

Text: Anders Torevi • Foto: Tanums kommun
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I mattcurlingserien för Norra Bohuslän blev Fjällbacka (Tanums-
kustens SPF) trea med 18 poäng. I serien deltog åtta lag från 
Strömstad i norr till Munkedal och Hunnebostrand i söder. Varje 
lag ställer upp med 6 mixade par.

På Häggvallaskolan på Tjörn arrangerades den 30 mars ”Påsk-
cupen” för pensionärer, som är medlemmar i SPF eller PRO. 
Man spelade på 16 mattor med 8 lag på varje matta. Cupen 
spelas med damdubbel- och herrdubbelpar. Från Fjällbacka 
deltog 5 par. Lars Engberg och Göran Larsson från Fjällbacka 
vann herrklassen, genom att i finalen besegra ett par från 
Horreds PRO.

Den 3 november kommer Tanumskustens SPF att arrangera 
DM i mattcurling i Tanumshede Sporthall. Det kommer att 
bli spel på 8 mattor för 64 mixade par från Strömstad i norr 
till Göteborg i söder. Föreningen för Fjällbacka är en av DM-
tävlingarnas sponsorer. n

Det går bra för Fjällbackas mattcurlingspelare

Text: Bengt-Åke Ahlsén • Foto: Jürgen Wickert

Text & Foto: Eva Björving Text: Eva Björving

Vårmode på Servicehuset

Harriet Olsson, som är aktivitetsledare på Träffpunkten på Ser-
vicehuset, och Signe Johansson från Gårdsrådet arrangerade 
tisdagen den 12 april en populär modevisning i Servicehusets 
matsal. Gårdsrådet hade också bakat och ordnat så att de cirka 
50 besökarna för en liten peng kunde avnjuta kaffe och kaka 
under visningen.  

Det var Senior Shop som valde ut de kläder som visades och 
mannekängerna på bilden är Gerd Andréasson, Sko-John 
Johansson, Lasse Lundberg, Sonja Waldner, Barbro Jonsson 
och Elvy Hansson. n

Husskyltar ”på export”

För cirka 15 år sedan började Inger Rudberg sätta upp inplastade 
”Kulturhus”-skyltar på flera historiskt intressanta hus i Fjällbacka. 
2009 lämnade Inger över ”stafettpinnen” med all information, 
som hon genom åren samlat in.  Skyltarna fick nu det nya 
namnet ”Hus med Historia”. Text och bilder trycks numera direkt  
på vinyl, vilket är ett mycket väderbeständigt material. Man kan 
också trycka skyltar i större format. 

Det finns idag ett 30-tal skyltar runt om i Fjällbacka. På sikt 
kommer de  bli fler och de kommer också att förberedas för att 
förses med en s.k. QR-kod, vilket gör det möjligt att med hjälp av 
en mobiltelefon-app presentera skyltinnehållet på andra språk.  
FFF kommer också ge ut en promenadkarta som besökare skall 
kunna använda för att på egen hand leta sig fram i samhället 
och längs vägen hitta de hus som har försetts med skyltar. 
Kartorna kommer att finnas på 
Turistinformationen och på Stora 
Hotellet.

Det är roligt att skyltarna nu blivit 
kända utanför Fjällbacka och att 
detta upplägg börjat gå på export 
till andra orter.  2012 tog en repre-
sentant för ”Kulturföreningen 
Gamla Grebbestad” kontakt och 
bad om hjälp att komma igång, 
och i höstas kom det en likadan 
förfrågan från ”Smögens Hem-
bygdsförening & Bildarkiv”. n

Jan Helge Nielsen ”in action”. 
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Havskräftans dag
2016

Text: Anders Nilsson • Foto: Lennart Lööv & Annika Torevi

Den 6 maj avhölls årets högtidlighållande av havskräftan. Återi-
gen sken solen över Fjällbacka när de lokala fiskarna angjorde 
centrumbryggan vid Ingrid Bergmans torg. I år, som var tredje 
året som Svenska Havskräftsakademin arrangerade Havskräf-
tans dag, deltog också Kalvö Ostron. Som tidigare serverades 
havskräftor i en rad olika former; gratinerade, flamberade, 
wokade, i rullar och så vidare. Härliga nyplockade ostron från 
Kalvö breddade sortimentet.

I Richters lokaler visades den unika anläggning som möjlig-
gör lagring och vidaretransport av levande havskräftor. I tre 
omgångar fylldes lokalerna när Ingemar Grankvist berättade 
om anläggningen och hanteringen. Intresset var mycket stort 

och deltagarna uppskattade att få insikt i verksamheten. Bland 
de många namnkunniga kunderna som köper dessa kräftor 
kan nämnas nobelmiddagen. Nu kan också Köpenhamnkrogen 
Noma, flera gånger utsedd till världens bästa restaurang, skryta 
med helt färska havskräftor från Fjällbacka.

Trots konkurrens från Nordiska mästerskapen i ostronöppning i 
Grebbestad var det trångt på bryggan och runt omkring båtarna. 
Många Fjällbackabor smakade på det som bjöds men det känns 
som att andelen utsocknes och internationella besökare ökar. 
Akademien hoppas och tror att Havskräftans dag är bra för 
Fjällbacka! n

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD 
STORA FADDERDAGEN
Onsdag 13 juli · se lokala anslag
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Text & Foto: Gustav Juliusson, RS Fjällbacka 

SSRS rapporterar:
Värmen har kommit och med den får Sjöräddningssällskapet i 
Fjällbacka allt mer att göra. 
 
Under våren har vi på Sjöräddningsstationen i Fjällbacka foku-
serat mycket energi på att utbilda våra nya sjöräddarkollegor. 
Varje söndag har vi träffats för att lära ut allt ifrån sjukvård till 
bogsering och navigering. Det är med glädje vi ser att vi blir allt 
fler entusiastiska sjöräddare i Fjällbacka. 
 
Vi har haft en ökning av larmen under våren, under Kristi Him-
melfärdshelgen hjälpte vi till exempel två stycken haverister 
med diverse problem. Ett par veckor innan detta fick vi dra 
loss en segelbåt modell större från ett grund vid Väderöarna 
(bilden nedan). Lyckligtvis har vi än så länge varit förskonade 

från några allvarligare olyckor och vi hoppas att det inte heller 
händer under sommaren. Våra tips för en säker båtsommar är 
som alltid att man kollar vädret innan man åker ut på sjön, att 
man ser till att båten mår bra, att man har med sig en mobilte-
lefon i ett vattentätt fodral och att man alltid använder flytväst! 
 
Lördagen den 23 juli har vi som alltid Sjöräddningsbasar på 
Badholmen i Fjällbacka. Vi bjuder på auktion, loppis, säljer kaffe 
och visar upp våra båtar! Vi hälsar alla varmt välkomna och om 
någon vill skänka något till basaren är det bara att ta en titt på 
vår hemsida (www.ssrs.se/fjallbacka) för hur man gör detta. 
 
Vi på Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka önskar er alla en härlig 
sommar... n
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Text: Christer Lindh • Foto: Dance Port

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

Dansfylld vår hos PORT

Våren har varit full av aktiviteter och träningar för alla 
våra dansare. Alla ifrån minsta gänget i Skuttis, via Rocka 
Lossarna och R-dansarna till de mer rutinerade tävlings-
dansarna. De sista med sikte mot SM i Helsingborg, som 
dansades första helgen i juni. 

Våren startade redan i vintras för våra dansare. Då med 
vår dansavslutning i Fjällbacka Kyrka. Alla våra dansare 
var med och förgyllde vintermörkret med en fartfylld och 
glädjefylld dansföreställning. Det var för andra året i rad 
som denna dansade gudstjänst gjordes, en fin tradition 
verkar vara född i vintermörkret.

När sedan våren kom med start för nya kurser och dansträ-
ningar, var det vardag för alla dansare och medlemmar i 
PORT. Givetvis förgyllde vi tillvaron med tävlingar, roliga 
upptåg och annat för våra medlemmar. Vi har haft dansare 
som tävlat i på nationella tävlingar samt även interna-
tionella tävlingar. Bland annat har två av våra rockande 
tjejer varit med och skrivit svensk danshistoria. De ingick 
i Sveriges första Girl Rockformation. 

Våren innebär att Dance Port har sin årliga danstävling, 
Bryggdansen. I mars var det närmare 200 dansare som 
närvarade på årets tävling. PORT’s dansare var inte snälla 
mot alla dansare under dagen, de lade beslag på flertalet 
första platser och pallplatser. 

Våran vår har varit hektisk med all dans och andra trevlig-
heter, som bland annat vår tradition med Påskdisco. Denna 
gången var det närmare 50 barn och ungdomar som var 
i Fjällbackas gympahall. Vi har haft medlemmar som gått 
modeller på Tanum Shoppingcenters modevisningar, och 
det har varit ett antal uppvisningar runt om i Bohuslän 
som vi deltagit i. 

Styrelsen har fullt upp med planering  inför sommaren 
och resten av dans året. Sommaren innebär bland annat 
Fjällbacka Kalaset den 2 juli, samt ett antal dansläger som 
klubben håller i. 

När det sedan mörknar till hösten startar vi dansen igen. 
Då med några häftiga nyheter. Så håll ögon och öron 
öppna för mer info under sommaren. Följ oss bäst på 
Facebook. n

Alla dansanta deltagare under vinteravslutningen.  
Kyrkohede Madeleine passade på att göra senap...

Dubbelbuggare från PORT på pallarna under vår 
egen tävling, Bryggdansen.
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Fjällbacka 0525-644 00www.nyttodata.se

• Butikslösningar
• Handburna kassaregister
• Affärssystem 
• Webbtjänster
• Bokningsschema
• Skrivare & förbrukning

 
Närproducerad IT

•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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Lyckad Nordea Tour igen...

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

Text: Svenska Golfförbundet
Foto: Andreas Harnebring, Nordea Tour

1. Per Längfors, Ringenäs Golfklubb  -14

2. Mark Flindt Haastrup, Korsør Golf Klub  -12

2. Björn Hellgren, Frösåker Golfklubb  -12

4. Tobias Rosendahl, Barsebäck GCC -11

5. Anton Bergström, Kårsta Golfklubb  -10

Resultat Stora Hotellet Bryggan  
Fjällbacka Open 2016

21-årige Per Längfors från Ringenäs GK vann Stora Hotel-
let Bryggan Fjällbacka Open 2016. Med tre slags ledning 
inför sista hålet blev det aldrig riktigt spännande utan Per 
kunde i övertygande stil promenera hem sin första seger 
på Nordea Tour.

Allt var som upplagt för en duell in i det sista, med fyra man 
som delade ledningen inför det avslutande varvet. Men istäl-
let lade Per Längfors från Ringenäs GK in en högre växel som 
de andra inte kunde matcha, och kunde orädd i övertygad 
stil på den tuffa baknian på Fjällbaka GK spela hem sin första 
seger på Nordea Tour. Per signerade sitt kort på 66 slag (-5) 
och en total vinnarscore på -14, två slag före tvåorna Björn 
Hellgren och dansken Mark Flindt Haastrup.

– Åh så skönt! Jag har känt att något stort har varit på gång, 
och det är många som också har sagt det till mig. Det var lite 
nervigt att spela i ledarboll, men lossnade lite när jag fick i en 
lång putt på sexan. Lite onödigt där med en treputt på sista, 
men det kan jag bjuda på en sån här dag, säger Per.

Bäste amatör blev Fjällbacka GKs egne Tomas Järund, som 
under veckan har spelat stabilt och slutade på en delad 42:a 
plats på +2 totalt. Kanske borde Tomas ta tag i golfen på 
allvar igen?

Trots tuffa förhållanden och svåra avslutningshål har spelarna 
bjudit på riktigt låga scorer, och en kvalgräns på -1 är hittills 
den klart lägsta i denna tävlings historia. Imponerande! n

Per Längfors puttar för segern på sista hålet...

... och intervjuas av Cmores Karsten Landin.

Mark Flindt Haastrup, Björn Hellgren, 
Per Längfors och Tobias Rosendahl.
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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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Text: Hans-Einar Forsberg • Foto: SSN & Annika Löfberg

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

Följ oss på Facebook!

SSN bjuder in till 75:e säsongen

Den 75:e säsongen, ojoj! Undrar hur många båtar och personer som dragit nytta 
av föreningens aktiviteter under dessa år? I klubbhuset har vi en kavalkad av 
foton från några olika epoker i vår historia, kom gärna in och titta. Jubileumet 
ska ju firas också, vi hör av oss om detta!

Vi har som vanligt goda möjligheter att erbjuda dig och dina vänner seglingsak-
tiviteter hela sommaren. För den vane seglaren erbjuder vi tävling och träning 
och för dig som vill känna på segling har vi säkert något också. Vad sägs t.ex. om 
en tredagars vuxenkurs tillsammans med nya eller gamla vänner. För barn och 
ungdomar ordnar vi som vanligt vår populära seglarskola i både optimist och 
i C55. Vill du ha privatundervisning eller bara en kort tur på sjön så ordnar vi det. 
Kolla in vår hemsida www.norderviken.se för att få veta mera.

Som du kanske sett så har det siktats pirater i Sälvik, det beror på att vi ordnar 
piratskola för de allra yngsta i sommar. Det är tredje eller fjärde året och vi behöver 
nästan inte göra reklam för det, det goda ryktet sprids ändå. Se mer på hemsidan.

I år satsar vi på Väderö Race. Det är vår traditionella kölbåtssegling. Här jobbar 
vi tillsammans med Rogers för att marknadsföra regattan som ett modernt och 
nyskapande arrangemang. I fjol hade vi 29 båtar på startlinjen och det blev en 
häftig avslutning på Fjällbackafjorden när tävlingen skulle avgöras. Vi satsar på 
en tävling som ger både bredden och de allra bästa en intressant upplevelse. I 
år ska vi försöka ordna så att en större del av seglingen kan följas från stranden. 
Vi får hoppas att vindarna är med oss i detta. Vi provar dessutom med en short-
handed  klass. Det betyder att varje båt bara har en gast förutom skepparen. 
Det är en tävlingsform som lyft Bohusracet till något alldeles extra. Kolla gärna 
vårt fräcka Väderö Race slideshow. Den ligger på vår och på Rogers facebook. 
Anmäl dig och boka den 16:e juli.

Trots tuffa vindar så lyckades vi fint med Dannholmen Runt ifjol, det blev en 
modern nostalgitripp. Vi hoppas att det ska gå bra med en ny upplaga i år. Vi 
återkommer om datum.

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

Våra duktiga instruktörer finns tillgängliga på vid SSN större delen av sommaren 
så det är bara att slinka förbi om du har frågor eller bara vill se hur det går till 
med segling IRL!  Det är alltid någon där som kan hjälpa dig.

Vi är en ideell förening som är beroende av medlemmar och goda kontakter med 
företag och privatpersoner för att överleva och utvecklas. Gå in på vår hemsida 
och anmäl dig som medlem. n
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Letar du hus eller lägenhet?
Se till att du finns 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 tjäns-
ter för varje uppdrag, för varje säljare och varje köpare – helt enkelt 
för att ingen fastighetsaffär 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 affär 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! 

Vem är vi på Kustnära Fastighetsmäklare?
Nu har vi även kontor på Saltholmsgatan i Långedrag och en ny  
kollega, Thomas Merenius. Vi som arbetar är:

Annika Torevi, registrerad fastighetsmäklare med lång erfaren-
het av försäljning och kundvård. Fjällbackabo, Fjällbackaguide, 
huvudman i Sparbanken Tanum och styrelseledamot i Mäklarsam-
fundets Västsvenska krets. Jobbar mest med Norra Bohuslän.  
Kontakt: 0723-293520 • annika.torevi@kustnara.se

Mikael Skoglund, registrerad fastighetsmäklare med lång erfa-
renhet av fastighetsförmedling i Göteborg och Bohuslän. Göteborga-
re med sommarboende på Rossö. Jobbar mest med Södra Bohuslän 
och Strömstad.  
Kontakt: 0705-691520 • mikael.skoglund@kustnara.se

Thomas Merenius, registrerad fastighetsmäklare, sedan 20 år 
verksam i Västra Göteborg och i Göteborgs Södra Skärgård. Göte-
borgare med halva hjärtat i Frankrike.  
Kontakt: 0709-402031 • thomas.merenius@kustnara.se

Våra kontor ligger på Allégatan 3 i Fjällbacka och  
Saltholmsgatan 44, Västra Frölunda. Välkommen in!

f a s t i g h e t s m ä k l a re

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

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

Skärgårdshus i Backen  
med maximal havsutsikt.  

Utgångspris: 8.000.000 kr.

FJÄLLBACKA - N. HAMNGATAN

Nyckelfärdiga hus på egen tomt 
i Torreby Slottspark.

Pris: från 2.275.000 kr.

TORREBY SLOTTSPARK

Vackert belägen avstyckad gård 
med renoveringsbehov.  

Pris: 2.500.000 kr.

FJÄLLBACKA - NORRA BACKA

Bostadsrättshus på Golfkusten 
med mycket låg månadsavgift.

Pris: 1.350.000 kr.

FJÄLLBACKA - GOLFKUSTEN

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



Tryck: Risbergs Information & Media AB Uddevalla 2016

Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Stenindustrin förändrade M
örhult i slutet av 1800-talet. U

dden som
 idag kallas Skäret är ett exem

pel på det. Stenindustribolaget Kullgrens Enka fyllde ut rännan m
ellan det lilla skäret 

och fastlanet då vattendjupet på utsidan var stort nog att ta in lite större fartyg och ytan som
 skapades blev stenupplag. På bilden syns staplad ”storgatsten” och ett berg av ”knott”.

O
m

rådet kallades vid denna tid Varvet då det på stranden i söder reparerades och underhölls båtar. På bilden syns en pråm
 upprdagen och en ansenlig hög m

ed ”bryggestôtter”.


