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Vad är Fjällbacka-Bladet?

Vår förening har firat 60 årsjubileum i år och du håller 
nummer 121 av Fjällbacka-Bladet i din hand.

På sex decennier har mycket förändrats, i världen, i landet 
och i vårt lilla samhälle. Fjällbacka-Bladet är ett slags tidsdo-
kument där man kan urskilja förändringarnas mönster, men 
man ser även att vissa sakfrågor är lika aktuella idag som 
då. Bladet är fundamentet i föreningens ekonomi och det är föreningsstyrelsen som 
sätter ramarna för publikationen – var den skall tryckas, vem som får annonsera, vilka 
typ av artiklar som får och inte får publiceras. Redaktören, Anders Torevi, är ansvarig 
utgivare på uppdrag av styrelsen och därmed juridiskt ansvarig. Redaktionen jobbar 
fristående under ansvar och har mandat att kläcka idéer till artiklar, bevaka evenemang 
och uppmärksamma aktuella frågor innanför de ramar som styrelsen satt upp. Målet 
för alla inblandade är en lokaklt förankrad läsvärd, variationsrik och intressant tidning 
med en blandning av nytt och gammalt. Vi tycker själva att vi har lyckats med detta 
och det verkar så även på läsarnas reaktioner. 

Ibland får vi påstötningar om att ta upp särskilda frågor, konflikter eller aktuella pro-
blem och jag vill klargöra varför vi är inte skriver om allt vi får tips om. Om du läser 
här till vänster så ser du föreningens syften. Där står ingenting om att ta ställning i 
enskilda sakfrågor, skildra pågående konflikter eller kritisera kommunen eller andra 
offentliga inrättningar. Vi har också valt att inte publicera något som kan uppfattas 
stötande eller kränkande, skriver vi om människor gör vi vårt bästa för att berörda får 
läsa texten i förväg. Vi skriver bara dödsrunor över människor som gjort stora insatser 
för föreningen. Vi försöker få med alla företagsnyheter, de senaste tio åren har det 
hänt så mycket i byn så det är svårt att få plats, men vi skriver inte om verksamheter 
som upphör. Det kan man ha åsikter om, men vår bedömning är att det är viktigare 
att lyfta fram de som öppnar eller utvecklas. 

”Vår tidning”
Fjällbacka-Bladet har en tradition av att många bidrar och tillsammans gör ”vår tid-
ning”. Anders Järund gjorde för ett antal år sedan en inventering av hur många som 
var involverade i ett nummer. Om jag inte mins fel så vad det 27 personer. Skribenter, 
fotografer, illustratörer… 

Vi skulle väldigt gärna vilja höra fler röster i tidningen. Har du en historia? Den behöver 
inte ens vara sann, skrönor är uppskattade. Kan du inte skriva hjälper vi dig, bara hör 
av dig till redaktionen om berättarlusten faller på! Att hjälpa till att sprida kunskap 
om din släkt, ditt hus, vad du gjorde på 60-talet eller historier du hört berättats och 
som riskerar att glömmas för alltid är en välgärning. För dig, dina barn och barnbarn 
och för vår gemensamma historia.

Kontaktuppgifterna till redaktionen ser du längst ner till vänster. Välkommen!
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MOTTAGARE: .....................Föreningen för Fjällbacka

Om några dagar går år 2016 till historien. Mycket har hänt både i Fjällbacka och i 
resten av världen. Det känns som om det var alldeles nyss jag satt och skrev förra 
årets sommarsummering. Men det är väl som talesättet lyder: det går fort när man har 
roligt. Det är sannerligen inte bara roligheter som världen fått uppleva under detta 
år, men därför är det extra viktigt att vi lyfter upp alla de stunder av glädje som vi får 
möjlighet att uppleva och känna oss tacksamma för.

Barnens Dag med krabbmetet är en av sommarens stora höjdpunkter i samhället. Det 
är roligt att deltagandet är så stort. I år hade vi tänkt hoppa över vuxenklassen, men vi 
fick snart tänka om när det stod  vuxna som ville anmäla sig. Flera har deltagit sedan 
de var barn och vill gärna vara med och fiska fast de uppnått vuxen ålder. Sådant är 
kul! Vi fick alltsåen vinnare i vuxenklassen även i år. 

Vi har haft tre Trivsamma Träffar och lyssnat på intressanta talare som delat med sig 
av sin kompetens och professionalism i sina vitt skilda ämnen. Vi började på Båthaaket 
med att Håkan Elg berättade om småfåglarna som finns i vår närhet. Vi fick ett trevlig 
lunchföredrag på Fjällbacka Golfkrog, och i november höll FN-medlaren Per-Erik 
Korström ett högaktuellt föredrag på Stora Hotellet om det aktuella världsläget. Ni 
kan läsa mer om det på sidan 9.

Jag vill passa på att tacka för att jag fått förnyat förtroende att vara ordförande i Fören-
ingen för Fjällbacka. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet i föreningen tillsammans 
med styrelsen, redaktionen och alla andra medarbetare med stor glädje, men också 
med eftertanke och insikt om att det är en förändringens tid vi lever i. 

Sättning och layout av
Fjällbacka-Bladet sedan år 2000

+46(0)70 5631039 · www.torevi.se

Vid sommarens årsmöte fick FFF två 
nya styrelsemedlemmar. Janne Erikson, 
livsnjutare och konsult inom medicinsk 
utrustning, boende i gamla posthuset 
på Falkevägen och Mats Finn, f.d. mos- 
slevare som ägde Ackes korv & grejer, 
presentation överflödig. Båda valdes 
in på platser som varit vakanta en tid, 
ingen avgick alltså ur styrelsen. n
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Föreningen firade 60 år
Text & foto: Hans Schub

2016 var det dags att på nytt uppmärksamma Föreningen för 
Fjällbackas långa tillvaro. 60 års verksamhet måste sammanfat-
tas och styrelsen beslutade under våren att anordna en fest i 
samband med årsmötet.

Torsdagen den 14 juli hölls det sextionde årsmötet. Då hade 
en inbjudan till efterföljande middag gått ut till ett sextiotal 
personer som varit viktiga i föreningens arbete. Många hör-
sammade inbjudan och då årsmötet var avklarat samlades alla 
framför Stora Hotellets entré för mingel och förfriskningar. Det 
var en skön kväll och ingen gjorde sig någon brådska tillbaka 
in i matsalen. Där väntade en två-rätters måltid och en musik-
grupp kallad ”Anna, Martin & Kören”. Gruppens medlemmar bor 
främst i och runt Göteborg men Micke Bååth på Bååthaket tillhör 
också sångarna. Gruppen underhöll under en knapp timme till 
middagsgästernas stora förtjusning och uppskattning. Efter 
middagen serverades mycket elegant utformade FFF-tårtor.

Därefter följde nostalgi- och historiebeskrivning. Undertecknad 
hade satt samman ett bildspel bestående av utvalda artiklar ur 
Bladets 60-åriga svit. De första 10 numren var representerade 
med var sitt exempel och sedan fick varje årtionde bidra med 
var sitt inslag. Det är ett spännande sätt att beskriva Fjällbackas 
senaste 60 år av utveckling. I våra artiklar finns ju allt möjligt att 
läsa och om man gör ett nedslag i samtliga nummer så finns 
det otroligt mycket att upptäcka. Och mycket att fundera över 
och lära av. 

Syftet med bildspelet var också att få en trevlig dialog runt mid-
dagsborden kring föreningens historia. Bäst blev detta redovisat 
av den (nästan) ständige kassören John Johansson som stadigt 
redogjorde för tillkomsten av föreningen. Lasse Lundberg fanns 
också med på festen och han fyllde såklart på med anekdoter 
och sköna minnen. Se länkar till tal och bildspel högre upp på 
sidan. Firandet fortsatte sedan på Upper Deck åtskilliga timmar 
till. Vi ser fram mot 75-års-festen! n

Micke Bååth sjöng lead i kören. John redogjorde för FFF:s tillkomst. Hans visade ett bildspel om Fjällbacka-Bladets resa till vad tidskriften är idag. 

Mingel inför kvällens fest i strålande sommarväder. Rebecca presenterade ”Anna, Martin och Kören”. Vilken succé det blev!

Se video Sko-John berättar: https://youtu.be/94fT4-HDH-M
Se video Rubriker ur Bladet: https://youtu.be/rSJ39DkhDuI
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Kyrktrappan – av Madeleine Myrström Kamb, vår kyrkoherde

Together in hope
Första söndagen i Advent 
är här och nu börjar ett nytt 

kyrkoår, ett nådens år. Hösten 
bjöd oss på spännande och 

omskakande internationella möten 
och händelser. Luterska värdssamfundet har tillsammans med 
Katolska kyrkan manifesterat 500 års minnet av reformationen: 
Together in hope. Tillsammans har våra kyrkofamiljer stått sida 
vid sida för att visa på Jesus Kristus så att världen kan tro! (Joh. 
17.21) Fem gemensamma ställningstaganden skrevs under som 
vi kristna tillsammans i ord och handling skall arbeta för. Att 
mötas utifrån det som förenar oss och inte splittrar oss, låta sig 
förändras i mötet med varandra utifrån vår gemmensamma 
tro på Jesus Kristus, visa synlig enhet genom vårt diakonala 
arbete, tala om Jesus och kraften i hans ord samt att vara ett 
barmhärtighetens tecken i världen. 

Att söka denna enhet kyrkor emellan förpliktigar också oss 
människor att söka fred och försoning i vår vardag. Att vi 
kristna i Sverige låter nåden strömma in i våra liv och ge den 
vidare istället för att förfasa oss och fördömma det som sker i 
världen utan att själv arbeta för ett annat rike. Guds rike. Valet 
i USA och dess resultat har skakat om världen. Men vi kan inte 
skapa fred med aggressivitet, fördomar och kränkningar av 
enskilda personer eller länder. Vi kan välja det goda. Vi kan 
välja människovärdet och den kristna kärlekens befriande 
evangelium istället för domedagspredikningar om världens 
undergång och ett tredje världskrig.  Vi kan upprätthålla 

hoppet. Det är vår skyldighet och det är vår glädje. Kom och 
var med och be för världen och ditt eget liv. Kom och sjung 
lovsång till Gud som skapat oss så underbart. Kom och dela 
måltidens gemenskap i våra gudstjänster. Kom och tänd ljus. 
Vår Herre Jesus Kristus väntar på dig, älskar dig och ger dig 
ett nådens år. n

13 dec 
Kville kyrka, Luciatåg med andakt kl 18.00
17/12 
Kville kyrka, Julmusik med Ärter & Fläsk kl 18.00

18/12 
Fjällbacka kyrka, Gudstjänst kl 16.00

24/12 · Julafton 
Hamburgsunds kyrka, Krubban kl 11.00 
Fjällbacka kyrka, Mässa med kör kl 23.30

25/12 · Juldagen 
Kville kyrka, Julotta med kör kl 08.00

26/12 · Annandag jul 
Hamburgsunds kyrka, Musikgudstjänst kl 16.00

31/12 · Nyårsafton 
Fjällbacka kyrka, Nyårskonsert med Ingos vänner kl 18.30

1/1 · Nyårsdagen 
Hamburgsunds kyrka, Gudstjänst kl 16.00

5/1 · Trettondagsafton 
Fjällbacka kyrka, Julkonsert med Fjällbacka och Kville 
kyrkokörer kl 18.00

6/1 · Trettondag jul 
Kville kyrka, Gudstjänst med gröt kl 11.00

Juletid i Fjällbacka kyrka med omnejd
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Kanske har inte alla i Fjällbacka ännu uppmärksammat att 
kyrkan fått tillökning i pastoratet under året i form av en kyrkbåt 
vid namn Anne-Marie, och då pratar vi inte om någon smäcker 
roddbåt med långa åror, utan som sig bör här i Bohuslän, en 
rejäl fisketrålare på cirka 50 ton. Hon hämtades i Sölvesborg 
och kördes runt kusten, hit till den rätta sidan, i maj, och har 
sedan dess Hamburgsund som ny hemmahamn. Under som-
maren har hon använts till allt från fisketurer, i samarbete med 
kommunens aktiviteter för Ung i Tanum, till fina andaktsturer 
och hon har fått stå värdinna för såväl bröllop som begrav-
ning. Vår präst Per Hammarström, en av eldsjälarna bakom 
projektet och tillika skeppare, berättar att hon är tillverkad 
1956 i Danmark och har varit i samma familjs ägo i tjänst som 
fisketrålare ända fram tills nu. Hon är i gott skick, men under 
höst/vinter renoveras och anpassas utrymmena under däck för 
att skapa en samlingssal med pentry. Detta ger möjlighet till 
ytterligare användning av båten för olika sammankomster såväl 
vid bryggan som på turer i skärgården.  Redan nu är hon en 
mötesplats där frivilliga krafter träffas för en gemensam insats, 
och alla som är intresserade av att vara med är välkomna. Ring 
Per, 0525-44502, för mer information. 

Till nästa vår och sommar hoppas vi se mer av Anne-Marie även 
här i Fjällbacka, men den som vill kan besöka henne redan nu 
vid Långestrandsbryggan lite norr om färjeläget i Hamburgsund. 
Det planeras också för en församlingskväll till våren då Per och 
övriga berättar mer om båten och framtida planer. n

Fjällbacka kyrkokör har haft ett körigt år (!) som inleddes med 
den sedvanliga julkonserten strax efter nyår, och sedan vidtog 
nya repetitioner redan i januari för att hinna träna in de van-
liga sångerna inför Fastlagssöndagen, Marie Bebådelsedag 
och påsk. Parallellt övades åter på körverket Förklädd Gud 
av Lars-Erik Larsson, som vi framförde i Uppsala för ett par år 
sedan tillsammans med Vaksala kyrkokör. Nu var det deras 
tur att komma och hälsa på oss. Den 16 april var det konsert 
i Fjällbacka kyrka med stor orkester och tre körer - även Kville 
kyrkokör deltog samt några extra körsångare som gav oss 
ytterligare förstärkning. Det blev en storslagen musikstund 
i en välbesökt kyrka! Efteråt bjöds våra sångarvänner från 
Uppsala in på en körfest med god mat och underhållning.  
Sedan var det inte långt till Valborg då vi hälsade våren i ösregn 
och fick ta skydd under taket på Bryggan för att kunna framföra 
några sånger. På pingst sjöng vi i Kville, och vårterminen avslu-
tades med en konsert på Nationaldagen. Hösten har fortsatt i 
liknande tempo, och i skrivande stund övar vi för fullt på julens 
härliga sånger.  Vi kommer att dyka upp i lite olika sammanhang, 
och jag slår gärna ett extra slag för den avslutande julkonserten 
på Trettondagsafton, 5 januari kl 18.00 i Fjällbacka kyrka.

Den person som framför allt gör detta sjungande året om möj-
ligt, är vår alltid lika entusiastiske körledare och kyrkomusiker 
Stein Markman. Han guidar oss oförtröttligt genom snirkliga 
stämmor och oväntade tempoväxlingar, och gläds åt varje 
gång vi lyckas få till den rätta klangen. Han ordnar så att vi 

ska trivas, med allt ifrån kaffe till att vi får nya, lagom svåra 
utmaningar som läggs till repertoaren. När han ber oss gapa 
stort och runt och släppa ut vokalerna, kan det möjligen vara 
influerat av hans tidigare karriär som tandläkare i Vänersborg. 
Stein med fru Berit bor nu året runt i Långsjö, hela familjen är 
musikalisk och deras barn med respektive brukar också dyka 
upp och hjälpa oss med framförandet lite då och då. Vi har 
mycket trevligt på våra övningar, och nya medlemmar som 
vill vara med och sjunga hälsas välkomna! n

Kyrkokör och kyrkobåt
Text: Anna-Lena Schub • Foto: Hans Schub

Sångframträdande under Valborgsfirandet 2016.
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Det är en häftig syn att se när ett 50-tal barn och lika många 
vuxna tågar med facklor på de slingriga stigarna upp till 
Mulleskogen. Väl uppe i skogen börjar barnen lysa med sina 
ficklampor och leta efter reflexugglor. Det är ett virrvarr av ljus 
och ljud i skogen. Alla ropar och tjoar när dom hittar ugglorna, 
föräldrar jagar efter sina barn med facklor i handen. Lite läskigt 
är det ju eftersom det är alldeles kolsvart. 

Något barn undrar var dom riktiga ugglorna är. Ja, vad svarar 
man? När barnen hittat alla ugglor, tolv stycken, är det dags 
för grillad korv och gottepåse. Alla är nöjda och glada. Jag tror 
att även dom vuxna tycker det är lite spännande med mörkret. 
När korven är uppäten, facklorna brunnit ut och batterierna i 
ficklamporna börjar ta slut, är det läge att avsluta och dra sig 
ner till civilisationen igen. Åter igen en lyckad Ugglejakt en mörk 
kväll i november.

 Tänk vad lite som behövs för att göra det lite spännande för 
barnen: en ficklampa, lite eld och en mörk läskig skog. 
Stort tack till Lena och Oscar Nordblom, Lisbet Ekborg och 
Tomas Nilsson för att ni ställer upp och hjälper oss att genomföra 
denna aktivitet. n

Ugglejakten 2016
Text: Annelie Kahlman Torstensson • Foto: Hans Schub

Hösten är här, mörkt, grått och det regnar vågrätt i skrivande 
stund. Nu hoppas vi på lite snö som gör dagen ljusare. 

Den 15 november hade Samhällsföreningen årsmöte vilket även 
infattade Insamlingsstiftelsen där Göran Björving lämnar över till 
Isabella von Hofsten. Vi tackar Göran för ett stort engagemang 
under de åtta åren han suttit med i styrelsen och önskar honom 
många sköna segelbåtsfärder.

Samhällsföreningens styrelse förändrades inte utan alla leda-
möter omvaldes.
EKONOMI: Föreningen får varje år in en del pengar från P-skivorna 
vilka bl.a. går till en del blomsterarrangemang i samhället vid 
t.ex. Harry Järunds plats. Om det finns fler önskemål, hör av er. Vi 
behöver även frivilliga som kan vattna osv. 
BADHOLMEN: Samhällsföreningen driver projektet att förbättra 
Badholmen och göra den mer attraktiv. Ett av förslagen är en scen. 
Ansökan om bygglov har nu blivit godkänd. En del av finansie-
ringen är ordnad. Byggnation troligen 2017.
TANUMS KOMMUN: Tanums kommun har ökat sin befolkning 
med 51 personer vilket är mycket glädjande. I Fjällbacka har vi för 
små lokaler i förskolan varför en ny måste till så fort som möjligt. 
Det blir antagligen moduler som kan flyttas om underlaget för 
de mindre barnen ändras. 
BRISEN: Privat byggherre är i full gång, snart färdigt. Det kommer 
att bli 22 lägenheter med en innergård, garage i källarvåningen, 
där även förråden kommer att finnas. SLÄNTEN är på utställ-
ning, 23 tomter, byggstart hoppas vi under 2017. Även FLIG 1:6, 
har kommit lite längre, planen har nu nått till samråd. Projektet 
LÖNNEMYREN, FJÄLLBAKA BY AB, med cirka 100 bostäder har 
också kommit lite längre, de har fått planbesked och avtal med 
kommunen, byggstart troligen 2017. 
Vi kommer att i Fjällbacka inom de närmaste två åren få cirka 170 
tomter för byggnation. 

TORGET och KAJEN: Detaljplanen är klar och uppdelad i tre 
sektioner. Kajen och Badis har nu sitt planprogram klart. Sen får 
vi se vad Länsstyrelsen har att säga. I anknytning till Kajen och 
Richters planerar kommunen att göra tio tomter uppe på Norra 
Kvarnberget. Tanums kommun håller också på med Översikts-
planen som för Fjällbackas del omfattar 15 områden av vilka nio 
är prioriterade.

Ovanstående områden och dess planer hittar ni på Tanums 
kommuns hemsida: www.tanum.se, de flesta planerna hittar ni 
direkt under nyheter. 
TURISTINFORMATIONEN: Åsa Cunniff kommer inte att driva 
turistinformationen vidare nästa år p.g.a. dålig lönsamhet. Till stor 
det beror det på att vi har väldigt få företag i Fjällbacka som beta-
lar till Tanum Turist. Den största delen av avgiften går ju tillbaka 
till Turistinformationen. Statistik visar att 73 % av turisterna vill äta 
gott och 49 % vill shoppa. Samhällsföreningen m.fl. kommer att 
ytterligare diskutera denna för oss så viktiga fråga. Måste lösas 
innan januari 2017 om vi ska ha en fungerande Turistinformation 
sommaren 2017. 
FIBER: Fiberanslutning för Fjällbacka, Grebbestad och del av 
Tanumshede kommer att vara klart i maj 2017.   

Varje höst skriver vi, efter begäran från Tanums kommun, saker 
som behöver förbättras och saker som varit bra. I år har vi önskat 
oss fler soptunnor, nya fräscha toaletter, som vi fick höra redan 
låg som ett ärende hos Tekniska nämnden, klart sommaren 2017. 
I övrigt fler skyltar, möjlighet för husbilar att tömma sitt avfall och 
även var dom kan stå över natten. Skyltarna behöver även vara på 
engelska och tyska för att underlätta för turisterna. Trafikverket 
har ändrat på hastigheten i samhället vilket medför stor fara för 
gående på många ställen. Vi jobbar på att få ned hastigheten från 
60 till 40 överlag i samhället.
Väl mött på Vårmötet i mitten av maj 2017. n
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Text: Eva Björving • Foto: Hans Schub

Text: Eva Björving • Foto: Annelie Kahlman Torstensson 

FFF:s Trivsamma Träffar
Om våra övervintrande fåglar
Torsdagen den 20 oktober var det premiär för Micke Bååth att på Bååthaket 
öppna dörrarna för en av våra ”Trivsam Träffar”.  Ett 50-tal mycket förväntansfulla 
Fjällbackabor hade lockats av det intressanta ämnet, och de fick nu njuta av 
ett 100-tal av Ulf Karlqvists helt fantastiska fågelbilder. 

Ornitologen Håkan Elg hade bland Ulf:s alla tusentals fågelbilder valt ut ett 
stort antal av våra övervintrande bevingade vänner, vilka han på ett mycket 
initierat och intressant sätt berättade om. Håkan hade även med sin brorsdotter, 
Sara Elg, en mycket kunnig bisittare. Håkan och Sara är båda aktiva i Bohusläns 
Ornitologiska Förening.
De nöjda åhörarna fick under kvällen lära sig en hel del om de fåglar som finns 
här i trakten året runt. n

Om Fjällbacka Golfklubb
FFF har genom åren sponsrat föreningar som driver ungdomsarbete. Tidigare 
har bl.a. Dance Port och SSN fått bidrag, men i år har vår förening sponsrat 
golfklubben för att ett antal Fjällbackaungdomar skulle få chansen att prova 
på golf och ta ett så kallat Grönt kort.

Ture Eriksson, VD och Pro på Fjällbacka Golfklubb sedan flera år tillbaka, 
bjöd in FFF:s medlemmar att lördagen den 22 oktober komma ut och få höra 
en presentation av golfklubben och dess historia. Hans Lundberg och Ture 
hjälptes åt att berätta om hur allt startade 1965 och hur klubben har utvecklats 
sedan dess. 1967 var de första nio hålen klara för spel och 1973 hade man redan 
utökat till att vara en 18-hålsbana. Dagens klubbhus stod färdigt 1987. Och 
2005-2006 byggde man om samtliga greener till den nya USGA-standarden, 
vilket medfört att säsongen har kunnat förlängas. Man har genom åren stått 
som arrangör och värd för flera stora golftävlingar, vilket är betydelsefullt för 
både golfklubben och för Fjällbacka.

Det blev en trevlig eftermiddag den 22 oktober för de cirka 50 besökare som 
kom och lyssnade på vad Ture och Hans hade att berätta om denna spännande 
och natursköna golfbana. n

Per-Erik ”Pekka” Korströms föredrag den 19 november på Stora Hotellet i 
Fjällbacka samlade drygt 70 personer som åt god mat och lyssnade i över 90 
minuter om den nya ”terrorbalansen”. Pekka berättade att Rysslands och USAs 
frontlinje ligger över numera välkända Aleppo, om ”sovande” terroristceller, 
världens politiska osäkerhets betydelse och hur ryska generaler talar om 
”Carrier Gotland”. 

Pekka arbetar över hela världen för FN med internationell konflikthantering. 
Det kalla kriget pågår fortfarande, bara i andra former. Han nämner Hybrid-
krigsföring och Cyber-krigsföring, till och med påstår en del politiker och 
tjänstemän att det tredje världskriget redan har startat.

Idag kan en anfallare ”stänga av” ett land genom att stoppa vatten-, el-, mat- 
och annan försörjning som ett samhälle behöver. Lägg därtill hot om mindre 
kärnvapenladdningar i landets större städer och knutpunkter. Det blir mindre 
och kuppartade anfall, en form av terroristliknande anfall.

Just nu med Putin, Syrien, Trump, NATO-medlemskap eller inte, och ett trub-
bigt FN så har vi ett säkerhetspolitiskt fokus kring Östersjön. Kommer Ryssland 
”meddela” Sverige om att de skall placera missiler på Gotland, för att säkra sin 
flottas in och utfart i Atlanten?  n

Håkan Elg och Ulf Karlqvist.

Per-Erik Korström.

Hans Lundberg, Johan Ulriksson, Ture Eriksson och 
Rebecca Trehammar.

Om Putin och hotet mot Sverige Text: Johan Ulriksson • Foto: Hans Schub
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Fjällbacka får ny bensinmack 
– äntligen!

Text & Foto: Harald Rylander

Det står DNP på skyltarna som betyder Daniel Nyström Petrolium. Macken öppnades 25 juli och är mycket 
välkommen. Jag träffar Daniel vid macken där han tankar sin bil.

Hur kom du på iden att öppna en bensinmack?
”Jo, Nils Ingvar Karlsson, som är min styvfar, hade läst i tidningen 
Land om att det i södra Sverige hade lagts ner en mack och att 
man på privat initiativ hade startat en ny bensinstation. Vi dis-
kuterade saken och beslutade att försöka starta verksamheten 
i Fjällbacka”. Daniel arrenderar marken av kommunen och har 
första hand för senare köp. Tomten är tillräckligt stor för framtida 
eventuell kompletterande verksamhet.

– Det fanns inte så stort intresse från de stora bensinbolagen så 
jag tyckte att det bästa vore att starta eget bolag. Men när jag väl 
planerat att bygga macken så var det många som ville leverera 
drivmedlen, säger Daniel.

Kungshamnsfiskarna levererar bensin och diesel till DNP. 
Bränslet förvaras i två cisterner i varje station om 9 kubikmeter. 
Bensin 95 i den ena och diesel i den andra stationen. Alltså för-
varas 36 kubikmeter bränsle på stationerna när det är påfyllt. 
Priset, som ju varierar, kan justeras från kontoret. Påfyllning sker 
automatiskt från Kungshamn. Är det inte stor brandrisk med så 
mycket bränsle ovan jord, frågar jag. 

– Nej, det finns omfattande säkerhetssystem inbyggda kring 
cisternerna som utlöses om brand skulle uppstå, säger Daniel och 
meddelar att kunderna snart kommer att erbjudas ett DNP-kort 
för köp med rabatt.

Daniel – en mångsysslare
Daniel är född i Trollhättan, där han gick i gymnasiet och senare 
folkhögskola. Han har varit bilmekaniker och snickare med 
egen firma i många år. Jobbat på SAAB och i Norge. På bilen 
står det Lidens Fastighetsservice som har byggverksamet. DN 
Fastighetsförvaltning äger och förvaltar flera fastigheter t.ex. 
Gröna Lid-huset. Snart skall Daniel överta en gård i närheten.

Vi önskar Daniel lycka till med den nya verksamheten i Fjäll-
backa. n

P.S. Daniel har i höst även gått in som delägare i Café Grön (red. 
anm.). Läs mer på sidan 12.
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Fjällbacka Hamnbageri öppnade i påskas. Det är ett riktigt 
hembageri där Nathalie bakar allt på plats och de har också 
skapat plats för kaffesugna att sitta ner och ta en fika vid de 
stora fönstren, eller utanför på trottoaren. Vissa av godsakerna 
borde ha varningstext – särskilt kardemummabullarna. Man 
kan ju göra som en av Hamnbageriets stammisar, sista dagen 
de har öppet köper man en stor påse och fryser in hemma så 
man överlever tills bageriet öppnar nästa gång…

Hamnbageriet drivs av Nathalie Staf och Joachim Olofsson. Natha-
lie jobbar till vardags på Ica hemma i Trollhättan, men är utbildad 
grundkock. Joachim är lärarvikarie. Har ni sett Hela Sverige bakar 
på tv? Då vet ni att bakning kan drabba en som en glödande pas-
sion och trots att varken Nathalie eller Joachim har drivit bageri 
förut så levererar de som proffs. Hamnbageriet är en dröm om 
egen verksamhet som gått i uppfyllelse. Det var egentligen inte 
bageri som stod på önskelistan, men väl något med mat. Paret 
var i fritidshuset i Skeppstad, tog en promenad i byn och en skylt 
om ledig bagerilokal var det som krävdes för att de skulle bli 
med bageri. Första året har gått jättebra och till nästa högsäsong 
hoppas Nathalie att de får tag i en bagare. Det blir tungt i längden 
att både baka allt och bemanna försäljningen och caféet. Det skulle 
också öppna för att Nathalie får tid att utveckla lite mat – nästa år 
finns planer på ”veckans sallad/macka” och smörgåstårtsbakelser. 

Nathalie vill också göra mer exklusiva kakor och bakverk, men 
dygnet har bara 24 timmar. I skrivande stund bakas det för 
glatta livet på Norra Hamngatan, Julmarkanden stundar och 
för andra året är Hamnbageriet med och säljer godsaker som 
saffransbiskvier och saffran- och fikongrottor utöver att man 
håller öppet i själva bageriet. n

Fjällbacka Hamnbageri – Annika Torevi

Butiken i Fjällbacka – Annika Torevi

Butiken på Allégatan 3 öppnade hösten 2015 efter att Angela 
Hansson jobbat i Anna Nordenholts popupshop på hörnet 
över sommaren. Popupshop är ett brittiskt begrepp för en 
tillfällig butik som ”poppar upp”, oftast mellan byte av hyres-
gäster i en affärslokal. Angela förstod snabbt att efterfrågan 
fanns och när hörnlokalen delades tog hon lokalen mellan 
Havsanemonen och Kustnära. Angela är, precis som många 
kvinnliga entreprenörer i kustbygden, mångsysslare. Angela 
är utbildad massör och till den verksamheten finns ett lugnt 
rum innanför butiken. Sedan många år är Angela också 
återförsäljare av Mary Kays kosmetika och hudvård, hon kan 
erbjuda både enskilda konsultationer och kurser i make-up 
och hudvård. Angelas mamma Maj-Britt, som för de flesta är 
känd från Coop men numera glad pensionär, rycker in bakom 
kassan när det behövs och det är värdefullt för en egenföre-
tagare med många bollar i luften.  

Angela är född och uppvuxen i Fjällbacka, många känner 
igen henne eftersom hon jobbat på när sagt alla krogar i byn. 
Att ha egen verksamhet är en dröm under uppfyllelse och 
sortimentet i Butiken speglar Angelas eget intresse för mat, 
kläder och inredning. Angela har ett stort sortiment av Nico-
las Vahés kryddor, choklad och köksattiraljer. Butiken säljer 
lättburna kläder – med ett bra utbud även för stora storlekar. 
Skor, tofflor, marockansk keramik, handgjorda smycken från 

Madrid och väskor, gör det enkelt att hitta presenter, både till 
sig själv, värdinnan eller födelsedagsbarnet. Vahé har ett par-
mesansalt med inbyggd kvarn i sortimentet som förmodligen 
är tänkt till pastarätter, men har man väl börjat ha det framme 
på matbordet upptäcker man fort att det passar till precis allt, 
även frukostägget. n
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Galleri Artisten – Anders Torevi

Galleri Artisten, som förr huserade i Galleri Grön, har efter åtta års 
bortavaro åter öppnat i Fjällbacka. Nu på Falkevägen där Väderöarna 
tidigare hade kontor, mitt emot Setterlinds Bageri. Som hörs på namnet 
är det ett konstgalleri med försäljning av blandad konst, men även 
separatutställningar av enskilda konstnärer förekommer. Inte minst är 
dock Galleri Artisten en livsstilsbutik. Möbler och inredning i vintage-
stil blandas med udda, klurigt, skojigt och vackert konsthantverk. 

Ägarparet är det samma som tidigare, Isa och Janne Gunér. Janne 
som, när han inte knegar i galenskaparnas band ”Den ofattbara orkes-
tern”, ofta syns i Fjällbacka med dragspelet eller basen tillsammans 
med Lasse Lundberg och Curt-Eric Holmqvist och gänget. Välkomna 
åter önskar vi! | www.instagram.com/galleriartisten. n

Werner Arkitekter – Anders Torevi

När Havsanemonen flyttade blomsteraffären frigjordes en lokal i 
Richters-fastigheten. Där har nu Werner Arkitekter AB flyttat in. Stefan 
Werner är infödd Fjällbackabo men har under många år haft Göteborg 
som boende- och arbetsort. Bolaget har Fjällbacka som säte men lokal 
i Västra Frölunda. Nu har man alltså öppnat även på Norra Hamngatan. 

I dagsläget är de fem arkitekter men man vill rekrytera byggnads-
ingenjörer och arkitekter till Fjällbackakontoret. Tanken är att få 
ett starkt fäste i Norra Bohuslän där de utvecklar sin marknad och 
verksamhet med allt från tidiga idéskisser till projektering av bygg-
nader och detaljplansarbete, som de redan arbetar mycket med i 
vårt område. De anställda skiftar arbetsplats till den som för tillfället 
passar bäst. Välkomna till Fjällbacka skall ni vara! n

Mistrals butik blir CC – Anders Torevi

Mistral beslutade i våras att avyttra sin verksamhet och sålde den 
till CC Clothing company. Under sommaren hade Mistral CC:s kläder 
i butiken för att inte ”stå tomma” i väntan på övertagandet. Nu har 
affären blivit helt klar och lokalen vid Harry Järunds plats är överlåten. 
CC kommer vad vi förstått att i första hand driva fjällbackabutiken som 
en säsongsbutik. Mode i många former blir det. Kläder, accessoarer, 
smycken m.m. 

CC har i flera år haft säsongsbutiker i bland annat Grebbestadfisks 
gamla lokaler vid torget i Grebbestad och på Marstrand. Förutom 
säsongsbutikerna finns CC-butiker i Kungsbacka och på två ställen 
i Göteborg där företaget även har sitt säte. Välkomna till Fjällbacka 
önskar vi! n

Café Grön – Annika Torevi

Café Grön startades av Irene Bengtsen och Lisbeth Lundin och håller 
öppet året runt. I slutet av september sålde Lisbeth sin del i verk-
samheten till Daniel Nyström. Vänta nu…läste du just om Daniel och 
nya macken? Jodå, det är samma person. Daniel är fastghetsägare 
och nu har han ett halvt café också. 

På Allégatan 3 har vi fram tills nu bara varit kvinnliga entreprenörer, 
men vi är glada att könsfördelningen justerats till det bättre. Att 
Daniel är grym på att baka hamburgerbröd gör det inte sämre. På 
köpet har vi fått hela Daniels familj och Café Grön kommer utvecklas 
framöver. Redan nu har de fixat fler sittplatser, ny belysning och en 
välbesökt After Work på fredagar, men hemlagat och hembakat 
överger de naturligtvis inte. Välkommen, Daniel! n
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Johnny Nielsen kommer från en liten ort en bit norr 
om Lindesberg. Hans företag heter ”Nielsen i Torpa”. 
Inför säsongen 2015 fick han höra att den gamla mi-
nigolfbanan och tennisbanan i Källvik var till salu. 

Nytt liv i minigolfen
Text: Eva Björving • Foto: Anders Torevi och privatbild

I år, 2016, var det dags att låta helrenovera tennisbanan med 
ambitionen att Fjällbacka tennisbana åter skall bli så välskött 
och välbesökt som den var ”på den gamla goda tiden”. Man har 
gjort en genomgång av hela bevattningssystemet och under 
sommaren har en person varit heltidsanställd för att hålla banan 
i gott skick. Man har även gått med i ett bokningssystem (boka-
tennis.nu) och på det sättet kan den spelsugne via nätet boka 
en tennistid och även betala för den där. Under hela sommaren 
har banan varit tillgänglig för spel mellan 8 på morgonen och 23 
på kvällen. Man har också haft en välbesökt tennisskola och det 
har varit många som under den gångna säsongen har utnyttjat 
möjligheten att spela tennis här.

Johnny håller på att söka bygglov för en ny kiosk, men redan 
nu har han i den gamla kiosken haft glass-café och många 
kunder har efter spel stannat kvar för att njuta av glass eller 
kaffe med våfflor. 

Sedan tidigare äger Johnny en liknande anläggning i Lindesberg 
och där kan man även pröva på att vaska guld. Han berättar att 
han inför sommaren 2018 avser att söka bygglov för att öppna 
för guld-vaskning även i Fjällbacka. Ja, här finns det idéer! 

Man märker att Johnny tror på sin satsning i Fjällbacka och redan 
nu söker han personal från trakten inför sommaren 2017. Han är 
glad över att man fått så många positiva kommentarer om att 
hans anläggning är fin och välskött och att folk också uppskattar 
de fina blomsterarrangemangen runt banan. n

Med stor erfarenhet av konstruktion av sådana här golfbanor 
såg han möjligheterna här och bestämde sig för att köpa 
anläggningen. I första steget byggde han om golfbanan till 
en modern äventyrsgolfbana med 12 hål. Banorna har fått nya 
rostfria hinder, som har gjort dem mer intressanta att spela.
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Tom Svensson igen
Text: Annika Torevi • Foto: Pressbild - Saga Sandin

B O K B I T E N

Vad har han då haft för sig, den danske undulatuppfödande 
servettsäljaren som sadlade om till bevarandefotograf? 2012 
blev Tom utvald till Canons ambassadörsprogram som Explorer 

tillsammans med andra erkända fotografer på internationell 
nationell nivå (finns endast två i Sverige). Som en del av detta 
uppdrag var Tom i Canons monter på fotomässan i Stockholm 
i november 2014 och höll samtidigt ett föredrag om tjuvjakt på 
mässan. Canon har även gjort en film om Toms arbete som ni 
hittar på www.youtube.com – skriv ”Tom Svensson Canon” i 
sökrutan så hittar ni den, en film om Tom som Canon Explorer 
och dessutom en film om hur filmen om Tom gjordes. 

Sedan slutet av 2015 skyltar Coop på Tanums Shoppingcenter 
upp produkter som är palmoljefria för att vi konsumenter skall 
kunna göra medvetna val. Märkningen är Toms initiativ och han 
har lånat ut en av sina bilder från Borneo, en orangutangmamma 
med sin unge, till skylten. Det är ett mycket konkret exempel 
på hur Toms bilder och hans arbete kan göra skillnad – vem 
kan med att köpa någonting med palmolja när den bedjande 
orangutangen fixerar en med blicken i butikshyllan? På Borneo 

Min första riktigt långa artikel som jag skrev för Fjällbacka-Bladet handlade om Tom Svenssons nya liv som 
bevarandefotograf och hans första bok som kom 2009. 2014 skrev jag en kortare artikel om Toms resa till Kina. 
Sedan dess har Tom två gånger gästat FFF:s trivselkvällar med sina fantastiska bilder och naturligtvis nämnts 
i tidningen i det sammanhanget. Vi i redaktionen försöker i möjligaste mån undvika upprepningar och söker 
aktivt stor variation för att tidningens skall kännas läsvärd. Nu vet vi att det Tom gör har stort allmänintresse 
och även om han fortfarande är bevarandefotograf så händer det nya saker hela tiden, därför kommer här en 
artikel om Tom - igen. 

WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén, Kung Carl-Gustaf, Ola Jennersten och Tom Svensson vid cermonin för utmärkelsen Årets Pandabok 2017

Inledningen på filmen om Tom som Canon Explorer, inspelad på Väderöarna.
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Bokanmälan

Vid vägs ände 
Ola Jennersten & Tom Svensson - Symposion förlag

Annika Torevi

B O K B I T E N

Vid vägs ände är skriven av Tom Svensson och Ola Jennersten. 
Ola är fotograf och docent i zooekologi inriktad på tigrar och 
arthandel. I fem år har de rest jorden runt för att dokumentera 
tjuvjakt på och illegal handel med utrotningshotade djur, men 
boken handlar även om dem som kämpar för de här djurens 
överlevnad och om naturvård. Resultatet är enastående. Faktum 
är att innan jag började läsa var jag tvungen att titta igenom 
alla bilderna i boken med ett barns hela upptäckerlust. Texten 
ryckte mig sedan tillbaka till den vuxna verkligheten. Detta 
borde bli årets julklapp för alla som bryr sig det minsta om djur.   

Sällan ser vi en bok 
som berör så starkt. Här 
möter vi hjältarna som kämpar för att elefanter, 
noshörningar och tigrar ska överleva vår tid. Upphovsmännen 
tar med oss i världar vi inte sett förut, där horn och betar och 
tigerskelett bjuds ut för stora pengar – men också till fantastiska 
vildmarksområden där effektivt naturvårdsarbete satt stopp för 
tjuvjakten. En hoppfull bok om vår tids stora hot mot världens 
mest karismatiska arter. n

bränner man den viktiga regnsko-
gen för att skapa palmoljeodlingar. 
Framför allt orangutangen är hotad, 
för en råvara som vi inte ens behöver 
- den svenska rapsoljan är bättre i 
alla avseenden. Kampanjen har fått 
medial uppmärksamhet och målet 
är att få oss att tänka till och göra 
bättre och mer ansvarfulla val när vi 
konsumerar. Bli palmoljeaktivist du 
också – läs innehållsförteckningar 
och fråga efter en märkning hos din 
handlare!

Det finns en researrangör som heter 
Zoomfotoresor, de är specialister på 
fotoresor där man tar med sig foto-
intresserade resenärer långt bortom 
turiststråken och kombinerar djur- 
och naturupplevelser med utveck-
ling av det egna fotgraferandet 
med hjälp av erkända fotografer. I 
januari åker Tom Svensson först med 
till Kenya och i oktober till Borneo, 
2018 blir det Zimbabwe. Totalt gör 
han hela sex resor bara under 2017. 

I samband med att Nordens Ark firade 25 år fick Tom äran att 
ställa ut på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Tom är den 
enda fotograf som fått ställa ut på museet. I slutet av okto-
ber i år har han haft en välbesökt utställning på Manchester 
Museum och 24 november öppnade Hotel Diplomat en utställ-
ning med Toms bilder där försäljningen går direkt till Wildhood 
Foundation, en svensk ideell organisation som arbetar mot 
tjuvjakt och illegal handel med utrotningshotade djur. Läs mer 
på: www.wildhood.com.

Det går inte att nämna alla Toms föreläsningar, jag nöjer mig 
med att konstatera att han föreläser mycket och hur han 

hinner ge ut böcker samtidigt är för 
mig en gåta. Men böcker blir det. 
Den senaste, vars bokanmälan ni ser 
längst ner, blev utsedd till årets Pan-
dabok av World Wildlife Foundation 
(WWF) – det är en oerhörd ära att bli 
vald bland böcker från hela världen. 
Priset delades ut av kung Carl-Gustaf 
på Ulriksdals Slott. Nu i december 
utkommer ännu en bok, men den här  
gången blir det en barnbok som heter 
”Tom och tigrarna”.

Tom är aktiv på sociala medier. Den 
som vill kan följa honom på hans 
hemsida www.tomsvensson.se, på 
Instagram och på Facebook. Har 
du någonsin ridit elefant på semes-
tern kommer du snart förstå att det 
kommer du inte göra igen. Någonsin. 
Tom jobbar hårt för att alla skall förstå 
att djur ALDRIG skall används som 
turistattraktioner. Det finns alldeles 
för många bevis för att djuren far illa 
för att man skall kunna blunda för 
det när man väl tagit del av fakta. Det 
finns många ställen runt om i världen 

där man arbetar seriöst med bevarande av djurarter, till exempel 
Nordens Ark här i Bohuslän, där Tom jobbar. Man kan lätt kolla 
upp verksamheter på nätet, det är de seriösa organisationerna 
man skall stödja, alla andra bör man bojkotta. Finns det pengar 
i det så kommer djurplågeriet fortsätta så länge som det finns 
turister som betalar. Detta gäller även svenska cirkusar som reser 
runt med djur, det finns ingen chans att djur kan ha ett naturligt 
och värdigt liv på cirkus, inte ens i Sverige. n

Foto: Tom Svensson

WWF:s  
jurymotivering: 
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Bokanmälan

Bohuslän berättar  
– skrönor och sanningar
Lasse Lundberg med illustrationer av Peter Engberg - Båtex förlag

Text: Lasse Råde • Foto: Harald Rylander

Allsidige, för att inte säga allvetande, fjällbackanestorn Lasse 
Lundberg har samlat drygt 20 av sina bästa skrönor och alldeles 
sanna (eller hur?) historier från Fjällbacka i en liten nätt, under-
hållande och lättläst bok.

Det handlar om smått legendariska profiler som Olle på 
Smögen, Kalle i backen, prosten Holmqvist och inte minst livs-
filosofen och fiskaren Evert. 

En bland många andra repliker från Evert lyder:
”Nej, de ska ja säga dig Lassen… en sak e då säker att ska en 

drecke brännvin, så ska en drecke de på morran, så en kan ha 
glädje å ett hela dan.”

Kul, men inget att ta efter, direkt!

Dessutom får vi oss till livs den fantastiska sagan om vikinga-
hövdingen Olav Tryggvasson som på 900-talet efter Kristus gick 
ett tragiskt öde till mötes i kontakt med Blodyxarna på en ö vid 
det nuvarande södra inloppet till Sotenkanalen.

Lasse fyller på den muntliga berättartraditionen i Bohuslän på 
föredömligt vis i och med att han vidarebefordrar sådant han 
hört och ibland även sett. Huruvida han dessutom saltar lite 
extra på några av skrönorna vill jag låta vara osagt.

Och man behöver sannerligen inte alls vara fjällbackabo i 
synnerhet eller bohuslänning i allmänhet för att ta till sig de 
mustigt levande historierna. n Lasse signerar vid boksläppet på Galleri Grön.  Foto. Harald Rylander.

Text & Foto: Anders Torevi

Tredje medaljen återbördad

Så har den tredje medaljen av Gustav Anderssons utmärkelser 
för ansjovisen ”kommit hem” till Fjällbacka. Jennie Dynesius, 
som Gustav var farmors far till, och hennes son var i Fjällbacka 
i juni då sonen Kirk gifte sig med sin norskättade fru Liv på 
Valö Krog. Med sig till Fjällbacka hade Jennie silvermedaljen, 
på bilden, från 1883 International Fisheries Exhibition, South 
Kensington, London. Under utställningen fanns bland annat 
temat ”Sience” – ett tema för framtida redskap, marknader och 
sätt att avsätta havets skörd.

Gustavs medaljer delades upp bland släkten och just denna 
skänktes till Hembygdsarkivet av Jennies bror Jon Rick Dynesius, 
Charlotte North Carolina. 

Vi vet att det finns minst två medaljer till i USA, dessa har vi 
också halvt om halvt blivit lovade att i framtiden få ”tillbaka”. n

B O K B I T E N
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Text & Foto: Anders Torevi

Makrillfällan vid Getryggen

Många med mig undrade vad det var för gigantiskt fiskeredskap som vi kunde se i viken väster om Getryg-
gen vid Mörholmen och Aneskär i somras. Efter en stunds letande fick jag tag på den ansvarige för detta 
redskap.

Henrik Björklund, snickare och civilingenjör som sadlat om till 
fiskare med båten SD21 Lilly på Hamburgö, har under som-
maren drivit ett forskningsprojekt tillsammans med Lantbruks-
universitetet. Redskapet är en sälsäker och selektiv makrillfälla 
av push-upkonstruktion. Det kan beskrivas som en stor ryssja 
i kombination med en äldre typ av kilnot. Konstruktionen 
kommer ursprungligen från Finland men har använts på ost-
kusten under många år för fiske av bl.a. lax, sik och abborre. Det 
är första gången detta redskap används på Västkusten – nu på 
försök för att fiska makrill. 

Redskapet är totalt cirka 250 x 250 meter inklusive draggar. 
Det börjar med en landarm på cirka 100 meter som är fäst i land. 
Landarmen ska leda fisken ut från land och in i uppspända kret-
sar. Kretsarna är uppbyggda för att fisken ska ta sig längre och 
längre in i redskapet och till sist simma in i fiskhuset. Fiskhuset 
är en bur som är 6 meter lång och 3 meter i diameter. Den som 
står på två pontoner som kan fyllas med luft. Huset kan på så 
sätt höjas ur vattnet för att vittjas och därefter sänkas ned igen 
för att fiska. På bilden syns toppen av fiskhuset sticka upp.

I ingången till fiskhuset sitter en sälgrind som ska hindra säl 
från att ta sig in i huset och skada fångsten. I botten på fiskhu-
set sitter en vittjanpåse (en nätpåse på 25 meter) där fångsten 
hamnar då fiskhuset lyfts ur vattnet. Sälgrinden gör redskapet 
sälsäkert och vittjanpåsen redskapet selektivt. Endast den fångst 
som har kommersiellt värde tas upp ur vittjanpåsen. Resten 
släpps tillbaka oskadad i havet igen. 

Makrillfångsterna har inte varit så bra som man hoppats på i år. 
Ett problem har varit att sälgrinden sats igen av brännmaneter 
och redskapet har då slutat att fiska. I övrigt har redskapet fiskat 

flertalet olika arter bl.a. Bonitos (ryggstrimmiga pelamider) som 
är en ovanlig men inte sällsynt atlantfisk.

Makrillfällan är tänkt som ett alternativ till fiske med garn. Då 
sälstammen tillåtits öka explosionsartat på senare år har såväl 
garnfisket som den kustnära torsken i stort sett slagits ut. För 
att återfå den kustnära torsken och ett lönsamt småskaligt 
kustnära fiske krävs en populationsreglerande licensjakt av 
säl i betydande omfattning. Det är ledande sälforskare och 
Länsstyrelse överens om. I väntan på det försöker forskare och 
fiskare hitta sälsäkra fiskemetoder som alternativ till fiske med 
garn. Makrillfällan kan vara en sådan metod. 

Sälen är ett klokt djur. Kameror har placerats på botten i 
makrillfällan för att filma sälens beteende. Vid ett tillfälle sim-
made ett makrillstim in i ena kretsens vägg från utsidan. En 
makrill fastnade i nätet och blev kvar. Efter ett tag kom en säl 
simmande inuti redskapet. Den tog tag i huvudet på makrillen 
och försökte dra den genom nätet. Det lyckades inte. Sälen 
stannade då upp och tittade sig omkring, därefter simmade 
den iväg. Efter 2–3 minuter dök sälen upp på utsidan och tog 
makrillen. Det är en simtur på ett par hundra meter, först ur och 
sedan runt hela redskapet, för att komma åt makrillen. Med så 
smarta djur är det svårt att hitta sälsäkra fiskemetoder men det 
pågår flertalet projekt i landet, bland annat på Västkusten, som 
visat sig framgångsrika.  

I vinter ska fällan användas för försök att fiska sill i Göteborgs 
skärgård men sommaren 2017 är den tillbaka i viken vid Get-
ryggen igen. Forskning är forskning och det återstår att se om 
makrillfällan blir ett redskap att räkna med i framtiden. Det vet 
vi först efter nästa års fiske. n
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Huset som är en kärleksförklaring 
Text & Foto: Clas Collin

– Vi fortsatte traditionen, genom att vara med våra barn på 
somrarna i det gröna huset. Där upplevde vi samma lugn och 
gemenskap som jag gjorde när jag växte upp. Men det huset har 
ingen el eller andra bekvämligheter och det är inte vinterbonat. 
Eftersom familjen hade en tomt var den logiska utvecklingen 
att bygga ett eget hus. Även om det bara är femton minuters 
båtfärd från Sälvik är det ändå en annan värld, dit inte minst 
barnen längtar.

Vi ångrar oss inte!
Men låt oss backa bandet till Fjällbackabladets decembernummer 
2004. Under rubriken ”2000-talets grönavågare” fick Marie och 
Aravinda vara ett exempel på unga par som flyttat till samhället, 
men pendlade till sitt respektive jobb. Marie med sin släkt- och 
sommarbakgrund i samhället, Aravinda nyinflyttad. Då var Marie 
Account Manager i Kungälv och Aravinda VD för en ingenjörsbyrå 
i Göteborg. Bägge två reste ofta utomlands i tjänsten. 

Den första frågan måste självklart bli ”hur gick det sedan?”
– Det var och är inget problem att pendla från Fjällbacka till 
jobbet. I själva verket blev det allt lättare med motorvägens 

utbyggnad och ännu bättre med ökade digitala möjligheter att 
jobba hemifrån ibland. Egentligen var det största problemet de 
tidiga flygen ut i världen. Men man skall inte underskatta Fjäll-
backas närhet till Norge. Från Gardemoen finns det direktflyg 
till New York. Det finns det inte från Landvetter.

Sedan artikeln 2004 har Marie bytt arbetsinriktning helt och 
arbetar nu som ambulanssjuksköterska i Strömstad. Men det 
hade inget med pendlingen att göra, även om upplägget med 
bara tre, i och för sig långa arbetspass, per vecka naturligtvis är 
bra. Aravinda jobbar numera på Volvo och har många medar-
betare utomlands, så flygandet fortsätter. 

2004 hade Marie och Aravinda inga barn. Nu har de två, på 
sju och tio år. Hur fungerar Fjällbacka ur ett barnperspektiv?
– Här finns en fantastisk skola, individanpassad, framåt och 
med bra pedagoger. Naturligtvis finns också hela det lilla 
samhällets fördelar med närhet och sammanhållning. En 
nackdel är avstånden till kompisar. Många klasskamrater bor 
längs Skistadvägen. Trots många års tjat finns det varken 
cykel eller gångbana dit, så det blir att köra och hämta som i 

Kan ett hus vara en kärleksförklaring? Till en ö? För Marie De Soysa är det så. För varför skulle man annars byg-
ga ett hus på 90 kvadratmeter en sjömil från familjens fina hus på Tallgatan?  För de flesta räcker det faktiskt 
med e t t hus i Fjällbacka för att få sommardrömmarna tillgodosedda, men Maries släkt går tillbaka många 
hundra år på Valö. Varje sommar bodde hon med sin bror Johan, mamma Eva och pappa Björn Aldén i det lilla 
gröna huset vid Saltkällebukten, mitt emot Stora Eneskär. Det hus som en gång hade varit ett café på Badhol-
men innan det släpades över isen till sin nuvarande plats, precis i vattenbrynet. Den trygga sommarkänslan 
går aldrig ur Marie och den har hon fört över till maken Aravinda och sönerna Carl och Theo.

Generation 10 och 11 framför sitt nya hus på Valö.
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vilken storstad som helst. Sedan finns det naturligtvis inte lika 
många organiserade aktiviteter, typ idrott och föreningar men 
Dance Port driver en stor verksamhet och fotbollen finns just 
nu i Hamburgsund.

Maries och Aravindas råd till de som vill flytta hit permanent är 
att vara planerad och fundera igenom logistiken, så att man får 
en hållbar lösning. Det är en fördel om någon i familjen har ett 
lite flexiblare jobb, med möjlighet till rörliga arbetstider eller att 
jobba hemifrån. I vårt fall har Aravinda det lite flexiblare, medan 
Marie har svårare arbetstider – du vet aldrig när en ambulansut-
ryckning slutar! Och kom ihåg: två pendlare = två bilar. 

– Vi ångrar oss definitivt inte!

Bäst när det stormar
Nej, någon ånger över fjällbackaflytten märker man inte när man 
sitter ute i det nybyggda huset på Valö. Ett hus som inte bara är en 
bostad utan som känns som en symbol för en livsstil: annorlunda 
men traditionsfyllt, superenkelt men högsta kvalitet, naturnära 
men teknikfyllt. Ett hus som redan har lett till fyra sidors reportage 
i Dagens Industri och många studiebesök av arkitekter och bygg-
intresserade. Huset är ritat av arkitekt John Robert Nilsson, känd 
för sitt strama formspråk och konsekventa gestaltning. 

– En arkitekt som inte bara anpassar sig till kunden utan står 
upp för sina åsikter. Han kände till Fjällbacka och var snabbt ute 
och tittade på tomten och såg möjligheterna. Vi märkte direkt 
att han uppfattade vår strävan efter enkelhet och gillade att han 
tog in Carl och Theo i planeringen.

Arkitekten har minimerat linjer och material i huset: inga lister 
och omfattningar, inga knutbrädor, vindskivor eller hängrännor, 
samma finsågade tryckimpregnerade panel på tak och väggar. 

Vänta nu – inga hängrännor?!
– Naturligtvis finns det hängrännor. Och takpapp. Och alla 
andra funktioner som ett hus måste ha. Men huset är byggt 
med dubbla skal, där stuprör och annat finns i det inre skalet. 
En bieffekt av de dubbla skalen är att huset är knäpptyst, 
även om det stormar ute. Skalen ger också en superisolering. 
Huset har bergvärme, kommunalt avlopp och en avancerad 
KNX-teknik som gör att värme, belysning m.m. kan styras på 
distans. Aravinda har lagt ner ett jättejobb på alla tekniska 
lösningar och detaljer för att till exempel få rätt färg (dvs. ingen 
alls) på glasen i de stora fönsterpartierna och med att göra 
detaljritningar så att snickarna skall kunna få till arkitektens 
visioner i praktiken.  

Vad ville ni åstadkomma 
med det här huset som 
ni inte har på Tallgatan?
– Först och främst är det 
här en fortsättning på 
vårt boende i det gamla 
huset här på Valö, på 
det som hela familjen 
känner för ön. Sedan är 
det faktiskt ett helt annat 
boende: enklare, när-
mare naturen. De stora 
glaspartierna suddar ut 
gränserna mellan ute 
och inne. Havet är helt 
annorlunda här en stor-
mig dag än man upp-
lever det inifrån Fjäll-
backa. Ett nybygge gav 
oss också möjligheten 
att få ett hus precis som vi ville ha det. Även om man bygger 
om sitt befintliga hus och försöker vara konsekvent i materialval 
etc. så blir det ändå en kompromiss på slutet. 

Ett pendlingshus
Men är det ett åretrunthus eller ett sommarhus?
– Det är byggt med åretruntstandard och har all utrustning 
så att vi skall kunna pendla direkt från huset, utan att ta 
vägen runt Tallgatan på morgonen. På så sätt förlänger vi 
bara pendlingstiden med båtturen på en kvart. Och en gång i 
framtiden kanske det blir ett pensionärsboende... Det finns ju 
faktiskt en källare under en del av huset för all teknik, så de 90 
kvadratmetrarna boendeyta är maximalt utnyttjade. Det finns 
till exempel inte någon enda korridor, och huset är byggt för 
att vara extremt underhållsfritt.

Ni valde inte en traditionell sommarstuga eller en pastisch på 
ett kaptenshus när ni byggde. Får ni försvara ert ”Monopolhus”?
– Vi får faktiskt mycket fler positiva kommentarer än ifrågasät-
tande. Särskilt äldre tycker om huset och är nyfikna på hur det 
fungerar. Och det är ju traditionellt när det gäller takvinkel och 
materialval till exempel. Det stämmer med naturen runt omkring 
och är byggt för att vara underhållsfritt. Sen fanns det faktiskt 
en hel del bestämmelser som gjorde att vissa typer av hus gick 
bort. Max 3 meters vägghöjd t.ex.

Enkelhet och underhållsfrihet slår också igenom i trädgården. 
Marie och Aravinda köpte 216 små lavendelplantor i våras och 
klädde hela sluttningen framför huset. Alla tog sig, antagligen 
för att huset ligger på en kalkrik snäckskalsbank. 

– Jag gillar färgskalan på lavendel, också när den inte blom-
mar. Den är lättskött och det blir maffigt när hela sluttningen 
är blå. 

Det är inget problem att prata teknik eller utformning eller 
materialval i timmar med Marie och Aravinda. Men när den 
sista skruven är färdigdiskuterad är det ändå kärleken till Valö, 
till platsen, till lugnet och till historien som slår igenom. Därför 
är det helt följdriktigt att den enda tavlan som finns i huset är 
ett gigantiskt foto av det gamla magasinet i Södra Valöbukten, 
där pappa Björn är född. Det här huset är ett livsverk som för 
känslan för Valö vidare genom generationerna. n

Den enhetliga, glesa panelen släpper in vattnet till det inre, täta skalet där 
det tas om hand. Så skapas rena, detaljfria ytor med mycket träkänsla.

Aravinda har själv ritat gästhuset som 
hänger ihop med huvudhuset via en 
loggia.
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Text: Annika Torevi • Foto: Marie Karlsson

Ni har säkert inte missat att hälsotänk, friskvård, träning och kost ligger i tiden och för många innebär som-
maren ett lite för långt uppehåll från de nyttiga vardagsrutinerna. Då är det skönt att man inte behöver avstå 
träning och friskvård i Fjällbacka – i somras fanns det nämligen ett utbud över det vanliga för den som ville röra 
på sig tillsammans med andra.

Sedan många år är det gympapass i arla morgonstund på Badholmen under sommaren och gymmet på Hälsan 
är alltid öppet även om gruppträningen tar sommarlov. Golfbanorna har såklart högsäsong, liksom minigolfen 
och tennisbanan. Men det var en hel del som ville testa en helt annan form för träning i somras...

Marie Karlsson är 37 år och uppvuxen i Fjällbacka. Varje sommar 
återvänder hon hit för att njuta av sommaren, men i år blev det lite 
mer än bara lata dagar – Marie tog med sig sin träningsform och 
bjöd in alla som ville vara med att delta. Rootcamp är utomhusträ-
ning i grupp, där man använder sin egen kroppsvikt, varandra och 
det naturen erbjuder som redskap. I varje pass tränar man hela 
kroppen, både styrka och kondition. Träningen sker oavsett väder, 
så några gånger fick deltagarna en dusch av sommarregn, men 
det gjorde det hela ännu skönare efteråt. Rootcamps ledord är 
utomhus, tillsammans och 100% träningsglädje. Träningspassen 
utgick från fotbollsplanen och vidare till Skeppstad, dansbanan 
på Campingen eller stora parkeringen i Sälvik, ibland stannade 
gruppen kvar runt fotbollsplanen. Rootcamp bygger på stor 
variation där inget pass är det andra likt och framför allt har 
deltagarna väldigt roligt.

”Träning ska var kul annars blir det inte av, det är viktigt att hitta 
ett koncept eller träningsform som passar just för en själv. Gör 
det du tycker är kul!” säger Marie som driver det egna företaget 
Wellness by LisaMarie där hon jobbar med personlig träning, PT-
Hemma, PT-Online, gruppträning utomhus, företagsträning och 
kostrådgivning. Maries bas är i Göteborg men hon jobbar även 
som personlig tränare i Fjällbacka, mestadels under sommaren 
men även lite under vinterhalvåret.

Klienter som bor långt borta eller som inte har tid/lust att gå på 
gym alternativt reser mycket och behöver ha sin tränare ”med” sig 
kan få hjälp online. Man kan också kombinera personlig träning 
och onlinerådgivning, då coachar Marie löpande online och man 
träffas en gång varannan/ var tredje månad och tränar ihop när 
ett nytt program ska göras. Marie kör träning utomhus så mycket 
det bara går, oavsett väder. Hon arbetar med PT-Hemma där vi 
tränar i klientens hemmiljö, trädgården eller parken i närheten. 
Detta gör att klienten känner sig tryggare.

”Det är viktigt att röra på sig, i dagens samhälle sitter vi still all-
deles för mycket. Inaktivitet har blivit en folkhälsosjukdom, det 
dör fler personer på grund av inaktivitet än det gör av rökning 
idag.” Marie påpekar också att det är viktigt att vara utomhus hela 
året, att få frisk luft och solljus ger en enorm energi och tankar 
kroppen med D-vitamin.

Marie älskar att se personer ta steget närmare ett hälsosammare 
liv, det ser man på henne när hon beskriver sitt jobb. Att få vara 
med på andras resa, se utvecklingen, se glädjen när resultaten 
kommer, det är en stor vinst för henne. ”Att få jobba med just 
träning och hälsa som är min passion är en dröm som gått i 
uppfyllelse” säger Marie med ett stort leende. ”Jag ser fram emot 
2017 och hoppas att vi ses i Fjällbacka i sommar! n

Rootcamp
Läs mer om Marie och  
hennes verksamhet på:  
www.wellnessbylisamarie.se

F R I S K V Å R D  O C H  H Ä L S O T Ä N K
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Text: Annika Torevi • Foto: Camilla Jonsson

Säg ”träningsresa” och tanken far iväg till varmare breddgrader, en svettig yogamatta på solvarma klinkers och 
turkost vatten nedanför.  365 Good Days Träningsresor går söderut också, men i slutet av juni varje år arrangerar 
man en tredagars ”Tjej kick-off” här, i Fjällbacka. Inspirerande föreläsningar, hälsosam mat och varierande trä-
ningspass lockade hit 23 glada deltagare i somras.

Är du sugen på att testa att träna med Camilla Jonsson här i Fjällbacka, så är hon instruktör på freda-
garnas morgongympa på Badholmen under juli månad. Det är bara att dyka upp för att  komma i som-
marform 2017! 

365 Good Days är ett samarbete mellan tre kvinnliga entrepre-
nörer som kombinerar sina olika områden. Camilla Jonsson 
föreläser och driver nätbutiken Good Days inriktad på hälsa, 
ekologiskt och rawfood. Linda Arnstrand är frisör, designer, 
föreläsare och har lång bakgrund inom träning. Johanna Alfrids-
son jobbar med ledarskapsutbildning, kostrådgivning och som 
personlig tränare. Arrangörerna samarbetar också med de 
lokala, kvinnliga entreprenörerna inom mode och skönhet – i 
somras bjöds deltagarna på en mode-, smink- och hårvisning. 
Sista dagen fanns det möjlighet till ”personal shopping” (man 
får personlig hjälp och råd i lugn och ro, precis som när man har 
en personlig tränare) i de medverkande butikerna.

Camilla Jonsson och hennes man Peter bor i Alingsås och har 
fritidshus i Bräcke strax utanför Fjällbacka. Om ni ser en vatten-
skoter med två vuxna och två krulliga hundar så är det familjen 
Jonsson som är på sjön. Hundarna är av rasen Lagotto, italiensk 
tryffelhund, och de är orädda, sällskapliga och älskar vatten. I 
skogen sniffar Caipirinha och Mojito upp den lokala hjorttryffeln 
som är i släkt med ”riktig” tryffel, men tyvärr är den inte ätbar. 
Hundarna är naturligtvis uppkallade efter de goda drinkarna 
med samma namn. 

Camillas huvudsyssla är egentligen utvecklingen av hennes 
eget varumärke Superfood 365. Det säljs, förutom i den egna 
nätbutiken, även hos Ica, i hälsobutiker och på gym. I Fjäll-
backa hittar du produkterna hos bl.a. Acke´s och Evalottas Hår 
& Skönhet. Superfood är ett begrepp som används om extra 
hälsosamma livsmedel med högt näringsvärde. De innehåller 
höga halter av vitaminer, mineraler och antioxidanter. Chiafrön 
och blåbär är typiska exempel på superfood. n

Tennisskola och Fjällbacka kidscamp! – Annika Torevi

I slutet av juli höll Andreas Nilsson tennisskola för 
både vuxna och barn, se mer på hans hemsida 
www.antm.se.

Förutom tennisskola har barnen har haft möj-
lighet att röra ännu mer på sig i sommar, Anna 

Magnusson, 18 år, och Viktor Johansson, 21 år, 
ordnade Fjällbacka Kidscamp för ålder 6-10 år med 
tennis, minigolf, lek och bad under fem högsom-
marveckor. Vill ni veta om det blir nya aktiviteter 
nästa sommar – gå in och gilla deras Facebooksida 
med samma namn. n

Läs mer  på www.365gooddays.se eller  
titta in i Camillas nätbutik www.gooddays.se

F R I S V Å R D  O C H  H Ä L S O T Ä N K

365 Good days



Värdens yngste
Sportdykare

Text: Annika Torevi • Foto: Annika Torevi & Folke Rydin

Det börjar med att Håkan Rydin nämner för mig att han har ett foto från 1966 när han står i en boxningsring 
på Fjällbacka Idrottsplats. I samma ring står den amerikanske boxaren Sonny Liston som gick en uppvisnings-
match på Fjällbacka Idrottsplats. Redaktionen tyckte att det kunde bli en trevlig baksida till följande nummer 
av Fjällbacka-Bladet, där vi brukar ha gamla bilder, men tyvärr höll inte bildkvalitén för att förstoras. När vi 
väl konstaterade detta hade jag redan hunnit prata vidare med Håkan och gissa om han hade fler spännande 
saker för sig som sommarbarn i Fjällbacka - så här kommer istället ”storyn” om världens yngste sportdykare.  

Håkans mor, Mona Rydén (född Kämpe och ja, hon stavade 
Rydén med e), var sommarbarn i Mörhult från 1936. Hemma i 
Majorna i Göteborg var hon skolkamrat och umgicks mycket med 
Pelle Lundberg, och då förstår ni hur Håkan hamnade i den där 
boxningsringen som sjuåring – Pelle var med och arrangerade 
matcherna. Håkan träffade naturligtvis även Ingemar Johansson 
på samma sätt. Monas pappa, Håkans morfar, var krögare och 
bl.a. verksam på Styrsö. När familjen började hyra som badgäster 
var Fjällbacka en kurort och sommarlivet idylliskt. Sedan kom 
kriget, krögaren ruinerades och somrarna i Fjällbacka upphörde. 
Så småningom gifte sig Mona med Folke och på 50-talet, med 
spirande industrisemestrar och egen bil, blev det självklart att 
återvända som sommargäster till Fjällbacka. Paret hyrde hos 
Adele och Stig-Tore Berg på Utsiktsgatan, hos Ester Corneliusson 
på Brandgatan och senare hos Rosa Eklund på Skepparegatan. 
Vid det laget, 1959, hade Håkan sett dagens ljus. 

Fadern, Folke Rydin, var en sport- och idrottsintresserad kemist 
från Göteborg. Han jobbade på Tudor i Partille med att bygga 
batterier för ubåtar. Ytbehandlingen av metaller, främst förkrom-
ning och förnickling, var en mycket giftigt hantering i dålig 
arbetsmiljö och förmodligen var ferierna i kustens rena luft ett 
välkommet miljöombyte. Familjen var mycket ute i skärgården 
och tältade gärna på Norddyngö.

Folke hade kompisar som drev Aquasport (nuvarande Poseidon) 
där man sålde dykarutrustning, främst till räddningstjänsten och 
Försvaret – efterfrågan på ”privat” utrustning var inte stor och 
antalet sportdykare begränsat. Folke bidrog med att ytbehandla 
munstyckena till tuberna. Riktigt vem som kom på vad är inte 
lätt att veta så här i efterhand, men det gemensamma målet blev 
att skapa det som nu för tiden kallas ”hajp” kring sportdykning 
och till detta var det lämpligt med en lite mer exklusiv ort att 
koppla hajpen till – alltså passade Fjällbacka utmärkt. Dykning 
var att betrakta som lyxkonsumtion på mitten av 60-talet, det 
var en dyr sport. Folke hade en kavat 5-årig son som var som 
gjord för att bli minimodell. 

Vid 6 års ålder blev Håkan världens yngste sportdykare, vis-
serligen i klen konkurrens, men ändå. När Håkan var åtta år fick 
han dyka i en plexiglastank på Svenska Mässan i Göteborg. Där 
fik han spela luffarschack med besökarna, de på utsidan och 
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Håkan på insidan, under ytan. Det väckte stor uppmärksamhet. 
Allt Håkan bar var specialdesignat och specialbeställt för hans 
storlek. Allt beställdes i två exemplar, ett till Håkan och ett till 
skyltning i Aquasports butik på Ullevi. Grodfötter, handskar, 
cyklop, ljuster, harpun, kniv, kamera, klocka, djupmätare – allt 
sponsrat och i miniutförande. Håkans äldre bror Klas är sex år 
äldre och dök också en hel del med ”vanlig” utrustning, men 
även den var sponsrad.

Folke, Håkan och Klas dök mest på Norddyngö och Långeskär, 
men även några gånger på Väderöarna. Grabbarna lärde sig 
fånga plattfisk med kniv. Dykdjupet var oftast 4-8 meter, aldrig 
djupare än 10 meter, eftersom det var djurlivet som var mest 
intressant, inte djupet i sig. Det var både nöjes- och reklam-
dyk som utmynnade i reportage och bilder. Dykningen blev 
en livsstil för hela familjen, Folke och Mona lastade i båten 
vid Centrumbryggan i reklamsyfte – dykutrustningen väckte 
uppmärksamhet.

Folke grundade entusiastiskt Fjällbacka Sportdykarklubb 
som bestod av fem medlemmar, de flesta tvångsrekryterade. 
Förutom familjens tre dykare var Klas Hammarstrand och hans 
syster med, de dök inte en enda gång, men Folke broderade 
klubbmärken åt alla medlemmarna ändå.

När Håkan var 15-16 år försköts intresset till sommarfester och 
häng på Badis, dykningen kom i bakvattnet. Det var naturligtvis 
inte samma reklamvärde i att vara en 16-årig sportdykare, men 
sportdykningen hade börjat bli ett fritidsintresse för allt fler. 
Kanske gjorde Jaques Cousteaus vackra undervattensfilmer i 
början av 70-talet sitt, också.

Under Håkans studietid på IHM i Göteborg blev han övertalad att 
hänga med en kompis hem till två systrar, Camilla och Charlotte 
Arnewid. Det visade sig ganska fort att Håkan och Charlotte 
hade mycket gemensamt och vänskapen spirade under våren 
1986. Håkan ville mer, men enligt Charlotte så fattade hon inte 
signalerna utan fick helt enkelt testa honom genom att fråga 
om han ville hänga med hennes och hennes familj ”till landet”. 
Jodå, det ville han, men var låg ”landet”? Ett litet ställe på kusten 
som heter Fjällbacka. Ni förstår ju – säkrare tecken än så kan 
man inte få i kärlek, och det har också hållit i 31 år nu! Charlot-

tes föräldrar har fortfarande det blå huset på Södra Hamngata 
som haft bageri i källaren och är mest känt som det sista huset 
i norr som stod kvar efter branden 1928. Undrar ni samma som 
jag - hur kunde de båda tillbringa sin barndoms somrar här utan 
att träffas? Förklaringen är fem års åldersskillnad, ingenting att 
tala om nu, men när Håkan var sju var Charlotte två år...           

Som vuxna följde Charlotte och Håkan traditionen att hyra som-
marhus i Fjällbacka, bland annat hos Granqvists. Så småningom 
blev det ett eget hus på Kullenvägen, det såldes och senare blev 
det köp på Bergmansgatan där huset inte var stort nog när paret 
ville prova att bo i Fjällbacka året runt. På Falkeliden gick de all 
in och renoverade ett av husen till ett modernt boende med 
målsättningen att bo här året runt. Tyvärr blev det för tungt 
med pendling och jobbresor, så nu är det huset sålt. Istället bor 
paret i Göteborg, men är i det lilla huset på Bergmansgatan så 
ofta de kan. n

Håkan med den specialgjorda ”Dubbel-tvåan”. Två tvåliters tuber.
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100 år sedan slaget
Text & foto: Johanna Schub

Förutsättningarna för slaget var från början inte jämna, då den 
brittiska Royal Navys huvudflotta Grand Fleet hade betydligt 
fler skepp. Tyskarnas skepp, vilka var från den tyska Kejser-
liga marinens Högsjöflotta, hade dock ett tjockare pansar 
vilket gav dem ett högre skyddsvärde. Förhållandena natten 
mellan den 31 maj-1 juni 1916 var besvärliga med dålig sikt och 
regnbyar vilket försvårade navigeringen. Hela 250 fartyg, med 
över 100 000 man ombord, deltog i slaget. Britterna led de 
största förlusterna med över 6 000 stupade män mot tyskarnas 
cirka 2 500. Den tyske kejsaren Vilhelm II ville därmed förklara 
Skagerackslaget som en tysk seger, men den brittiska flottans 
storlek innebar att Royal Navy kunde behålla sitt herravälde till 
sjöss och därmed tvinga den tyska flottan till passivitet resten 
av första världskriget. Slaget brukar därför räknas som oavgjort, 
och även om slaget inte är sjökrigshistoriens allra största så är 
det utan tvekan ett av de mest omdiskuterade.

 
Ombord på ett av de tyska slagskeppen fanns nationalskalden 
Johann Kinau, känd under pseudonymen Gorch Fock, som 
omkom vid en ålder av 35 år. Tillsammans med ett flertal andra 

krigsoffer, både tyskar och britter, vilkas döda kroppar flöt iland 
längs med kusten, begravdes han på ön Stensholmen utanför 
Fjällbacka. Och det var också på Stensholmen som vi samlats 
denna vackra sommardag för att minnas och hedra alla de vars 
liv slutade olyckligt den där natten för 100 år sedan.

 
Minnesceremonin var ett initiativ av den tyska organisationen 
Volksbud Deutsche Kriegsgräberfürsorge, fritt översatt Tyska 
krigsgravskommissionen, vilka har i uppdrag av den tyska staten 
att kartlägga, underhålla och vårda tyska krigsgravar över hela 
världen. De ansvarar för över 800 gravar med sammanlagt 2,5 
miljoner soldater, de flesta finns i Ryssland och i Tyskland. En 
frivillig grupp om cirka 40 personer hade tagit sig från olika delar 
av Tyskland till Fjällbacka för att under ett par dagar vårda alla 
de gravar som finns ute på Stensholmen, vilket alltså avslutades 
med en ceremoni. I denna deltog bland annat representanter 
från den tyska såväl som brittiska flottan, försvaret och ambas-
saderna i Sverige samt Fjällbacka församlings präst Per Ham-
marström med Kyrkokören ledd av Stein Markman. Kören sjöng 
bland annat visan ”Vem kan segla förutan vind”, vilket bidrog till 

Den 1 juni i år, under en fantastisk sommardag då solen gassade och värmde, samlades ett hundratal personer 
för att minnas en av de mest tragiska händelserna utanför vår kust – Skagerackslaget. I år var det 100 år sedan 
detta sjöslag utspelade sig när brittiska och tyska flottan slogs mot varandra i vad som ofta kallas en ”katt- och 
råttalek” ute på Nordsjön, där över åtta tusen man förliste.

Inledningen av artikeln är baserad på den senaste av många skrivna artiklar i Fjällbacka-Bladet om detta 
tragiska slag, författad av militärhistoriker Bertil Sjernfelt i juni 2005. Jag rekommenderar er verkligen att 
leta reda på dessa för er som vill läsa mer om slaget som drog Bohuslän in i kriget, alla finns att tillgå på 
www.fjallbackabladet.se.  

Se video från ceremonin på Stensholmen: 
https://youtu.be/bRwk0UN6wtU
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den vackra och fridfulla stämningen denna varma sommardag.
 

Minnesceremonin på Stensholmen hade föregåtts av en mer 
officiell dito i Göteborg på krigskyrkogården vid Kviberg. 
Där finns de flesta av de offer som flöt iland efter slaget idag 
begravda, efter att de flyttats dit på 1960-talet. I Storbritan-
nien hade också en ceremoni i Kirkwall, Skottland, ägt rum på 
initiativ av den brittiska flottan och i Kiel, Tyskland en liknande 
med bland annat den tyska utrikesministern närvarande. På 

Stensholmen hölls tal av bland annat en representant från 
Volksbud Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Arne Schrader, samt 
Per Hammarström. Vi fick också lyssna till den tyska, brittiska och 
svenska nationalsången och representanter från både Tyskland 
och Storbritannien hedrade alla gravar genom en ceremoniell 
kransläggning. Gorch Focks gravsten ersattes med en ny i granit, 
och den gamla överläts som ett minnesmärke till kommendan-
ten på Gorch Fock - den tyska marinens segelskolfartyg som 
alltid besöker och hedrar skalden och matrosens grav när hon 
seglar förbi Fjällbacka.

 
Det var en känslosam och vacker ceremoni, där alla de som 
omkommit, oavsett nationalitet, hedrades. Den tyska och brit-
tiska flottan hade tidigare under dagen även strött förgätmigej- 
och vallmoblommor över den plats där vrakskeppen idag vilar, 
för att hedra de män som ännu vilar på havets botten. Med andra 
ord var detta en viktig minnesstund för både tyskar och britter, 
och ett privilegium att få ta del av. Jag avslutar denna artikel på 
samma vis som ceremonin ute på Stensholmen slutade - med 
den sista dikten skriven av Gorch Fock. Dikten fann man på 
honom, dagen han hittades i en klippskreva vid Väderöbod, 
och är skriven som om han förutsåg sitt eget, olyckliga öde. n

 

Sista önskan – av Gorch Fock

Dör jag på det stolta hav, 
unna Gorch Fock en sjömansgrav. 
För mig ej till kyrkogården in, 
sänk mig djupt i havet ner. 
Segelmakare, sy in mig. 
Styrman, ett bibelord.  
Pojke, ta av dig mössan… 
Och se’n låt en tanke följa mig överbord… 
 
Dikten är översatt och något bearbetad av Marie-Christine 
och Bertil Stjernfelt med hjälp av Kungliga Biblioteket.

Även delar av föreningen som besätter och seglar den gamla 
lotskuttern Ilse hade en ceremoni för att hedra de stupade. 
Ilse är byggd 1908 och var alltså i tjänst på Väderöarna när de 
omkomna soldaterna drev iland längst Bohuskusten.

31 maj lades blommor på gravarna och Jürgen Wickert berät-
tade om den fasansfulla natten 31 maj–1 juni 1916, tiden då 
skärgårdsbefolkningen fick uppleva resultatet av slaget och ta 
hand om många döda samt vad som hänt med flera krigskyr-
kogårdar i vårt område. n

Även Ilses vänner hedrade de stupade
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Vi har de på senare tid haft en naturlig tyngdpunkt på Ingrid Bergman. Men andra stora namn har stundvis 
haft Fjällbacka som vistelse. Jag hittade en påse negativ och ett tidningsutklipp från Bohusläningen 6 sep-
tember 1958, tiden då en av världens största saxofonister, Stan Getz, hade sin sommarvistelse här. 

Bilderna och texten var John Johanssons men för att få rätt ordning låter vi Peter Silfverskiöld på Florö 
inleda med en förklaring till hur han blev svåger med Stan, och vi avslutar med en liten text av Annika Torevi 
om då Stans ”oäkta” son var i Fjällbacka kyrka och spelade 2012. Vi startar med rubriken i Bohusläningen... 

Anders Torevi

PETER SILFVERSKIÖLD BÖRJAR: 
Min syster Monica lämnade Sverige direkt efter studenten 1952. 
Hon fick ett så kallat Fulbright-stipendium till universitetet i 
New Mexico, USA, där hon läste  ”political sciences” i två år. Hon 
fortsatte sedan vidare på Georgetown-universitetet utanför 
Washington där hon en dag blev tillfrågad av en manlig kollega 
om hon hade lust att följa med på en konsert, som han skulle 
recensera. Det hade hon. Denna typ av jobb tog han emellanåt 
för att hjälpa till att finansiera studierna. Det råkade vara en 
föreställning med Stan Getz, som Monica väl då knappt visste 
vem det var. 

Monicas studiekollega hade före konserten kontaktat Stan om 
han kunde tänka sig en kort intervju efteråt, vilket han accepte-
rade. När dom efter konserten hamnade på något café för inter-
vjun visade Stan föga - eller - kanske snarare - intet intresse för 
studiekamraten men desto mer för den medföljande Monica, som 
måste ha blivit charmad, för när hon strax därefter hamnade en 
kort tid på sjukhus stod han plötsligt där med ett stort fång rosor.

Efter det romantiska besöket ringde hon mig i Sverige och 
frågade om jag kände till en musiker med det namnet. Jag var 
ju själv amatörjazzmusiker vid den tiden och lyssnade mycket 
på Stans typ av modern jazz och kunde direkt svara att han var 
den mest framstående jazzmusikern på sitt instrument.

Jag vet inte hur mycket detta eller andra förhållanden gjorde 
intryck på min syster men snart nog blev dom ett par och gifte 
sig 1955 i Las Vegas, tror jag. Då råkade Stan redan ha varit på 
gästspel i Sverige några år tidigare (1951) och träffat några av våra 
bästa jazzmusiker. Detta slutade med en härlig studioinspelning 
med bland annat vår vackra folkvisa ”Ack Värmeland du sköna”. 
Det hjärtliga mottagandet när han ensam landade med flyg i 
Stockholm lär ha gjort ett stort intryck på honom.

Han hade varit gift tidigare och hade tre små barn. Ex-hustrun 
var gravt drogberoende och missbrukande så plötsligt blev min 
syster vise-mamma. Det var nog hon som föreslog att dom skulle 
slå sig ner i Danmark några år (1957-1960) för att komma ifrån 
drogvärlden och leva ett sundare liv, närmare hennes familj. n

Stan Getz önskar 
bli ’’halvsvensk’’

Text: Peter Silfverskiöld, John Johansson & Annika Torevi • Foto: John Johansson & Anders Torevi

Monica, Stan, sonen Steve och den några månader gamla dottern Mary hämtades vid Cenrtumbryggan av Monicas bror Peter.



FJÄLLBACKA-BLADET • December 2016 • Nr 12127

JOHN JOHANSSONS TEXT FRÅN 1958:
Fjällbacka har blivit en semesterort för världsstjärnor. Knappt 
hade Ingrid Bergman hunnit lämna sin ö, förrän en annan 
celebritet dök upp. Hans namn är Stan Getz, amerikansk 
tenorsaxofonist av jätteformat, och i sitt sällskap hade han 
svenskfödda fru Monica Getz, f.d. Silfverskiöld, och fyra söta 
ungar. Så snart man hunnit installera sig i villan på Florö, 
passade vi på att åka ut och få en liten pratstund med den 
trivsamma familjen.

Getz är sedan många år tillbaka en stor Sverige-beundrare, 
han var här första gången 1951 och sittsemesterställe beteck-
nade han som rena paradiset. Hans söta fru inflikade att 
under sista turnén med Jazz at the Philharmonic besöktes 
inte mindre än 32 länder och av det förstår man ganska lätt 
att semesterveckorna ute i den bohuslänska skärgården är 
synnerligen välbehövliga. Makarnas stora dröm är att kunna 
bo växelvis sex månader i USA och sex månader i Sverige.

Så småningom kom samtalet att röra sig på rent musikaliska 
domäner och den genomsympatiske tenorgiganten berät-
tade att han föddes i Philadelphia för 31 år sedan och hade 
sitt första proffsengagemang i trombonisten Jack Teagar-
dens dixielandbetonade orkester, där han f.ö. trivdes alldeles 
utmärkt. Getz förklarade vidare att han lyssnar på alla stilarter 
inom jazzen och att han tycker det är synnerligen intressant 
att spela tillsammans med musiker av andra skolor. Fina 
exempel på den saken har vi ju fått genom de inspelningar 
han gjort dels med Duke Ellington och hans musik och 
bland sina instrumentkolleger nämner han först och främst 
sin tidigaste inspirationskälla, Lester Young, och därefter Al 
Cohn, Zoot Sins, Sonny Rollins och John Coltrane.

Gillar svensk publik
Den svenska jazzpubliken är Getz mycket förtjust i. Ja, han 
tvekar inte att kalla den ”finast i Europa”. Av våra musiker 
värdesätter han speciellt pianisten Janne Johansson och basis-
ten Gunnar Johnson, som han ju haft åtskilliga tillfällen att 

bekanta sig med under sommarens turnéer, men även Åke 
Persson, Lasse Gullin, Arne Domnerus och Bengt Hallberg 
har hans fulla gillande. En LP-skiva med Getz och svenska 
musiker har nyligen spelats in och flera lär vara på gäng.

Familjen Getz stannar i vårt land till slutet av månaden men 
återkommer till Europa redan i januari. I början av februari 
är det meningen att familjefadern skall göra ett framträdande 
i London tillsammans med Count Basies magnifika orkester 
och därefter kanske Sverige kommer på tapeten igen. Att Getz 
är en gärna sedd gäst på de svenska estraderna är ett som är 
säkert, och hans flitiga besök här har utan tvekan lämnat djupa 
spår efter sig hos den uppväxande saxofonistgenerationen. n

På den ”gamla goda tiden” 1958 kom världsstjärnorna med 11-bussen och fick snällt kånka sitt bagage...

ANNIKA TOREVI AVSLUTAR:
Sommaren 2012 spelade Stan Getz svenske son Peter i Fjällbacka 
kyrka och på Stora Hotellet tillsammans med Stockholm Jazz 
Trio. Peter bodde här några dagar fick möjlighet att möta delar 
av sin fars svenska familj för första gången, här med Peter Silf-
verskiöld till höger i bild. Peter är det enda av Stans barn som 
är musiker. Han ärvde sin fars saxofon, men det är som sångare 
som Peter gjort sig känd på den svenska jazzscenen. n

Peter Getz och Peter Silfverskiöld 2012.
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Det störtar berguvar
Text: Anders Torevi • Foto: Lars Lundblad, Björn Hacklou och Andreas Eriksson

Det var 19 juli, mitt i högsommaren och båtar med soldyrkande människor fyllde vikarna i skärgården. Lars 
Lundblad låg med familj, vänner och båt på nordvästra sidan av Norddyngö. I närheten låg även Eddie Gustafs-
son och en bit längre bort Björn Hacklou. Plötsligt såg de en stor fågel som liksom bara föll ner från himlen. 
Björn beskrev det som en repris på en känd JAS Gripen ”landning” i Riddarfjärden.

Plaskandet vid nerslagsplatsen var vilt och trutarna började 
attackera fågeln. Lars och Anna Orehult tog båten ut för att 
se vad det var och blev rätt förvånade när de såg att det var 
en berguv, av storleken att döma en unge. Vi kallar den för 
Västungen, varför får ni snart förklarat…

Västungens skräck av att störtat i havet, icke simkunnig som 
dessa fåglar är, blev än värre när han hjälplös fick se människor 
närma sig. De vågade inte försöka ta tag i den hysteriska fågeln 
utan lyckades med en båtshake under huvudet och en levang 
i rumpan hålla fågeln ovanför vattenytan, bogsera in den till 
land och mota upp den på en klippa. Gänget i Eddies båt hade 
via telefon börjat söka vart de skulle vända sig och via Nordens 
Ark fick de kontakt med Håkan Elg, ornitolog från Hjälpedsten 
som under de senare åren även gett Fjällbacka-Bladets läsare 
intressanta artiklar om utvalda fåglar i vår närhet. Inte minst i 
sommarnumret 2015 en artikel om berguvarna.  

Håkan rådde dem att lägga ett tygstycke över fågeln för att lugna 
den, passa sig för de starka och sylvassa klorna (näbben är det 
minsta problemet) och åka mot land så skulle han möta upp.

Västungen.
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Plötsligt hörde Lars att det var full uppståndelse även på andra 
sidan holmen. Lars tog sin båt runt holmen medan Eddies båt 
började åka mot Fjällbacka med Västungen liggande i en hink, 
insvept i ett badlakan. Vad hade då hänt på östsidan av ön? Jo 
syskonet till Västungen hade även den störtat. Lyckligvis mycket 
närmare land och lättare för dem som låg på den sidan att få 
upp fågeln på berget. Vi kallar den nu Östungen. Även Östungen 
blev insvept i ett badlakan, stoppad i en IKEA-bag och fick åka 
med Lars båt iland.

Vid Ingrid Bergmans torg fanns Håkan på plats och tog emot de 
båda ofrivilliga badarna. Västungen var mycket utmattad då den 
låg mycket längre i vattnet, men Östungen var pigg. Fåglarna 

transporterades till fågelcentralen på Tullare Hög i Kungälv där 
Västungen, full av saltvatten både ut- och invändigt blott tio 
minuter efter ankomst dog. 

Östungen kryade på sig och tio efter dagars rehabilitering var 
det dags att flytta hem till Norddyngö. Håkan var där och släppte 
ut uven i närheten av där den hittades.

När jag frågar Håkan vad som kan ha hänt menar han att det är 
troligt att ungarna skrämts av människor, helt säkert utan uppsåt 
och troligen utan att de ens har lagt märke till uvarna. Ungar i 
den storleken sitter dagtid och trycker och om de skräms ut i 
det fria är måsfåglarna direkt där och attackerar dem. De vuxna 
fåglarna vågar sedan inte försvara ungarna om det är människor 
i närheten. Det är min teori, säger Håkan, men just bara en teori. 

I förbifarten nämner han att det förs diskussioner att starta 
en stödförening till Tullare Hög i Norra Bohuslän någon gång 
under kommande år. Ett bra initiativ och vi får säkert tillfälle att 
återkomma till det.

Nog kan en ”slappardag” på havet också vara händelserik! n

Östungen.
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Broarna över Anråsälven

I samband med att bron över Anråsälven 
under våren och hösten genomgått en pla-
nerad renovering kanske det skulle vara 
bra att blicka tillbaka lite och se vilka um-
bäranden det var för resande norrut från 
Mörhult.

Om vi börjar från början så befolkades Mörhult på 
första halvan av 1600-talet. Att förflytta sig på land var 
inget som lät sig enkelt göras, sjövägen gällde när man 
skulle längre än nästgårds. 

Att transportera sig från Fjällbacka eller Mörhult till 
Långö, Långsjö eller Grebbestad innebar att man snällt 
fick ta skogsvägen till Bräcke och följa älvkanten upp 
mot Stora Anrås för att hitta en övergång. Jämfört med 
idag en flera kilometer längre resa. 

Vägen fram till Leran och Backa Norr är ju sedan 
länge omgjord och asfalterad men om ni går vidare 
från Backa Norr utmed älven ser ni än idag den gamla 
skjutsvägen, om än lite igenväxt här och där.

När Mörhult och Långö på slutet av 1800-talet växte 
och umgänget däremellan blev större kom frågan om 
en förbindelse över älven upp och 1926 invigdes den 
första bron. En hängbro som väl fungerade bra då det 
var, som på bilden, gott väder. Många gamla Mörhultare 
berättar dock att den var rent hemsk när blåsten tog i. 

1948 renoverades hängbron tillfälligt, ny infrastruktur 
var på gång (även om man kanske inte visste vad ordet 
betydde då)… Stålbalkarna från det norra fästet sticker 
för övrigt fortfarande upp ur berget.

1951 skulle den nya bilvägen Fjällbacka-Grebbestad 
invigas och till den hörde en ny landsvägsbro. Arbe-
tet slutfördes 1 oktober 1950 i god tid till nya vägens 
öppnande.

Lite synd kan man tycka det är att Trafikverket inte 
kunde kosta på en breddning för gång- och cylkelbana 
över bron till årets projekt. n

Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi och Hembygdsarkivet

Överst en bild från 1901 där kostigen genom Mörhult och avsaknaden 
av bro syns. Bilden på Hängbron är från 1940-talet och John Johansson, 
Mörhult och Inga Johansson, Lilla Anrås syns längst fram på bilden. 1950 
byggdes den nuvarande bron och understa bilden är från renoveringen i 
år. Vid pilen sitter balkarna från hängbrons fäste kvar. 
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L O V A N D E  F J Ä L L B A C K A U N G D O M A R

Ingenting är omöjligt för Anton
Text: Marie De Soysa • Foto: Privata

Om det är någon av er som under kvälls-
promenaden blivit omåkt av ett yrväder 
på rullskidor och stavar utan att ni hunnit 
uppfatta vad det var som hände så skall 
jag nu berätta vem det var…

Anton Karlsson är 15 år och faktiskt något 
så unikt som Bohusläns enda satsande 
juniorlängdskidåkare. Anton bor med 
sin familj på Vetteberget här i Fjällbacka 
och går i nionde klass i Hamburgsunds-
skolan. Utöver skolan är det bara träning 
som gäller för Anton. Jag har följt Antons 
fina skidresultat tidigare säsonger och vill 
nu gärna berätta om denna supermotive-
rade, disciplinerade och energifyllda kille.

Anton åkte längdskidor första gången som tioåring och fastnade 
i stort sett redan från början. Sedan 12-års ålder har Anton åkt, 
tränat och satsat på längdskidåkning.  Antons hemmaklubb är 
Tanums IF men han tävlar även för distriktslaget Bohuslän/Dal 
och är som nämnts enda junioren från hela Bohuslän!  Reste-
rande lagmedlemmar står Dalsland för.

2016 års fina resultat bestod av: 
Lilla Skidspelen – Falun: Placering: Två 2:a placeringar. På Lilla 
Skidspelen deltar ungdomar från hela Sverige.  
Folksam cup – Sveg: Av totalt 200 deltagare så placerade Anton 
sig på en 33:e plats!

Att satsa på längdskidor och bo i Fjällbacka är inte så lätt. Veckan 
består av träning 5-6 dagar/vecka och stor del av Antons träning 
sker av förklarliga skäl på barmark. Träningsåret är uppbyggt av 
olika faser som i sin tur består av mängd- och fartveckor. Under 
sommaren är det mängdveckor med fokus på mycket träning.

På hösten övergår det till fartveckor med intervallträning 
som Anton tränar genom löpning, rullskidor samt löpning 
med stavar.

När hösten övergår till vinter går träningen äntligen över på 
snö och då gäller det. Att åka, åka, åka. Mycket skidåkning, 
mycket teknikträning och detta ska kombineras med mycket 
tävling.

Snösäsongen drar igång i början av december och startar med 
skidläger i Idre i Bohuslän/Dals regi. Sen är det tävlingar så gott 
som varenda helg fram till mars.

Anton har dock redan hittills i höst (början av november) 
hunnit med tre turer till skidtunnlarna i Torsby och Göteborg. 
Allt i jakten på snö.

Att vara 15 år och satsa som Anton gör är inte någon enkel sak. 
Förutom själva skidåkningen, teknik osv. så krävs det mycket 
kunskap om hur den övriga träningen ska läggas upp. Det krävs 
kunskap om mat och kosthållning och för en 15-åring som tränar 
likt Anton handlar det helt enkelt mycket om att bara se till att 
få i sig tillräckligt med mat. 

Det krävs disciplin. Att träna så mycket på egen hand som 
Anton gör, kräver fokus, motivation och stor målmedvetenhet 
och det kräver väldigt engagerade föräldrar. All skidträning och 
alla tävlingar från december till mars innebär att Anton måste 
åka till snön. För familjen Karlsson råder det inga tvivel om hur 
helgerna under vinterhalvåret ska spenderas. 

Den kommande säsongens viktigaste tävlingar är Ungdoms 
SM i Borås 10 februari och Folksam Cup i Torsby 3-5 mars.

Nu i vinter är det också dags att söka till gymnasium och det är 
inte speciellt svårt att förstå vilken typ av gymnasium det lutar 
åt. Antons gymnasieval står mellan Skidgymnasium i Mora, 
Torsby eller Ulricehamn, där Mora just nu är favorit. Att ta sig 
in på dessa gymnasium är inte heller helt enkelt. Saker som 
bedöms inför antagning är prestation, utvecklingspotential, 
social färdighet, koordination och konditionstest, motivation 
och olika intervjuer.

Jag hoppas att Anton i intervjuerna kommer ihåg att berätta att 
han utöver sin egen träning och tävling också generöst lägger 
tid och engagemang på att träna Fjällbackas  yngre barn. Anton 
och hans kompis Nial tränar varje fredag barnen i fotboll. Vi 
tackar er stort för detta! Det är just det här engagemanget och er 
som förebilder som gör att det kommer nya små idrottare. Tack!

Avslutningsvis var jag bara tvungen att fråga Anton om han har 
någon egen förebild. Även detta svar kommer utan en sekunds 

Anton Karlsson ute i spåret.
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L O V A N D E  F J Ä L L B A C K A U N G D O M A R

... sedan har vi ju Oliver och Hampus

tvekan: – Gunde, självklart är det Gunde! Jag frågar varför just 
Gunde Svan och Anton svarar: – Noggrann, disciplinerad och 
extrem.

Jag tycker att det är en fin förebild Anton har och jag tänker 
när jag lämnar vårt möte, att Anton verkligen är lik Gunde Svan: 

noggrann, disciplinerad och extrem och vilket fantastiskt fokus!
Vi önskar Anton stort lycka till med kommande skidsäsong, 

tävlingar och gymnasium. Vi önskar Anton mycket kyla och snö 
och vad kan väl passa bättre än att avsluta med Gundes egna 
ord: ”Ingenting är omöjligt”. n

Båda killarna började spela fotboll i 6-7 årsåldern och då 
för Grebbestad IF barn och ungdomslag. Det har gått 
väldigt bra för killarna och som 15-åringar blev de båda 
uttagna att spela för distriktslaget Bohuslän/Dal och 
senare även antagna till elitidrottsgymnasium.

För att bli uttagen att spela med i Bohuslän/Dal 
distriktslag gäller det att under flera år prestera. Det 
startar med 140 ungdomar som bedöms och följs. Suc-
cesivt minskar denna skara för att slutligen vid 15 år ålder 
endast vara 16 spelare kvar som då bildar distriktslag. 
Både Oliver och Hampus klarade den tuffa gallringen 
och tog sig in i laget.

Oliver Uttgren - född 2000
Oliver går första året på elitidrottsgymnasium i Uddevalla 
UEIG. Av 80 sökande var det enbart åtta som kom in och 
Oliver är en av dem. Förutom fotboll så läser Oliver inrikt-
ning teknik. Oliver bor fortfarande kvar hemma i Fjällbacka 
vilket innebär många timmars pendling varje dag. Eftersom 
Oliver fortfarande tränar och spelar för Grebbestad IF krävs det 
noggrann planering för att få ihop allting.

Oliver berättar hur pappa Daniel brukar stå färdig med mackor 
och hämta vid bussen i Fjällbacka på eftermiddagen för att 
sedan köra raka vägen till fotbollsträning med Grebbestadla-
get. Efter träningen och väl hemma igen har klockan hunnit bli 
mycket men då är det läxor och skolarbete som väntar och sen 
tidigt avfärd till skolan morgonen därpå.

Förutom tre träningar/veckan på skoltid, tränar Oliver minst två 
gånger/vecka plus matcher med Grebbestad. Oliver tränar sedan i 
somras även vissa träningar med Grebbestads A-lag. Utöver detta 
även läger, matcher och cuper med distriktslaget Bohuslän/Dal.

Olivers utmaningar inför framtiden är närmast Post Nord Cup 
med Bohuslän/Dals distriktslag. Tiden med Bohuslän/Dal är 
snart över men Oliver har inför framtiden fått spelarförfråg-
ningar från såväl IK Oddevold samt Ljungskile SK. 

Hampus Jonasson - född 1999
Hampus går andra året på elitidrottsgymnasium i Uddevalla 
UEIG. Även Hampus har tagit sig in på elitidrottsgymnasiet i 
hård konkurrens av många andra. Hampus läser förutom fotboll 
inriktning ekonomi. 

Hampus har tidigare parallellt med sitt fotbollsspel i Grebbe-
stad IF också spelat i Bohuslän/Dal distriktslag när han var 15-16 
år. Det som dessutom är unikt och högst anmärkningsvärt är 
att Hampus förutom att kvalificerat sig och spela i distriktslaget 
för fotboll även samtidigt ingick i Bohuslän/Dals distriktslag i 

hockey! Att lyckas hålla den nivån i såväl fotboll som hockey 
samtidigt är helt otroligt.

Hampus har nu flyttat hemifrån och bor i Uddevalla, något 
som var nödvändigt då Hampus blivit värvad och spelar för 
IK Oddevold. I Oddevold spelar Hampus i U-19 laget som i sin 
tur spelar i div 2. I Oddevold ges också möjlighet att utvecklas 
genom att då och då träna med klubbens A-lag.

Utöver skolans träningspass spenderar alltså Hampus mycket 
tid med träningar och matcher med sin nya klubb. Totalt blir det 
uppemot nio pass/ vecka.

För Hampus gäller det att själv att ta ansvar för studier, träning, 
kosthållning och allt annat som ingår när man bor själv i lägen-
het. Att planera för att få ihop allt detta på bästa sätt är ingen 
dålig uppgift. Bra gjort!

För både Oliver och Hampus är det visioner om fotboll och 
landslag som gäller för framtiden. Båda har Real Madrid som 
favoritlag och gemensam förebild Cristiano Ronaldo.

Det slår mig när jag pratar med alla dessa duktiga unga killar 
att den stora gemensamma faktorn är disciplin. Att det krävs 
mycket hårt arbete och motivation för att lyckas kommer inte 
vara något problem för dessa killar, för oj vad dom redan sliter. 

Att redan vid dessa unga år kunna ta ansvar och planera, att 
lyckas kombinera idrottande på denna höga nivå med skolstu-
dier, träning, tävling, för kosthållning och livet i allmänhet, är 
mycket imponerande.  

Det råder inget tvivel om att det är en spännande framtid som 
väntar alla killarna. Stort lycka till, allesammans! n

Vi har ytterligare två killar att presentera i raden av duktiga och lovande idrottare från Fjällbacka. Oliver 
Uttgren är 16 år och Hampus Jonasson är 17 år. Båda är uppväxta i Fjällbacka och till och med på samma gata.

Oliver Uttgren och Hampus Jonasson, för tillfället hockeyklädd.
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Text: Anders Nilsson • Foto: Linn Sandmark

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD
För fjärde året har den ideella för-
eningen Världens Vackraste Skär-
gård städat i Fjällbacka skärgård. 
Antalet fadderfamiljer fortsätter 
att växa och detsamma gäller 
antalet öar som får faddrar. Vi 
städar nu gemensamt öarna från 
utanför Hamburgsund och upp 
till Kämpersvik.

Under året har vi samlat ihop 
ungefär 600 säckar skräp. Huvud-
delen, drygt 400 säckar, plocka-
des ihop under Stora Fadder-
dagen. Åter en storartad ideell 
insats av alla faddrar. Det finns 
knappast någon annanstans på 
västkusten där det görs en lika 
påtaglig städinsats. Vi har kustens 
mest örika skärgård att ta hand 
om vilket förstås innebär något 
helt annat än att städa stränderna 
på fastlandet.

Det ser nu ut som att staten 
avser att bidra ekonomiskt till 
kuststädning. Vilka belopp det rör 
sig om eller hur medel kommer 
att fördelas är oklart. En oro är 
att satsningen blir på städning 
på stränderna på fastlandet snarare än på städning på de mer 
svårtillgängliga öarna. Vi får hålla tummarna.

Under Västkuststiftelsen drivs projektet Ren och attraktiv kust.  
Inom ramen för projektet har det tagits fram en virtuell 
Strandstädarkarta som sedan ett par år kan användas för att 
markera var det har städats. Efter att vi har städat under Stora 
Fadderdagen varje år lämnar alla in en karta där det markerats 
var ihopsamlat skräp har placerats på öarna. Vi för sedan in den 
informationen på Strandstädarkartan vilket är till stor hjälp när 
skräpet ska hämtas in från öarna. Informationen används också 
som underlag för olika utredningar och åtgärder.

I somras träffade vi företrädare för Ren och attraktiv kust för att 
diskutera ö-städning, vad vi gör i Världens Vackraste Skärgård 
och hur vi kan hjälpa varandra. Vi kunde konstatera att ett pro-
blem för oss är logistiken med att snabbt få in det ihopsamlade 
skräpet till land. Diskussionerna resulterade bland annat i ett 
löfte från Ren och attraktiv kust om att i anslutningen till Stora 
Fadderdagen bidra med lämplig båt och personal för att hjälpa 
oss med detta. n

Städbehov Hämtbehov Städat och klart

Det är många platser som rapporterats in i Fjällbackaskärgården men vid alla flaggor har Västkuststiftelsen häm-
tat skräpet. Röda flaggor är platser där folk rapporterat in ”Städbehov”. Det kan bero på att det kommit in mycket 
skräp efter sommarens städning. Kartan gällde 9 november. 

Linn Sandmark plåtade Ellen Lindberg med ”års-skörden” på Hästvam.
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Text & Foto: Gustav Juliusson, RS Fjällbacka 

SSRS rapporterar:

Räddningsstationen i Fjällbacka och dess frivilliga sjöräddare 
lägger ännu en sommar till handlingarna. Med det kan vi kon-
statera att vi under sommaren 2016 haft mer att göra än förra 
året och att den trenden har fortsatt under hösten. Därför är vi 
extra glada över att vi i år har blivit fler frivilliga sjöräddare som 
kan bistå människor i nöd på havet. 

När ett djupt lågtryck drog in över Väderöarna den 8-9 augusti 
uppmättes vindbyar på 27 m/s och under de här dagarna fick 
våra besättningar lämna kaj inte mindre än tretton gånger för 
att assistera båtar med diverse problem. Det är sådana dagar, när 
havet visar sig från sin absolut sämsta sida, som vi på Sjörädd-
ningssällskapet kan göra absolut mest nytta. Vi var där för de 
som låg illa till vid en blåsig kaj, vi var där för båtar som draggat 
och drivit upp på grund och för vi var där för att hjälpa alla de 
som var oroliga för sina båtar i den hårda vinden. 

På samma sätt var vi där den tionde oktober i år när en mindre 
motorbåt saknades i ett område norr om Havstenssund. På 
mindre än tio minuter har vi bemannat både Rescue Astral och 
Rescue Leif Johansson som börjar leta efter motorbåten tillsam-
mans med sjöräddningshelikoptern och Kustbevakningen. Kort 
efter att Rescue Astral lämnade kaj kunde man hitta båten och 
bogsera den till hamn.

Utöver alla sjöräddningar, ambulanstransporter och övningar 
har vi även anordnat den årliga sjöräddningsbasaren på Badhol-
men i Fjällbacka. Basaren i år var ett väldigt lyckat projekt tack 
vare alla privatpersoner och företag som skänkte saker till oss. 
Nytt för i år var att ett härligt gäng eldsjälar som inte är sjöräd-
dare anordnade den bästa basaren på länge, med deras energi 
och entusiasm kommer vår basar att fortsätta leva i framtiden. 
Vi på Sjöräddningssällskapet är tacksamma för deras insatts 
och arbete. 

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

ENGBERG
OSCAR

NORDBLOM
KARL-ALLAN
NORDBLOM
JOHANNES
WESSMARK

INRAMNING
Södra Hamng. 18

Fjällbacka
Tel. 0525-31858

Ring: 0523-503 00

Förvarar 
allt åt alla!!
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Text: Lena Willig · Foto: Göran Björving

Inte en sommar utan Barnens dag

Resultat 2016

Säg, det hör väl ändå sommaren till? Gassande sol, glada barn, 
glass i stora lass och magläge på bryggan med ett enda mål i sikte: 
att meta krabbor. Än en gång kom solen och med den både barn, 
glass och krabbor.

För 28:e året i rad anordnade Föreningen för Fjällbacka Barnens 
dag med krabbmetetävling och barnvänliga aktiviteter. Ett väl-
besökt arrangemang som i vanlig ordning tömmer Fjällbackas 
badstränder på barnfamiljer en torsdag i juli. Ett lämmeltåg med 
flytvästar, hinkar, metor och snälla barn med torget i sikte – här 
skall minsann fångas krabbor!

Alla ställer sig lydigt i kön för incheckning och sedan är det dags 
att hämta agn som prydligt ligger uppskuret likt en buffé av godsa-
ker. Makrill är poppis, även fiskögon och dom mjuka, fina fenorna.

Nu gäller det att fylla hinken med havsvatten och lägga i agnet 
– oj, vad trångt det är på bryggan!

Barnen ligger på mage tätt, tätt som packade sillar. Spänningen 
är olidlig… ”Inga håvar i tävlingen” uppmanar domarna. 

Snart är det dags… Lasse Love, alias Robert Jansson, sköter 
micken och musiken med bravur… stämningen är på topp. Och 
DÄR går startskottet!

Nu fiskas det och ”knös” rejält på bryggan, pappor och mammor 
har koll – järnkoll – och domarna sveper runt benen på barnen. 
Det fladdrar i dom små nummerlapparna som är fästa i flytvästarna 
och stundom är det nästan lite kusligt tyst. Efter en timme har 702 
stycken Fjällbacka-krabbor fiskats upp. De har räknats och allt 
bokförs mycket noggrant. Inget får lämnas åt slumpen. På Barnens 
dag är alla vinnare och får pris och de som får flest krabbor får gå 
fram till det digra prisbordet först. 

I väntan på den festliga piratshowen ”Piraten Gunnar Sparrow” 
spelas det lite ”prova-på-golf” hos Fjällbacka Golfklubb som dagen 
till ära flyttat ner sin verksamhet till torget.

Och hur var det nu med glassen då? Jo, glassköerna till Fjällbackas 
båda glasskiosker ringlade sej långa… Vilken lycka! n

Klass A (barn med vuxenhjälp)

1/ Elsa Röst · 26 krabbor
2/ Lucas Andersson · 21 
3/ Agnes Björk · 18 

Klass B (barn upp till 17 år)

1/ Jordan Träff · 37 (Tot.segrare)

2/ Michelle Träff · 33 
3/ Anton Hamr · 28 
     Ebba Ståhlgran · 28 

Klass C (vuxenklass)

1/ Sara Leyman · 13 
2/ Linus Werner · 12 
3/ Louise Peterson · 10 Uppifrån: ivriga fiskare längst bryggorna, full fart vid 

inräkning efter fisket och en spännande piratshow. 
Vilken dag det blev i solskenet!
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

Oavgjort i jubileumstävlingen

Allt började med att vi var ett gäng som 1992 brukade ligga vid 
”Skôln”, utanför Gluppöbasängen, och meta makrill. Av dessa 
är Thomas Jonsson, Lars-Erik Persson och undertecknad kvar i 
organisationen än idag. Tyvärr lämnade Jacob Mannheimer det 
jordiska för ett antal år sedan. Varför inte göra en tävling, det 
var det ju ändå indirekt mellan båtarna när vi låg och fiskade? 
Sedan ägde Lars-Erik Stora Hotellet så varför inte göra en fest 
där, efteråt? 

Vi spred tanken bland entusiasterna på fiskeplatsen och första 
året var vi 16 som deltog, en blandning av folk från Fjällbacka 
och Hamburgsund. Crister Imming från Fjällbacka vann och fest 
blev det på Hotellet. En av deltagarna var Björn Wagnsson. På 
den tiden känd som ”idrottsadvokaten” och nära knuten till bl.a. 
Ingemar Stenmark och Björn Borg. Wagnsson var nog den som 
fattade mest i gänget, han var fullständigt övertygad att detta 
kunde bli ett mycket större och återkommande arrangemang. 
Efter 25 år och 300-700 deltagare per år är det bara att inse hur 
rätt han hade. 

Redan från början var deltagarnas inställning varierande. Vissa 
gick ”all in” och tog till alla knep de kunde inom regelverket, t.ex. 
att ha en köttkvarn på relingen och flu (mäska) med nymald 
oxfilé(!). Andra såg det mest som en trevlig sammankomst.

Jag minns väl en gammal man från någonstans i Västergötland 
som under många år rest runt i Sverige och norra Europa på olika 

Så har det gått 25 år, ett helt jäkla kvartssekel, sedan vi drog igång detta arrangemang och en liten tillbaka-
blick kan det nog vara värt att börja med.

Stilen varierar även bland de mer avslappnade deltagarna :-)
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FISKE SPOR TEN

1.  Bosse Gustavsson, Uddevalla 16 st 4,1 kg
     Lars Hellman, Munkedal 16 st 4,1 kg
3.  Stefan Gustavsson, Uddevalla 15 st

Juniorklassen:
1.  Lucas Gustafsson, Hamburgsund 9 st
2.  David Eliasson, Hunnebostrand 7 st
3.  Oskar Eriksson, 6 st

RESULTAT 2016
Bästa dam: Carita Nyberg, Grebbestad 12n st
Första fisk: Bengt Härling, Trollhättan
Största fisk: Lars-Åke Olsson, Långsjö 600 g
Minsta fisk: Carita Nyberg, Grebbestad 148 g
Bästa utlänning: Cato Veberg, Norge 9 st
Bästa yrkesfiskare: Lars-Åke Olsson, Långsjö 7  st
Metarnas Mästare: Lars Hellman, Munkedal
Lagtävlingen: ”Lättmeta”  
Stefan Gustavsson, Bosse Gustavsson, Jacob Johansson Uddevalla

fisketävlingar. Han tyckte Makrill-VM var absolut bäst då vi tog 
väl hand om våra deltagare även på kvällen med gott eftersnack 
och bra underhållning. Annars var det bara ”tack och hejdå” så 
fort prisutdelningen var klar. 

Inställningsnivån är fortfarande mycket varierande. I båtarna i 
årets toppskikt rådde extrem fokusering och lugn och ro. Andra 
har ett litet party, solar sig och äter gott. Tävlingsdagen är även 
en livlig historia för samhället som helhet. Från vin i solen på 
bryggan till jakten på reafynd i butikerna.

Jag vet att jag flera gånger nämnt att ”någon där uppe måste 
gilla oss” och så var det verkligen i år. Stormen på fredag och 
natten till lördag avtog lagom innan start till frisk vind och det 
djupa lågtrycket med massor av regn väntade snällt tills söndag 
morgon. 440 deltagare blev det, vilket vi inte kunde tro under 
fredagen, och dessa gjorde upp i lä för Valö.

Med tanke på sommarens stora fångster var det väl lite läge 
för att stora mängder makrill skulle landas till invägningen. 
Så blev det dock inte utan allt var väl ganska normalt i fråga 
om mängd. 

Som vanligt drogs det upp många i ”postbåten” från Uddevalla. 
Tre man i båten med 11, 15 och 16 makrillar. Suveränt i år igen!

Bosse Gustavsson i nyss nämnda båt fick 16 fiskar och segrade 
för första gången. Trea 2003 och tvåa 2006 och 2008 har han 
tidigare varit. Ensam om första platsen blev han dock inte. Lars 
Hellman fick även han 16 st med samma vikt, 4,1 kg som Bosse. 

Det gick helt enkelt inte att skilja dem åt så lotten fick avgöra 
vem som skulle få första- respektive andrapriset. Självklart är 
det delad vinst och två ettor i statistiken, men priserna lottade 
vi. Lars som vann 2014 har alltså varit i Bad Gastein och drog nu 
lotten med ”Hummerweekend på Stora Hotellet Bryggan” så 
Bosse får åka till Österike i juletid. 

I år hade vi, jubileet till ära, en extra klass. Metarnas Mästare. 
Vi försökte hitta alla mästarna genom åren men gick bet på ett 
par. En del kunde inte medverka och därtill är två avlidna. 12 
mästare, representerande 16 års vinster deltog. Lars Hellman 
som delade årets vinst var en av de 12 mästarna och kan därför 
titulera sig Metarnas Mästare.

Nämnas skall också att juniorklassen var mycket spännande. 
1:an Lucas Gustafsson (9 st) och tvåan David Eliasson (7 st) är 
kusiner och bördiga från Gåsö. Kan bli många barn/ungdomar 
från hamburgsundshållet nästa år… n

• Bengt Härling fick första fisken
• Jacob Gustavsson vann juniorklassen
• Lag ”Lättmeta” vann lagtävlingen för nionde gången
• Bosse Gustavsson och Lars Hellman delade första platsen.
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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

 

Ett minnes-steg tillbaka och  
två dans-steg fram 

Det har varit ett händelserikt halvår för föreningen. Det startar 
med fem medaljer, varav ett guld, på SM i juni, till nya utmaningar 
och kurser i klubben under hösten. Häng med i en dansant sam-
manfattning av vad vi haft för oss i Dance Port.

Vi börjar från början...  
Första helgen i juni åkte 14 dansare samt ett stort antal support-
rar åter till Helsingborg och SM i Dans. När de efter två intensiva 
tävlingsdagar åkte hem till Fjällbacka igen, var det med nio final-
platser samt fem medaljer. Ett silver i Dubbelbugg junior genom 
Erik, Alicia och Matilda. Men bäst under SM gick det för Martin 
Skarin med sin danspartner Ida från Västkustbuggarna. Det blev tre 
bronsmedaljer i grenarna Rock, Lindy Hop och Bugg. I SM’s första 
final Boogie Woogie ungdom blev det ett GULD till PORT genom 
just Martin och Ida. Detta var deras första SM, och de dansar hem 
hela fyra medaljer och sitt första SM-guld!  

Under SM var det många dansare som gjorde mycket bra resultat. 
Vilket bevisar att allt slit på träningarna under våren gav resultat. 
Det var även några danspar som tog farväl till varandra efter sina 
SM danser. Bland annat Odin Willig och Emma Lindh, som dansat 
mer än 10 år på tävlingsgolvet ihop.  

Efter SM är det dansvila för dansarna, men föreningen jobbar på 
högtryck under sommaren. I somras var det första gången som 
föreningen anordnade Fjällbacka Kalaset i egen regi. Sommaren 
fortsatte med diverse aktiviteter som uppvisningar, EM-läger i 
Boogie Woogie här i Fjällbacka samt även utbildning av ledare och 
planering inför höstens storsatsning. 

 När skolorna startade i höstas sjösatte Dance Port sin nya stor-
satsning som delar av styrelsen och tränare planerat och arbetat 
med under sensommaren. Föreningen dubblade sina kurser från 
två, Skuttis & Rocka Loss, med de nya Dance Kidz & Swing Kidz. 
Tränare och dansare var ute i ALLA Tanums skolor och visade vad 
dans är för alla mellan 6-13 år. Detta gjorde att under hösten så har 
närmare 75 nya unga dansare kommit till Fjällbacka och dessa fyra 
danskurser för unga.  

Under hösten har även alla våra duktiga R-dansare tagit stora kliv inom 
sin dans, och är flera till antalet än någonsin. Så när våren kommer 
och Dance Port, den 11 mars, håller sin årliga danstävling kommer det 
fortsatt vara massor med duktiga dansare i klubben som kommer 
visa upp sina kunskaper inom dansens värld för alla intresserade. n

Uppifrån: Emma och Odins sista SM tillsammans.  
Silvermedaljörerna Matilda, Erik och Alicia.  
Svenska Mästarna i Boogie Woogie Ungdom, Ida och Martin.
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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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En klubb i ständig utveckling

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

Text: Johan Ulriksson • Foto: Robert Molin

Fjällbacka golfbana – rankad som nummer ett i Bohuslän-Dal 
och topp 40 i Sverige, det är ingen tillfällighet. Klubben och 
klubbens medarbetare har under många år arbetat målinriktat 
med kvalitet och finish. Det pågår ständigt utvecklingsprojekt 
för att förbättra både bana och fastigheter. Banan skall vara både 
rolig och utmanande för såväl nybörjare som skandinaviska 
elitspelare. Det arbetar fyra året-runt anställda på banan, under 
högsäsong är det 8-10 personer som håller banan i trim. I höst 
har man byggt om 7:ans green, breddat dammen vi 1:ans green 
och påbörjat arbete på ett flertal tees. Arbetet leds av Course 
Manager Robert Molin.

Sportsliga framgångar
Även sportsligt håller klubben hög klass. 2016 segrade Fjällbacka 
GK i Bohuslän-Dals Seriespel i klasserna, H60, H75 och H80. 

På klubbnivå fortsätter tävlingskommittén locka fler spelare till 
tävlingarna, både medlemmar och gäster. Årets klubbtävlingar 
kröntes av vår traditionsenliga Hummergolf och uppföljaren 
Älggolfen. Tyvärr var det mycket tunt på Hummergolfens 
prisbord på grund av allt för dåligt väder för att genomföra 
hummerfisket. För första gången sedan 1972 kunde inga humrar 
delas ut på själva tävlingsdagen, vinnarna fick vänta tills dagen 
för Älggolfen för att hämta sina priser.

Juniorsatsning
Vi fortsätter satsningen för att locka fler barn och ungdomar 
till att börja spela golf. Vi erbjuder fria ”prova-på”-träningar, 
fria Grönt-kortkurser, lån av utrustning och mycket mer för att 
göra det enkelt att prova på golf. Vi har nu drygt 130 junior-
medlemmar i klubben. Några av våra framgångsrika juniorer 
är Isak Krabbe och Andrea Grimberg-Lignell som vi skrivit om 
i tidigare nummer av Fjällbacka-Bladet. I år fick också klubben 
tre sponsorer som riktar sitt sponsorskap till just juniorverksam-
heten. Dessa sponsorer är TetraPak, Nordbloms Tryckeri och 
Föreningen För Fjällbacka (FFF).

Vi är den klubb i Bohuslän-Daldistriktet som har ökat sitt antal 
juniormedlemmar mest 2016, ett bevis på att vårt arbete med 
juniorer fungerar.

Scandinavian Tour 2017
Vi har just skrivit avtal med SGT, Svenska GolfTouren om att 
även 2017 arrangera en deltävling på den Skandinaviska touren. 
Namnsponsorn Nordea skall ersättas, men vårt namn på deltäv-
lingen består, Stora Hotellet Bryggan, Fjällbacka Open. Tävlingen 
kommer spelas 18-20 maj 2017.

Fler spelade rundor
Den långa varma och härliga hösten har lockat ut fler medlem-
mar och gäster på banan, långt in i oktober. Antalet gäster har 
även i år ökat, totalt sett. Och vi rodnar lite förläget av allt beröm 
klubben och medarbetarna får för banans höga kvalitet, goda 
mat och service.

Våra krögare Pär och Niclas fortsätter utveckla sitt golfkrogs-
koncept i mycket positivt riktning. Golfkrogen lockar både fler 
golfare och icke-golfare till restaurangen. Att ha en bra golfkrog 
är viktigt för klubben och det förstärker det positiva helhetsin-
trycket av besöket på banan. n

Ett exempel på utvecklingen av banan är dammen vid 
1:ans green som har blivit både större och kantad av 
en vacker stensättning.
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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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w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Följ oss på Facebook!

Julhälsningar från SSN

I år vill vi hälsa till alla bladets lä-
sare med några julkort från den 
gångna säsongen.

Optimistseglarna
Den första hälsningen kommer från 
optimistseglarna och seglarskolan. Vi 
hade fullsatta kurser nästan hela som-
maren och över 70 barn har lärt sig 
grunderna i segling hos oss. Bilden är 
från matchracet som vi hade på samma 
dag som vi firade 75-årsjubileumet.

Piraterna
Nästa hälsning kommer från Kapten 
Blåskägg och hans sjörövarflotta. Det 
går rykten om att Stora Eneskär har 
hamnat i piraternas händer och där ska 
hända hemska saker. I juli var det stora 
bataljer nästan varenda dag.

Väderö Race
Så kommer det ett kort från Väderö Race 
med besättningen Ulf Sjöberg samt Erik, 
Karl  och Gunnar Sedén som ännu en gång 
kunde vinna på hemmaplan. Regattan 
gick i kraftiga vindar som i förväg verkade 
lite skrämmande men till slut blev det en 
nöjd skara med seglare som gick i mål 
utanför Badholmen. Tävlingen ordnar vi 
tillsammans med Rogers så det är fina 
priser och trevligt seglarsnack på Badhol-
men. 2017 går Väderö Race den 15:e juli. 
Alla med segelbåt är hjärtligt välkomna 
under Väderö Race!

Dannholmen
God Jul från Dannholmen Runt önskar 
vi också. När vi skulle segla Dannholmen 
runt blåste det alldeles för mycket även 
för SSN:s tappra jolleseglare. Vi seglade 
istället utanför klubbhuset i Sälvik och 

Text: Hans-Einar Forsberg • Foto: SSN

det blev ändå en blöt tävling inomskärs. 
Men skam den som ger sig, vi tog våra 
motorbåtar ut till Dannholmen där det 
blev en strålande prisutdelning i den 
fantastiska matsalen med utsikt över 
ett hav som vi var glada att vi slapp 
segla på. Här är det Madeleine Erikson 
som får priset för seger i E-jolleklassen 
av den entusiastiska värdinnan Yanne 
Schmidt Norup.

Bryggbyggarna
På den näst sista bilden visar vi vår nya 
brygga som ska lura stormarna många år 
framåt. I slutet av augusti bytte vi ut den 
yttre halvan av bryggan mot en krafti-
gare modell med dubbla förankringar åt 
väster. Det har sett väldigt bra ut under 
hösten och vi slipper orosmomentet med 
en skraltig brygga som trilskas och drag-
gar. Här är en av de nya förankringarna 
på väg ut.

Seglarna
Till slut är det seglarna som vill hälsa. Vi 
slår alltid något rekord varje år. I år var 
vi 23 båtar på en av torsdagssegling-
arna, det är vi glada för och vi kan se 
att intresset håller i sig. Vi ser också att 
intresset för Katamaraner ökar. Nu har 
vi tre stycken i klubben. Den sista kom 
från ett haveri, killen som seglade fick 
problem utanför Fjällbacka och när han 
legat här och meckat med sin båt några 
dagar tyckte han att det var så trevligt 
här att han bad om att få bli medlem! n

KLUBBMÄSTARNA 2016
Laser Alfred Forsberg
Ejolle Elvira Forsberg
Optimist Oliver Edlund
Optimist C Ella Holmquist
Zoom Lisa Bovaller. 
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Du har väl inte missat vår  
tidning, Kustnära Bostad?
2017 blir fjärde året som vi ger ut en egen tid-
ning. I år gav vi ut åtta fullmatade nummer. 
Målet är att skapa en tidning med en intressant 
blandning av hus till salu, dagsaktuella artiklar, 
tips för dig som äger fastighet eller har planer på 
att köpa eller sälja. Våra annonsörer är utvalda för att vara relevanta 
för vår läsekrets. Mest uppmärksamhet har vi fått för Annika Torevis 
personliga krönikor om sorg och var ”hemma” kan tänkas vara. Det är 
en speciell känsla att få mail från läsare av en gratistidning som upp-
skattar att en mäklare förstår de känslomässiga aspekterna av att sälja 
och köpa fritidshus i Bohuslän. Är det något vi vill, så är det att visa att 
vi har hjärtat med i varje affär och att alla kunder är viktiga för oss.

Letar du hus eller lägenhet?
Se till att du finns med i vårt spekulantregister, så får du förhands-
information när vi får in ett passande objekt.

Vem är vi på Kustnära Fastighetsmäklare?
Annika Torevi, registrerad fastighetsmäklare med lång  
erfarenhet av försäljning och kundvård. Fjällbackabo, Fjällbacka-
guide, huvudman i Sparbanken Tanum och styrelseledamot i  
Mäklarsamfundets Västsvenska krets.   
Kontakt: 0723-293520 • annika.torevi@kustnara.se

Mikael Skoglund, registrerad fastighetsmäklare med lång  
erfarenhet av fastighetsförmedling i Göteborg och Bohuslän.  
Göteborgare med sommarboende på Rossö. 
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

Byggt 1876. Välrenoverat med bevarad 
charm. Stora, ljusa rum i fil. En pärla!

Pris: 5.000.000 kr.

Här har tiden stått stilla. Varsamt  
underhållet med all känsla bevarad. 

Pris: 6.000.000 kr

Hus med vid havsutsikt, omgivet av  
naturreservat. Enskilt läge. Båtplats. 

Pris: 5.500.000 kr.

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

MITT I GREBBESTAD

TEGELSTRAND

VALÖN



Tryck: Risbergs Information & Media AB Uddevalla 2016

Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet/Algot Torewi

Det är inte bara de senaste åren det förekommit filminspelningar i Fjällbacka. Som-
maren 1957 spelade AB Sandrew-Bauman Film in delar av Kostervalsen i Fjällbacka 
och på Lilla Hamburgö. 

Klassikerfilm.se förklarar: Upprinnelsen till hela projektet var idén att utnyttja en som-
marledig ensemble med balettflickor och allt, samt få möjlighet att genomföra inspel-
ningen med familjerna på plats i vacker västkustmiljö.

Filmen hade premiär 15 mars 1958 och hade manus av Lennart Hellsing (som ju även 
låg bakom bl.a. Krakel Spektakel och Kusin Vitamin) och Bengt Linder, med regi av 
Rolf Husberg. 

I rollistan kan vi se Åke Söderblom, Yvonne Lombard, Gaby Stenberg, Isa Quensel och 
Sven Lindberg som på 1960-talet för övrigt köpte hus i Fjällbacka.

Ovan får Gaby Stenberg instruktioner för en scen utanför Fossums, nuvarande Skafferiet. Nedan till vänster, i de mörka  
vegamössorna, Einar Fagstad och Åke Söberblom. Till höger åskådare under inspelningen av en bryggdanskväll på Fiskebryggan.


