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Världens vackraste Fjällbacka

Upprop mot förfulningen av vårt vackra Fjällbacka!
Fjällbacka är helt unikt, hela samhället är klassat som 
riksintressant med den gamla, oförstörda bebyggelsen i lä 
under Vetteberget. Alla stolta ägare av en fastighet i centrala 
Fjällbacka vårdar och sköter om sitt vackra och värdefulla 
hus. Kommunen har låtit utföra en klassning av kulturvär-
dena och FFF berättar på små skyltar husens olika unika historia. Vi har också ett stort 
antal affärer, butiker och flera restauranger i samhället, glädjande nog är flertalet året-
runt-öppna. Trevliga, välskötta miljöer även dessa.  Så här vill vi som bor i Fjällbacka 
att det ska se ut. Detta är också en stor anledning för andra att besöka vårt samhälle.

Men hur ser det egentligen ut i Fjällbacka? Är det verkligen Världens vackraste Fjäll-
backa? Är det inte något som inte stämmer trots alla vackra hus, vackra fasader, vackra 
verandor, vackra fönster och all vacker snickarglädje?

Reklamskyltar och gatupratare förfular Fjällbacka!
Stora och små. Höga och låga. Fyrkantiga och runda. Grälla och blänkande. Gemensamt 
för alla är att de förfular Fjällbacka. Dessutom saknar de allra flesta skyltar bygglov och är 
alltså uppsatta i strid med gällande lagstiftning.  Kommunen har ett utmärkt dokument 
kring riktlinjer för skyltar och gatupratare. Syftet är att dessa skall vara vägledande för 
butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel 
redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller 
bedömning av bygglov och olovlig skyltning. Här ges också tips på olika typer av skyltar 
och exempel finns på när det är lämpligt att utforma en skylt på det ena eller andra 
viset. Dock - bygglov krävs alltid! Gatupratare kräver inte bygglov men det fodras alltid 
ett tillstånd från kommunen när den sätts upp på kommunal mark. På offentlig plats 
krävs polisens tillstånd. En gatupratare får aldrig hindra framkomligheten och därmed 
utgöra hinder/fara för synskadade och rörelsehindrade.

Som en följd av detta upprop kommer Föreningen för Fjällbacka (som 2017 driver turist-
informationen) att ta ner de reklamskyltar som sitter uppsatta längs promenadbryggan 
utmed Södra Hamngatan. Det är inte möjligt att ta betalt för dessa ”reklamplatser” även 
om syftet varit att ge bättre ekonomi för driften av turistinformationen. De kan heller 
inte sitta kvar då de bidrar till förfulningen!  Vidare kommer alla gatupratare på Ingrid 
Bergmans torg att avvisas. Torget är alldeles för vackert för att belamras med dessa små 
staket. Reglerna gör det dessutom inte möjligt att sätta ut dem då kommunen inte ger 
tillstånd till dessa på denna plats.  De som idag har en reklamskylt eller gatupratare på 
dessa platser kommer att erbjudas att synas med sin logotyp eller budskap på turistin-
formationens utsida, samt i andra medier om så önskas. Turistinformationen kommer 
givetvis att ha bygglov för alla skyltar på turistbodens utsidor.

Har du någon skylt som förfular Fjällbacka? Vi vädjar på detta sätt till alla som 
kan bidra till att Fjällbacka blir det vi alla vill – Världens vackraste Fjällbacka!
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 250 kr och  

du får två nummer av 
Fjällbacka-Bladet  

i brevlådan
Anmälan till:  
Eva Björving 
Allégatan 23 

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

medlem@fjallbackabladet.se 
www.fjallbackabladet.se

I detta nummer:

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

Ännu en vinter har passerat. Eller kan man kalla det för vinter? I Fjällbacka har vi 
verkligen varit förskonade från snö och dåligt väglag. Som förälder inser man att 
de vinterkläder man köpte i höstas för att gardera sitt barn mot minusgrader och 
snöstorm inte riktigt kom till den användning som det var tänkt. 

Våren har dock varit kall, men några enstaka varma dagar har givit hopp om att det 
ännu kommer en sommar, och oavsett om det kommer att bli en kall eller varm 
sommar så är den verkligen välkommen tillbaka.

För FFF:s del kommer sommaren 2017 att gå till historien. Som ni kan läsa längre fram 
i tidningen så kommer vår förening driva Fjällbacka Turistinformation 2017. Det är ett 
mycket väl genomtänkt beslut från styrelsens sida och många timmars helt ideellt 
arbete ligger bakom detta beslutstagande och åtagande. Vi hoppas att vi kan bidra 
på bästa sätt för att turister skall känna sig välkomna och att de kan finna information 
om vårt vackra samhälle. 

Vi har anordnat flera trivsamma torsdagar under våren. Eftersom vi valt att marknads-
föra dessa på flera olika nya sätt så har det både kommit gäster långväga ifrån och från 
våra grannsamhällen. Se fler inslag om dessa kvällar när du läser vidare i tidningen.

Vi har också anordnat Nationaldagsfirande och bjudit på sillbuffé på Fjällbackaservice. 

Vi har som vanligt ombesörjt att Fjällbackaflaggan vajar på samhällets flaggstänger, 
vi har ”skänkt” 20 gröna kort till Golfklubbens juniorverksamhet och Mattcurlingen 
har fått ett tillskott i sin kassa till en del nyinvesteringar som behövdes.

Vi i styrelsen vill hälsa er varmt välkomna till vårt årsmöte på Stora Hotellet tisdagen 
den 11 juli kl. 18.00. Vi bjuder på tilltugg och underhållning.

Den 20 juli är det Barnens Dag med krabbmete. Denna dag är det som vanligt krabb-
metetävling där alla får pris, barnunderhållning, priatshow, mm.

Jag vill önska er alla en fin sommar tillsammans med era nära och kära. 
Och kom ihåg att det är precis som texten i Idas sommarvisa:
Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sätter fart. n
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FFF:s Trivsamma Träffar
Tom Svensson – Borneo Brinner   Text: Eva Björving • Foto: Hans Schub

Terje Fred – Bohuskusten under 2:a världskriget   Text & Foto: Hans Schub

Filmen om Lars Schmidt – En värld utan gränser   Text & Foto: Hans Schub

Torsdagen den 9 februari samlades över 60 personer på Bååthaket 
för att lyssna till fotografen Tom Svensson. Han berättade om sin 
resa till Borneo som till största delen tillhör Indonesien. 87% av den 
palmolja som produceras i världen odlas i Indonesien. Det är inte 
palmoljan i sig som är problemet, utan att man bränner ner stora 
delar av djungeln för att istället plantera palmer för produktion 
av palmolja. Röken från de omfattande bränderna gör dessutom 
att insekterna inte flyger ut och utan insekterna pollineras inte 
växterna.  Det innebär i sin tur att det inte blir några frukter, som 
utgör huvuddelen av födan för orangutanger och andra mindre 
apor. När djungeln försvinner förlorar dessa djur sina boplatser. 
Tom berättade att det nu finns cirka 50.000 orangutanger kvar 
på ön men cirka 10% av dessa dör varje år! Han hade studerat en 
grupp orangutanger och han visade många bilder och berättade 

om deras allt tuffare 
levnadsvillkor. Moder-
lösa orangutangungar 
säljs till turistindustrin.

Palmolja används i 
nästan alla småkakor 
och kex, och även i 
s.k. grön diesel. Vi som 
privatpersoner kan 
hjälpa till att begränsa 
mängden palmolja 
genom att kritiskt kon-
trollera innehållet i olika varor och försöka undvika produkter som 
innehåller denna olja. n

Bååthaket var i det närmast fullsatt när vi 16 mars åter hade Terje 
Fred hos oss. Terje Fred har verkat som journalist i över 60 år, han 
har gjort 14 000 intervjuer och har ett bildarkiv på mer än 40 000 
bilder, han har att ösa ur. Hans specialitet är krigsåren och hur 
det i högsta grad påverkade vårt kustnära fiske och den segla-
tion som i övrigt utgick från Bohuskusten. Åtskilliga människors 
öden förändrades av de omständigheter som andra världskriget 
orsakade. T.ex. historien om Sten Holger Aronsson, en bondpojke 
från Dalsland vars fartyg torpederades men mot alla odds lycka-
des hålla sig vid liv på en liten liten flotte och räddades efter 42 
dygn. Terje var den förste att skriva om detta.

Han berättade också om en explosion i ett fartygs lastrum. En 
man skadades svårt men överlevde. I polisförhören uppgav han 
dock aldrig att orsaken till explosionen möjligen kunde hänga 

ihop med att han i 
samma ögonblick 
tänt sin pipa. Fartyget 
var lastat med krut.

Det här är typiskt 
för Terjes berättarstil, 
trots att varje historia 
ofta har ett är allvar-
ligt innehåll så leve-
rerar Terje dem på ett 
sätt som är mycket 
underhållande och 
det skrattades högt under kvällen. Efter långa applåder lovade 
Terje att komma tillbaka till en ny FFF-kväll. n

”Kollision mellan personbil och ubåt” i Lysekil 
1961. Terjes bild publicerades i 18 länder.

Tom berättade engagerat om orangutanger 
och andra småapors situation på Borneo.

Det blev en fin kväll på Bååtshaket 24 maj när temat var Lars 
Schmidt. 1995 gjorde Fredrik Belfrage och Erik Fägerwall ett 
TV-program om och med Lars Schmidt. Här får vi bl.a. följa den 
unge Lars vådliga resa över Atlanten dit han for, mitt under 
rasande världskrig, för att knyta kontakter med den tidens 
största dramatiker och manusförfattare. Schmidt lyckades 
över förväntan och med dessa kontrakt kunde han sedan 
producera världens bästa musikaler runt om i Europa. Basen 
blev så småningom hans egen teater i Paris. Uddevallasonen 
bosatte sig i Frankrike, köpte Dannholmen 1957, träffade Ingrid 
Bergman 1958 och resten är historia, som man brukar säga. 

Lasse Lundberg träffade Lars Schmidt för första gången i 
slutet av 50-talet och de blev sedan vänner under återstoden 
av Lars Schmidts långa liv. 

Lasse inledde kvällen med några personliga minnen från 
deras många möten.

En händelse råkade 
sammanfal la  med 
kväl len.  Sk aparen 
av Ingrid Bergman-
bysten, bildkonstnä-
ren Gudmar Olofsson 
avled tidigare under 
våren och samma 
kväll som vi mindes 
Schmidt i Fjällbacka 
gravsattes Olofsson i 
Stockholm.

Intresset för temakvällen var så stort att alla som ville vara med 
fick pga. platsbrist tyvärr inte möjlighet till detta. Vi räknar med 
att återkomma under hösten med ytterligare en visning av filmen. 
Lars Schmidt skulle fyllt 100 år den 11 juni. n

Lars var en entusiastisk brädseglare. Bild från 
slutet av 1970-talet med hans klassiska Dufour.
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Kyrktrappan – av Martin Wihlborg - ungdomspräst Kville pastorat

Sommarmusik i Fjällbacka kyrka 2017
Ons   5 juli  Se jag gör allting nytt    
  Operasångerska Magdalena Hedman och organist  
  Gun Dovelius, Uppsala. Fjällbacka kyrka 20.00

Lör  8 juli  Så skimrande var aldrig havet 
  Sofia Envik Lundberg sång,  Carl Markman orgel  
  och piano. Fjällbacka kyrka 18.00

Ons  12 juli  Musik i sommarkväll 
  Maria Tuimala Sörensson sång, Curt Eric Holmqvist  
  piano. Fjällbacka kyrka 20.00

Ons  19 juli Från fåglarnas tema – Luther och musiken 
  Folkmusikduon Dråm: Anna Rynefors: Viola da gamba,  
  moraharpa, slagverk, sång. Erik Ask-Upmark: Harpa,  
  orgelportativ, säckpipor, sång. Fjällbacka kyrka 20.00

Ons  26 juli  Musik i sommarkväll 
  Duo Iris: marimba, bouzouki, fiol och sång En inspi- 
  rerande musikalisk mötesplats där musik från olika   
  tider och platser möts. Folkmusik, poplåtar, barock och  
  visor. Fjällbacla Kyrka 20.00

Födda:

16  apr Leia, dotter till Henrik Axelsson  
   och Witchaya Saithongkham

31 maj Sven, son till Jonas  
   och Malin Sand

1  nov Astrid, dotter till Karl Gunér  
   och Lina Ax 

7  mar Liam, son till Joakim  
   och Linda Olsson

8 mar Holger, son till Ellen Källberg

1 apr Elvin, son till Alexander Ahlström  
   och Sofia Jolin Karlqvist

Legala notiser 
1 maj 2016 – 30 april 2017
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Döda:
6 maj Göran Ahl 72 år
14 juni Ingela Johansson 72 år
21 juni Bertil Widstrand 82 år
19  juli Hampus Blomqvist 21 år
17  aug Gunn Hansson 85 år
24 sep Maj-Lis Olsson 88 år
13 okt Gunvor Norin 84 år
1 nov Ulla Odin 85 år
11 nov Karin Arvidsson 88 år
14 dec Sven Bengtsson  88 år
6 jan Claes Rasmusson 71 år
24 jan Percy Kristensson 65 år
13 mar Gudmar Johansson 85 år
21 mar Erik Claesson 95 år
28 apr Lars ”Kongo” Caspersson  70 år

I januari 2016 vigdes jag till präst 
i Göteborgs domkyrka. Jag väl-

komnades hit, till Kville pasto-
rat, för att göra mitt adjunktsår. 
Här kom jag att trivas väldigt 
bra, många församlingsbor 
och kollegor uppskattade mitt 
arbete, därför är jag sedan 2017 
anställd som ungdomspräst. 

Hösten 2016 och våren 2017 
har till väldigt stor del gått till att 

lära känna mina konfirmander och många av ungdomarna på 
Hamburgsundsskolan. Det har krävt både tid och energi men 
det har varit värt varje minut. 

Vi har sovit i kyrkor, badat tidigt i 
april, åkt skidor och jagat ”spöken” 
i mörka skogar. Fredrik Eskilsson 
och jag har konsumerat absurda 
mängder kaffe, vi har skrattat och 
gråtit med ungdomarna och vi har 
fått se dem växa som människor. 
Konfirmationen är nu avklarad 
men vi fortsätter. I skrivande stund 
träffar Fredrik Eskilsson och jag 
ungdomarna tre till fem gånger i 
veckan. Tillsammans med ungdo-
marna har kyrkan i Kville pastorat 
börjat skriva ett nytt kapitel. Det är 

med gott hopp om framtiden som vi möter sommaren. Efter att 
ha umgåtts med ungdomarna i Kville pastorat under ett drygt 
års tid, är det lätt att ha en ljus syn på framtiden. 

Nu till er som har barn, ni som redan eller kanske snart har en 
uppstudsig tonåring där hemma. Till er vill jag säga två saker, 
nummer ett: se era ungdomar, inte bara när de presterar eller 
gör bort sig, utan också när de bara är. Det händer så mycket i 
deras liv. Lär dem att kärlek och omtanke är villkorslös, det har 
vi försökt lära dem, det är fundamentet i den kristna tron. Guds 
kärlek står till var människa, sedan är det upp till var och en om 
man vill ha del av den kärleken. 

Nummer två: förr eller senare kommer era ungdomar att börja 
upptäcka de delar av livet som många av oss associerar med 
vuxenlivet. Det kommer att hända, det kan vi vara helt säkra på. 
Det jag vill uppmana er att fundera på är: den dagen ert barn 
har skitit i det blå skåpet, gjort bort sig till musik och så vidare, 
den dagen, kommer de utan att tveka, utan att vara rädda för 
konsekvenserna, att vända sig till er? 

Vad jag vill säga är: se till att era barn vet att de inte behöver 
vara rädda för att komma hem när de sitter illa i det. Det är den 
största trygghet ni kan ge era barn. Det är en trygghet som räd-
dade mig många gånger för inte så många år sedan.

Jag är fantastiskt glad över att få vara och arbeta här i Kville 
pastorat. Å pastoratets vägnar vill jag önska unga som gamla, 
bofasta som sommargäster en riktigt välsignad sommar! n

Det är nog så här jag mest upp-
fattas bland ungdomarna.
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Samhällsföreningen – Rosita Jansson, ordförande 

Det är vår igen i vårt vackra Fjällbacka. Det får man ta vara på.
Vi har haft Vårmöte i Samhällsföreningen den 4/5-17, på Stora 
Hotellet. Det kom, tror vi, ungefär 60 personer. Vi bjöd i år på 
småplock och kaffe. Vår inbjudna gäst i år var Liselotte Fröjd, 
vårt kommunalråd.

Vi i Fjällbacka Samhällsförening arbetar mycket med olika 
grupper och det går bra att anmäla sig till någon om du är 
intresserad. 

Grupper vi har igång är:
Bogruppen: Anders Lindberg
Badholmsgruppen: Evalotta Eriksson
Trafikgruppen: Karin Darpö
Grannsamverkan: Karin Darpö, viktigt då vi får allt fler inbrott.
Baden i Sälvik och nedanför Campingen: Martina Edberg
Badberget: Martina Edberg

EKONOMI: Föreningen har nu 170.000kr på kontot. 

BADHOLMEN: Samhällsföreningens Evalotta Eriksson har drivit 
projektet att förbättra Badholmen och göra den mer attraktiv. 
Kommunen ställer sig positiv till byggnation. 

Ett av förslagen har varit en scen. Ansökan om bygglov har nu 
blivit godkänt, men man har ändrat lite på läget till en placering 
på gräsplanen bredvid huset på Badholmen vilket kan försena 
en byggnation. Finansieringen är i hamn, vi har en privat dona-
tor som täcker en stor del. En del av SF:s kassa skall också gå till 
detta, pengar vi fått in på auktionen vid Valborg. 

Tanken är att SF skänker scenen till kommunen som på så sätt 
tar över underhållsansvaret, inget är dock underskrivet ännu. 
Bokningar och dyligt är Dance Port tillfrågade att stå för, men 
inget klart där heller. Meningen med denna scen är att den skall 
vara till för alla att boka och kunna användas för olika ändamål. 
Byggnation förhoppningsvis sent 2017.

Vi tar gärna emot mer sponsorpengar för Badholmens förfi-
nande. Hör av er till Evalotta om ni är intresserade. 

Rapport från vårmötet
➔ Liselott Fröjd, kommunstyrelsens ordförande: Liselotts ambi-

tion, när hon tog över, var att ge kommunens medborgare 
god service och det har varit i fokus de gångna åren. Enligt 
de senaste mätningarna har kommunen kommit en bit på 
väg.  Målet som finns är att öka invånarantalet till 13,000, nu 
är det 12,606 st invånare . Kommunen har låg arbetslöshet.

  Nu kommer TBAB bygga hyresrätter i Grebbestad och 
Tanum. Slänten i Fjällbacka är på gång, start i början av 2018. 
Pumpstationen som ersätter reningsverket kommer 2019. 
Badis skall snart på utställning, allt är klart från kommunens 
sida. 

  Det har varit ute till alla att lägga anbud på skötsel av den 
planerade ställplatsen för husbilar ovanför TetraPak, tyvärr 
har inget anbud inkommit. 

  Troligen är det snart klart för renovering av Kajen. 
  Toaletterna vid Stallarna skall renoveras snarast. Från 

åhörarna kom önskemål att kommunen börjar renovera 
Badholmen. Liselott tar med sig förslaget.

➔ Rebecca Trehammar informerar att FFF kommer denna 
sommar driva Turistinformationen. Tanum Turist har köpt 
boden från Åsa Cunniff och FFF hyr den.  De kommer göra 
en lättare renovering av boden. Dagliga driften i sommar 
kommer man anställa till, men det finns behov av ytterligare 
krafter. Finns det någon intresserad att hjälpa till hör av er till 
Rebecca. Fjällbacka besöks av många bussar med utländska 
gäster från bl.a. Japan och Kina. Guidningar kommer fortsatt 
att ske.

➔ Mer om vad som händer från Rosita: ny förskola har öppnat 
på Målgården, Florö, men det planeras även ett nybygge så 
snart vi kan få till det. Förskolan och även den stora skolan är 
för trångbodda i dagsläget. Hör gärna av er med idéer kring 
förskolans placering, utseende mm. 

  Fler industritomter kommer att skapas, förhoppningsvis så 
snart som möjligt. Vi har blivit lovade sex tomtertill att börja 
med. Bra tycker vi.

  Renovering har skett av toaletterna vid Järnboden.

➔ Mötesdeltagarna undrade hur styrelsen arbetar med frågorna 
kring renovering av Södra Hamngatan, Torget, byggnation av 
hyresrätter, kajen m.m. Många tyckte att det hände för lite i 
dessa frågor. Vi har haft många bra möten med kommunens 
tjänstemän och vi har även lämnat in ett flertal skrivelser som 
tar upp dessa frågor. Vi har även haft möte med Trafikverket 
osv. Vi har i år fått flera av våra förslag åtgärdade men angå-
ende Södra Hamngatan är inte detta kommunens ansvar 
utan Trafikverkets och i den frågan kommer vi i dagsläget 
inte fram till någon lösning. 

  Vi vill ännu en gång påpeka att vi välkomnar idéer från alla 
Fjällbackabor och ställer oss även positiva till att bilda nya 
grupper om intresse finns för detta. Ring oss i så fall.

  Samhällsföreningen går inte in i privata ärenden utan vårt 
uppdrag är tomtplanering, vägbyggen, framtidsplanering 
m.m.

➔ Fiber är på gång. Det grävs för fullt i gator och runt hus. Det 
ryktas att de flesta hushållen blir inkopplade i juni. Det blir 
underbart.

➔ Vi har nu ett SWISHKONTO, nr 123 240 88 96 för er som vill 
stödja vårat arbete med förbättringar i Samhället.

Väl mött på Samhällsföreningens årsmöte i november.

Fibertider i Fjällbacka...
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Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

B O K B I T E N

Bonnierförlagen och Camilla  
höll boksläpp i april

Fjorton år efter Camilla Läckbergs deckardebut, med boksläpp på Fjällbacka-
service, var det åter dags för en release i Fjällbacka. Tionde boken gäller det, 
Häxan, den absolut största av hennes böcker vad gäller sidantalet. Från ett 
normalt deckarmått på 300-400 sidor springer Häxan upp i över 600 sidor. 
Bokanmälan kan ni läsa på högersidan. Så vi går vidare till själva releasen…

Torsdag 6 april var det upptaktsmiddag för inköpare, förlagsrepresen-
tanter och lite fjällbackabor på Stora Hotellet. Jag fick en trevlig pratstund 
med Göran Wiberg, förlagsdirektör på Bonnierförlagen, som berättade om 
tryggheten att ha Camilla med i ”stallet”.

– Den nervösa väntan vi har med en ny författare, skall den sälja – hur låter 
recensionerna, finns över huvud taget inte när Camilla släpper en ny bok. 
Vårt största orosmoln är att få fram alla böcker som återförsäljarna beställt 
till releasedatumet. 

– Första upplagan av Häxan är tryckt i 175.000 ex. Boken är tryckt i Tyskland 
och det krävdes 32 långtradare med släp bara för att få upplagan till Sverige.

Med över 20 miljoner sålda böcker så här långt, utgivna i mer än 50 länder 
förstår man Görans lugn inför tionde boken….

Som skribent för Fjäll- backa-Bladet, god vän med Camilla och med 
ett förlagsteam som stolt pratar med press och 
media var det gott att stolt få påpeka att den 
absolut första artikeln som skrevs om hennes 
deckarförfattande var min – i Fjällbacka-Bladet. 
Dagen efter Isprinsessans lansering 2 april 2003 
skrev jag artikeln ni ser i faximilen här intill. Jag 
tyckte allt att jag tog i när jag jämförde henne 
med Strömstads Gösta Unefeldt med ”Polisen 
som…” -böckerna och jag dristade mig att 
storvulet sätta rubriken: Camilla Läckberg 
– vår blivande deckardrottning? Hoppas 
ingen framöver tvekar inför Fjällbacka-
Bladets verklighetsnärvaro och sätt att se 
in i framtiden på ett ödmjukt sätt...

Fredag 7 april var själva boksläppet på 
Stora Hotellet. Åsa Cunniff sålde böcker och 

Camilla signerade, allt i klassisk fika-miljö med kaffe och kakor. Några bilder 
därifrån ser ni här intill.

Lagom till tionde boken har layouten förändrats för att kännas 2017. Det 
gäller även nyupplagorna av de första nio böckerna vilka ni kan se nedan. n Överst: Camilla och Göran Wiberg, Bonnierförlagen.

Mitten: Ylva Persson och Birgitta Järund får böckerna signerade.
Nederst: Ewa Siversson hämtar recensionsex för vår tidning.
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Bokanmälan

Bokanmälan

Häxan 
Camilla Läckberg - Forum förlag

Tom och tigrarna 
Tom Svensson - Vildmarksbiblioteket

Eva, Birgitta, Barbro och Ulla-Britt för Litteraturcirkeln 
som grundades 1983

Annika Torevi

Påsken har i år ägnats åt ett riktigt ”påskekrim”.
Vi har läst Camilla Läckbergs tionde bok Häxan i den populära 
Fjällbackaserien. Fängslade har vi suttit och vänt 606 sidor i en 
riktig bladvändare. 

Den här gången är det inte bara som det brukar vara två paral-
lella historier, utan tre historier som vävs samman. 

Boken börjar med att den fyraåriga Linnea försvinner från en 
gård utanför Fjällbacka. Alla i bygden ställer upp för att söka 
efter den lilla flickan. Hon hittas sedermera död vid en tjärn och 
detta väcker tragiska minnen till liv i bygden. Trettio år tidigare 
försvann en flicka i samma ålder från samma gård. 

Under 1600-talet när Bohuslän blev svenskt inleddes en jakt på 
de kvinnor som man trodde hade övernaturliga förmågor och 
var i maskopi med djävulen. Detta är den tredje berättelsen i 
boken som inte får sin upplösning förrän på den allra sista sidan.

Tanumspolisen, med Patrik i spetsen, leder utredningen av 
Linneas död. Samtidigt skriver Erica en bok om fallet med 
flickan som försvann på 80-talet. Tidigt upptäcks kopplingar 
och likheter mellan de båda dödsfallen. Sin vana trogen kan 
inte Erica låta bli att lägga sin näsa i blöt och hon kommer 
med flera vägledande upplysningar som hjälper polisen i 

deras arbete.
Utredningen river 
upp många sår 
hos kommunens 
invånare. Rädslan 
för det okända tar 
sig uttryck i främ-
lingsfientlighet och detta får oanade konsekvenser 
på många plan.

Camilla berör i princip alla aktuella samhällsfrågor, till exempel 
flyktingfrågan, nätmobbing, sexualitet, drogmissbruk, föräld-
raskapsfrågor…

De samhällsaktuella frågeställningarna gör att vi känner igen 
oss. Camilla skriver flytande och engagerande vilket gör att 
vi som läsare fängslas och sugs in i de alltmer sammanvävda 
historierna.

Boken är lättläst och svår att lägga ifrån sig. Innan man nått 
punkt på sista sidan får man sig till livs en cliffhanger som gör 
att vi ivrigt väntar på ytterligare en bok i serien.

20 miljoner läsare världen över följer det lilla kustsamhället 
som ständigt drabbas av mord och elände. Vill man veta mera 
om Camillas historier kan man följa med på guidade turer i 
Fjällbacka. n

Överst: Camilla och Göran Wiberg, Bonnierförlagen.
Mitten: Ylva Persson och Birgitta Järund får böckerna signerade.
Nederst: Ewa Siversson hämtar recensionsex för vår tidning.

Tom och tigrarna är en fotobok med bilder från Nordens Ark 
tagna av Tom Svensson och korta, informativa texter om tigrar 
av Benny Eronson. Målgruppen är barn 9-12 år, men den kan 
med fördel läsas även av både vuxna och yngre barn om en 
vuxen hjälper till och förklarar lite. Faktum är att alla som tycker 
om tigrar kommer ha glädje av den här boken. 

Tigern är utrotningshotad och boken är en naturlig del i Toms 
och Nordens Arks arbete med att synliggöra problemet och 
väcka opinion för de hotade djurarterna. Det är för kommande 
generationer som bevarandearbetet görs – tänk om dina barn-
barn och barnbarnsbarn bara kan få se tigrar på bild? För oss 

är dronten (utro-
tad på 1600-talet) 
och den kaspiska 
t igern (utrotad 
1970) som fanta-
sifigurer, det vore trist 
om de tigerarter som finns kvar nu också blir någonting 
som bara hör historien till... Tom Svensson har sedan boken 
kom ut slutat på Nordens Ark för att vara bevarandefotograf 
på heltid. Boken finns att beställa hos bl.a. www.bokus.om 
och kostar 156 kr. n
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Victory Home & Design Text & Foto: Hans Schub

Text & Foto: Hans Schub

Fjällbacka-tjejen Viktoria Widelius lever ut en barndomsdröm 
genom att öppna butik i släkthuset i Galärbacken.

Efter att i många år arbetat i ständigt högt tempo med den 
egna dansstudion i Kristinehamn tar Viktoria beslutet att inför 
sommaren dra ner på engagemangen i Värmland och växla 
fokus till Fjällbacka. Widelius Dansstudio kommer fortfarande 
att vara basen för Viktoria, hon öppnar sommarbutiken som 
hobby, något hon aldrig haft tid med tidigare.

Det är en mycket glad och förhoppningsfull Viktoria som visar 
mig runt i den ännu inte färdiga butiken. Den ligger på andra 
våningen i Vickes hus med entré via trappa från backen men 
om man istället rundar huset kommer man in i butiken via en 
lite avskild, skuggig terass. Här kommer det att finnas kaffe för 
den som önskar sitta ner och vila i sommarvärmen. Butiken får 
sin charm genom att i sitt sortiment blanda design, smycken 
och konst. På hyllorna finns många annorlunda och vackra ting. 
Det är en stor satsning jag gör, säger Viktoria. ”Jag har avsagt 
mig åtskilliga event den här sommaren runt om i Värmland och 
Bohuslän. Jag vill verkligen göra det här och det är extra roligt 
att kunna öppna en butik i detta hus som ligger mig så varmt 
om hjärtat.”

Vickes hus har varit en mötesplats sedan Carl Widelius startade 
cykelaffär och urmakeri här på 30-talet. Huset har förändrats 

genom åren men handeln har fortsatt att vara en viktig del, 
bland annat Widelius Marinservice.

Den 20 juni öppnar butiken och den dagen kommer Viktoria att 
synas på Ingrid Bergmans torg med tal och show.

Så vi önskar Viktoria lycka till! Hennes två mål från barndomen 
är nu uppfyllda: att bli dansprinsessa och att öppna en egen 
butik – i Fjällbacka. n

För ett år sedan tog en kvartett bestånde av de två paren Maria 
Erlander-Johan Tidstand och Anna Sörqvist-Andreas Norberg 
över centrumkiosken på torget. I år tar de sitt koncept vidare, 
ni har säkert sett att det byggts till en rejäl altan och kioskens 
insida har en helt ny utformning och inredning. Ägarnas ambi-
tion är att ändra det tidigare utbudet mot café samt grillbar 
med bistromeny. Caféutbudet består nu av omfångsrik glassbar, 
bakverk, råsaftjuicer och kaffe av hög kvalité. Från Ackes grillbar 
kan man beställa flera olika varma rätter. Kustcharken levererar 
det  mesta av köttråvarorna. Maten serveras på porslin och sitter 
man utomhus på det rymliga altandäcket, här finns plats för 
cirka 70 personer, skydd finns mot sol och regn. Faller någon 
gäst för det fina porslinet så kan man faktiskt köpa med sig det! 
Vi önskar de fyra ägarna lycka till inför den stundande sommar-
säsongen och det verkar, vid tidningens pressläggning, som att 
alkoholtillståndet kommer vara klart när ni läser detta. n

Ackes – från gatukök till grillbar

Hans SchubBadholmen rustas
I vår strävan att driva turistinformationen har vi fått 
många synpunkter på standarden på den kommunala 
badplatsen på Badholmen. Tanums Hamnar som är 
ansvarig har nu tillsammans med FFF inspekterat plat-
sen och lovar att åtgärda med fler och nya badstegar, 
ny trampolin, förbättringar i hopptornets trappa, fler 
sopkärl och lagningar av trädäck. Bra samarbete med 
Tanums Hamnar!

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

Vi kan fakturera flera medlemskap/prenumerationer till en betalare. 

Maila dina uppgifter till medlem@fjallbackabladet.se och ange:
•  Vem du är som skall betala medlemskapen.
•  Om du redan är medlem eller om du vill bli (din vinteradress).
•  Vem eller vilka du även vill betala för (med vinteradress).
•  Om det skall gälla löpande eller bara ett år.
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Text & Foto: Annika ToreviKrabbes krog
Under ett krogbesök på Mässen för flera år sedan klämde Eva-
lotta Eriksson ur sig några välmenta råd till krögaren Serbast Ali 
om hur verksamheten kunde utvecklas. Serbast, som till vardags 
är språklärare i Sandviken, såg en möjlig kompanjon i Evalotta - 
men hon hade fullt upp med frisörsalongen, Villa Evalotta och 
så småningom även köpet av prästgården. Krog fanns absolut 
inte på önskelistan. 

Skam den som ger sig, Serbast fortsatte fråga två gånger om 
året. I våras besökte Evalotta sin kusin Linda Ericsson i Bengts-
fors, som råkar vara restauranglärare på Strömkullegymnasiet 
sedan tio år och har jobbat mycket i restaurangbranschen. Där 
blev det på något sätt bestämt att det fick bli krog ändå, med 
även Linda som delägare. Både Evalotta och Linda var redo för 
en ny utmaning. Just utmaningen är det Evalotta svarar när jag 
frågar vad som driver henne. Att ständigt lära nytt, utmana sig 
själv, bygga upp och skapa någonting.   

Namnet Krabbe är Evalottas son Isaks efternamn, liksom Isaks 
halvbröders. Isak, Sebastian och Jonathan Krabbe kommer 
jobba på Krabbes i sommar och även broder Daniel Krabbe 
kanske dyker upp. Deras kusin, Lindas son Noel, kommer 
också hit och drar ett lass, han är färdig kock. Lindas dotter 
Sol jobbar i servisen på Stenafärjorna, gissa var hon måste 
vara i sommar om hon skall träffa familjen? Loggan har Peo 
Göthesson och Peter Engberg tagit fram. Konstnären Charlotte 
Olsson har målat krogens dörr. Krabbes Krog har fullständiga 
rättigheter och satsar på finsmakarpizza och mat från havet, 
men kött får också plats på menyn. Målet är öppet hela året 
i kombination med Evalottas två gästboenden. Prästgården 
kommer hela Villagården och inriktas på konferenser, kurser, 
fester och hälsoevenemang.      

Evalotta behöver knappast någon närmare presentation, men 
kusin Linda är född i Strömstad och tillbringade första delen 
av barndomen där innan familjen flyttade till Bengtsfors. Folk 
höjer alltid på ögonbrynen när hon berättar att hon aldrig slu-
tade plugga när hon började jobba efter gymnasiet i Uddevalla 
och ännu mer höjda blir ögonbrynen när hon berättar vad hon 
pluggat. Men först var det jobb i Göteborg, sommarjobb på 
Åland som blev till elva år, man och barn. Åter till hembygden, 
skilsmässa under vänskapliga former och så småningom en 
licentiatexamen (ungefär en halv doktorsexamen) i geologi. Du 
läste rätt! Dessutom har Linda läst vid Stockholms Universitets 
forskarskola för lärare med inriktning på naturkatastrofer (Linda 
har varit geografilärare), en utbildning som innebar resor över 
hela världen. Under den tiden jobbade hon 20% och pluggade 
80%. Vem har sagt att man blir begränsad av att bo i glesbygden, 
jag bara undrar? Kan bli några intressanta samtal på Krabbes 
Krog i sommar, det är jag helt säker på! n

Krabbes krog – en familjeangelägenhet för kusinerna Linda och Evalotta.

Stora Hotellet Bryggan tar över drif-
ten av f.d. Färjeläget 1 – Nolhôttens krog 
i Hamburgsund. En större ombyggnad 
har skett under våren och det nya 
namnet blir Harbour House. Vi önskar 
dem lycka till.

Fjällbacka Skärgårdstjänst – Patrick 
Faure utökar sina lokaler med en för-
varningshall, en arbetshall samt utom-
husyta att ställa upp båtar vintertid i 
Hamburgsund. Kapellverkstaden blir 
dock kvar i Richters-huset.

Badholmens senap lanserades under 
Julmarknaden i vintras av Lena Willig 
Nordblom. Egentillverkad senap, ut-
märkt till julskinkan. Lena har även 
aviserat att det så småningom skall 
komma en smaskig ”korvvariant”.

Frisserian – Marie Högberg har flyttat 
verksamheten ett par hundra meter, 
från Hälsans gym-hus till familjens 
nybyggda villa lite längre österut på 
Tanumsvägen. 

Hamnbageriet – Nathalie Staf och Joa-
chim Olofsson kommer efter sommaren 
2017 att försöka hålla bageriet på Norra 
Hamngatan helgöppet även resten av 
året. Vi håller tummarna.
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Fiskaffären – Andreas Nicodemi är 
tillbaka vid rodret, nu tillsammans med 
kollegan Andreas Wallin. Lina finns i 
bakgrunden (och i Bovallstrand) så den 
lagade maten smakar som hennes.

Lilla Butiken öppnade till påsk i ”gamla 
tygaffären” på toppen av Galärbacken. 
Den drivs av Louise och Michael Åsen-
fors med familj. Sortimentet är åt det 
sportiga och ingen behöver sakna Marin 
Alpins kläder – Lilla Butiken har dem. 

Interiörbutiken Home – vi som skriver 
om förtagsnyheter tog fram skämskud-
den när vi upptäckte att Anna Engel-
brektsson tog över arbetsgivaren 
Gripsholms lokal redan förra våren och 
driver butiken i egen regi. Förlåt!

Jakells Frukt o Grönt har öppnat bred-
vid Setterlinds Bageri. Butiken drivs av 
ungdomarna Ella och Jakob Hansson. 
Inriktningen är ingen tillfällighet, de är 
uppväxta med sortimentet i familjen. 
Följ gärna butiken på Facebook. 

BADHOLMENS
SENAP

Svensk kvalitetssenap
från Fjällbacka.
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Sedan det blev klart att Åsa Cunniff 
inte tänkte driva turistinformationen 
säsongen 2017 lyfte Samhällsfören-
ingen frågan på sitt årsmöte i vintras. 
FFF’s styrelse tog omedelbart detta på 
allvar och vi träffades med täta mellan-
rum under december - mars. Vår tanke 
var att samla många krafter, inte minst 
andra föreningar, runt ett samarbete 
för driften av turistinformationen. 
 
Under våren visade det sig att fören-
ingen stod ensam att vilja ta ansvar för 
turistinformationen. Då inledde styrel-
sen diskussion med Tanum Turist, den 
ekonomiska förening som ansvarar 
för turismen i kommunen och som 
är den egentliga uppdragsgivaren. 
Saken handlade främst om boden 
på Ingrid Bergmans Torg, eftersom 
denna inte ägdes av varken Tanum 
Turist eller FFF. Lösningen blev att 
Tanum Turist köpte boden och nu 
har vi ett avtal med symbolisk hyra 
- en mycket lyckad och nödvändig 
lösning för att få allt att gå ihop. För 
föreningens del tycker styrelsen att 
våra stadgar mycket väl överensstäm-
mer med det ansvar vi nu tagit på oss 
- att stödja näringslivet i samhället. 
 
Vi kommer inte att bedriva någon 
konkurrerande försäljning i turistinformationen utan istället 
satsa på få, men högkvalitativa produkter samt broschyrer 
och framförallt information. Inledningsvis har FFF tagit på sig 

uppdraget att driva turistinforma-
tionen i ett år. Efter detta år kommer 
kommer vi utvärdera om vi ska 
fortsätta vårt engagemang eller inte. 
 
Att driva en turistinformation ger inga 
egentliga inkomster då det handlar 
om att leverera gratismaterial, sju 
dagar i veckan under många öppet-
timmar, hela säsongen. Förutom 
det bidrag som Tanum Turist lämnar 
strävar vi nu efter att få in ytterli-
gare bidrag från både företagare, 
privatpersoner, stiftelser och fonder 
i Fjällbacka. Åke & Nancy Bergqvist 
donationsfond har glädjande beviljat 
oss 50 000 kr i direkt stöd.

För att klara driften har FFF anställt 
Johanna Schub som turistchef. Hon 
har i flera år arbetat i turistinformatio-
nen samt har en universitetsexamen 
inom turism, innovation och entre-
prenörskap. Hon kommer att få stöd 
av ett antal frivilliga turistinformatörer 
som mycket glädjande anmält sig att 
hjälpa till i boden i sommar. 

Tack vare alla som på olika vis bidrar 
och stöttar FFF i detta arbete kan 
Fjällbacka även denna säsong ha en 
turistinformation av hög kvalité som 
kan hjälpa alla de tusentals turister 
som besöker oss. Vi ser gärna att ännu 

fler anmäler sitt intresse för att med egen tid bidra till att vi kan 
hålla öppet ännu fler timmar i boden! Eller swisha ett valfritt 
belopp till stöd på nr 123 007 7230. n

FFF räddar turistinformationen
Text: Rebecca Trehammar • Foto: Hans Schub

Nationaldagen firades 
Det började med ”Silledan” 2012 men har 
sedan ifjol blivit Nationaldagsfirandet. Det 
mesta är sig likt: bakluckeloppisen, gratis 
sill-lunch på Fjällbackaservice, hålligång 
för barnen och Nestorgården öppen med 
diverse aktiviteter. I år hölls nationaldags-
talet i ”trädgården” på Nestorsgården av 
Björn Sandmark. Född fjällbackabo med 
släkten på Hästvam och i Karlsdal men 
numera göteborgare och chef för Stads-
teatern. Efter talet sjöngs Du gamla du fria 
och Fjällbacka Skärgård till ackompanje-
mang av Lasse Lundberg och vänner. En 
solig dag med ett fint firande. n 

Text: Anders Torevi • Foto: Hans Schub
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Sko-John &

Text: Lasse Lundberg • Foto: Familjens privata

Jag tror att det var någon gång i mitten av 80-ta-
let. När jag kom in i skoaffären och in på Maj-Britt 
och Johns lilla kontor, satt John där och småflinade 
så som John för det mesta gör. ”Kom ska du få se, 
Lasse”. Han räckte mig ett vykort med några gröna 
palmer och en strand. På adressen stod att läsa:

Sko-John
Bohuslän
Sverige

Det var hela adressen. Sedan i slutet av 1950-talet har Maj-Britt 
och John byggt upp sitt varumärke Sko-John. Nästan halva norra 
Bohuslän hade för vana att handla sina skor och övriga skodon 
hos just Maj-Britt och John i Fjällbacka. 1958 på försommaren 
tillträdde Maj-Britt och John skoaffären i Backen i Fjällbacka.

Johan Olofssons järnaffär i Fjällbacka, och han missar ogärna 
att berätta hur han som ung skolgrabb fick cykla till krutdepån 
och hämta dynamit till stenhuggarna i Järnaffären. Nog fanns 
det en och annan självmordsbombare även förr i tiden!!

Låt oss dröja lite vid Johns barndomsår
Pappan Ernst var fiskare och hade en jakt som hette Vega. 
Tillsammans med fyra andra fiskade dom det som havet gav. 
Makrill var det huvudsakliga fisket, men också sill, hummer och 
det som fanns att tillgå. 

Johns mamma hette Allie och arbetade bl.a. hos Anna Mårtens-
son, vilken drev det gamla barnbördshuset i Källvik, där många 
av de gamla Fjällbackaborna såg dagens ljus för första gången. 
Det påstås att John också föddes hos fru Mårtensson i Källvik. 
Det påstås att det var så fullt att John fick komma till världen 

Både John och Maj-Britt hade god butiksvana efter att jobbat i 
butiker i Uddevalla. John i Bjurströms Järn och Maj-Britt i Anna 
Niklassons damekipering. Som helt ung jobbade John extra i 

Skoaffären i Galärbacken omkring 1960.

John, pappa Ernst och mamma Allie vid huset i Mörhult.

➲
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i det lilla kontoret som fru Mårtensson hade. Inte undra på att 
John vigde sitt liv åt kontorsarbete, vid sidan av sin köpman-
nagärning. 

Låt oss börja från början
John föddes 3 oktober 1932. Han växte upp i Mörhult tillsamman 
med kompisarna Bengt Kahlman och Gunnar Magnusson. Mest 
höll dom till i bodarna och på bryggorna med sina lekar och 
äventyr. John berättar gärna om när de företagsamma yngling-
arna hade konstruerat en dykardräkt av allehanda persedlar. Det 
var säkert inte så lätt när John kom hem till Allie och bad om att 
få vinterkängorna mitt i sommaren. På frågan om vad han skulle 
med dom till, svarade John käckt att han skulle fästa på tyngder 
så att han kunde gå på botten med deras nya fina dykardräkt. 
Givetvis blev John försökskaninen i den nya dykardräkten, men 
några längre djuphavspromenader blev tack och lov inte. John 
berättar gärna gamla minnen från sin barndom. 

7 april 1940 var en vacker vårdag. John och hans kompisar höll 
på med sina glada lekar. Varannan dag hade John sin mjölkdag. 
Det betydde att han skulle hämta mjölk ute på Långö i en 3 liters 
mjölkhink. För att komma till Långö fick han gå över den gamla 
hängbron som fanns i gamla tider, en promenad på kanske 20 
minuter. När han kom hem fortsatte de glada lekarna med de 
andra barnen på Mörhult. När solen började gå ner kom farmor  
Hanna och ropade till barnen ”Ni får skynda er å komme hem, 
för de e krig, tyskarna kommer!” 

Dagen efter satt familjen i fönstret och såg hur militärer dök 
upp lite varstans. Det var hemvärnet. Det byggdes försvarsverk 
här och där, inte minst på Kråkholmen, ifall tyskarna skulle 
komma in genom Sandhagen. Dagen efter, den 8:e april, hördes 
det ett mullrande ute från havet. Det var den Tyska flottan som 
var på marsch för att inta Norge. Det var säkert svårt att sova 
den natten för alla i Fjällbacka.

Två år senare, när John var 10 år, gick han med i hemvärnet, som 
så många andra gjorde. John blev ordonnans och fick springa 
med brev och annat mellan hemvärnsmännen. Sambandscen-
tralen blev Johan Norbergs källare. John har massor att berätta. 
Det skulle krävas tio Fjällbacka-Bladet för att få med en bråkdel 
av hans minnen. 

Efter skolan som vid den tiden var sexårig, plus ett par tilläggs-
kurser höst och vår, beslöt sig John att ge sig ut att se världen. 
På Transatlantics lastfartyg Coolangatta mönstrade han på som 
mässuppassare och var ute i drygt ett halvår innan han kom åter 
till Fjällbacka.

Ett par år med diverse jobb, bl.a. i Olofssons Järnhandel, var 
det dags för John att göra lumpen. Efter en del sjukvårdskurser 
blev han sjukvårdare i det militära. Jag har fått för mig att John 
gärna skulle velat studera till läkare, med sitt sociala intresse 
och sin noggrannhet.

Under en palm i Kapstaden vid en av två Sydafrika-resor med Coolangatta.

1958 - två 26-åringar flyttar hem från Uddevalla och tar över skoaffären i Fjällbacka. 



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2017 • Nr 12215

22 maj 1954 blev det bröllop med de gamla klasskamraterna 
Maj-Britt och John i högsätet. Några år i Uddevalla och 1958 blev 
det dags att tillträda skoaffären i backen, vilken såldes vidare 
till Gunilla Brink 1996.

 I alla år har John ägnat sig åt föreningslivet i Fjällbacka och 
jag tror inte att det finns, eller funnits, en enda förening där 
Sko-John inte varit kassör.

1959 fick Maj-Britt och John sonen Anders som sedan 2000 bl.a. 
ansvarar för det redaktionella arbetet med Fjällbacka-Bladet, 
något som tidigare under många år sköttes av Maj-Britts far 
Algot Torewi.  

Intresset för Fjällbacka går i arv i familjen, liksom boendet i Mör-
hult. Själva har Maj-Britt och John, vilket jag tror alla vet, flyttat in 
till samhället, men varje sommar ser man deras glada miner på 
bryggan i Mörhult, njutande av sommarens tid. För John är det 
viktigt att få ta båten och dra en och annan makrill, eller vittja sina 
hummertinor. Sådant går nog aldrig riktigt över. nKlassisk samhällsvy i mitten av 1970-talet, ”Korgarna ute” vid skoaffären.

Ekonomisk redovisning vid invigningen av Fjällbacka IK:s samlingslokal på 
Norra Hamngatan. Arne Svennberg, Erland Järund, Vicke Widelius och Hugo 
Andreasson lyssnar intresserat.

”Rea-personalen” Adele Berg, Maj-Britt och Ulla Karlsson.

Två skoaffärsägare och en blivande redaktör för tidningen du håller i handen.

URSÄKTA OSS!
Vid distributionen av decem-
bernumret 2016 använde 
vi en ny distributör. Vad de 
gjorde, eller snarare inte 
gjorde, vet vi inte, men Fjäll-
backa-Bladet blev för många 
mycket försenat eller har 
inte levererats alls.

Vi går med detta nummer 
tillbaka till tidigare leve-
rantör och hoppas på er 
förståelse. 

Vi menade inget illa…A
Styrelsen

Från kommunen – Anders Järund

• Folkmängden i Fjällbacka var 1/1 1048 personer, en ökning med 36 personer. Det är den 
näst högsta noteringen sedan början av 90-talet. Rekordet från 1996 är 1060 personer.

• Folkmängden i Tanums kommun ökade med 151 personer till 12 606.
• Vindkraften i Västra Götaland är mest utbyggd i Sverige. Av VG:s kommuner leder Tanum.
• Sälstammen har ökat kraftigt. Yrkesfikarena önskar ökad avskjutning.
• Lodjursstammen har ökat pga. de milda vintrarna utan spårsnö som försvårat jakten.
• Hummerfisket i höstas blev magert, ytterligare reglering av fisket diskuteras.
• Mobila poliskontor införs i Hamburgsund och Tanum öppet cirka 2 timmar vissa dagar. 
Från Tanum
• Tanums Shoppingcenter är sålt. Orvelin Group köpte 45% och Olav Thon Gruppen 55%. 
Från Svenneby
• Svenneby Gamla Kyrka från 1000-talet har renoverats för 3,8 miljoner.
Från Hamburgsund
• Sveriges dyraste fritidshus, Katteklovan vid inloppet till sundet, såldes i höstas, 35 miljoner.
Från Grebbestad
• 60–70 nya bostadsrätter i tre olika projekt, skall bli klara våren eller sommaren 2018.
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Ostron &&tang

—  Mat & dryck från havet  —

0

Text & foto: Annika Torevi

Sockertången kan ni plocka och är god att fritera till Tångchips, säger Linnéa.
Åsa hämtar upp ostron av sorten Ostrea edulis inför kvällens evenemang.
Tångchips, ostronsmör, inlagd saltarv, knöltångssallad, rökt tångmajo m.m.
De japanska ostronen ”brottas upp” för att grillas med bl.a. parmesan.

Under Kristi Himmelfärshelgen ägde det första even-
tet ”Ostron och tång” rum. Det arrangeras av Åsa Har-
din på Kalvö Ostron och Linnea Sjögren på Catxalot i 
Grebbestad/Havstenssund. Fler event planeras.

Åsa hämtade upp gästerna som bokat sig för en kväll med mat från 
havet på Centrumbryggan. På Kalvö Ostrons flytbrygga berättade 
Åsa om sin verksamhet, ostronens historia, kärleksliv och dagens 
regelverk. Vädret var underbart och den låga vårsolen lade ett 
rosa skimmer över skärgården. Iland på Kalvö pustade vi uppför 
backen till Åsa och Anders hus. Där väntade Linnea med uppdukat 
middagsbord, provsmakningsbuffé och skumpa. Även om inte alla 
tiotalet gäster kände varandra sedan tidigare blev stämningen 
snabbt familjär. Medan vi sörplade klassiska svenska ostron och 
knaprade friterade tångchips gick Linnea pedagogiskt igenom 
de olika rätterna lagade på sockertång, fingertång, blåstång, 
rörhinna och mer bekanta saker som ramslök, violer, strandpilt 
och strandglim. Vem anade att den vita standglimmen smakar 
vanilj? Tången plockar Linnea gärna från sin kajak. Den är bäst 
från februari till sen vår, så fort värmen kommer får den påväxt 
av sånt som man helst inte vill äta. 

Efter mycket småätande med lika förtjusande som överraskande 
smakupplevelser gick en del av gästerna ut på altanen och lärde 
sig öppna japanska ostronom finns i överflöd i våra vatten. Det 
är inget fel på japanska ostron smakmässigt. Tillbaka inne satte 
vi oss till bords och fick dem grillade med olika smaksättningar 
och visst var det gott! Små foliepaket med torskrygg, vitvin, smör 
och tångkrydda. Pinfärska, kokta havskräftor. Bröd med tång, 
tångsmör, tångpesto, tångmajo… Vi blev väldigt mätta. Ändå 
var det inga problem att få plats med kladdkaka med tångpulver 
och vispad grädde!

Gemensamma livsval
Linnea, ursprungligen från Hamburgsund, tog för några år sedan 
med sig familjen och lämnade storstadslivet för att förverkliga sin 
dröm om att kunna leva och verka i skärgården utanför Grebbe-
stad där de redan hade ett hus. Ni som läste vår artikel om Åsa och 
Kalvö Ostron i nr 117 vet att hon gjort samma livsval. De kände inte 
varandra mer än till namnet, men tack vare en gemensam bekant 
som har näsa för nätverkande blev de presenterade för varandra 
för något år sedan med motiveringen ”ni borde göra något ihop”. 
Det började med ett experiment där ostron och tång var basen 
för en fond till soppor och såser. Samarbetet utvecklades sedan 
till ”Ostron och Tång” – och på den vägen är det. Åsa och Linnea 
har mycket gemensamt, basen för deras verksamheter är havets 
naturliga råvaror och då spelar den geografiska positionen på 
land mindre roll. Åsa har sin verksamhet i Fjällbacka Skärgård 
med Hamburgsund som landbasen och Linnea har precis öppnat 
butik, utställning och kurslokal i ett magasin i Havstenssund. n
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Åsa på Kalvös ostronengagemang växer än mer. När Morgonda-
gens Ekologiska ölkafé & bryggeri i Hamburgsund öppnade för 
ett år sedan tog Åsa kontakt. Varför inte brygga en stout (svart 
överjäst öl vanligt på bl.a. Irland) och servera Kalvöostron på 
kaféet? Många hävdar ju att ostron skall ätas med en stout i glaset, 
inte champagne, vilket undertecknad bestämt instämmer i.

När norska Vinmonoploet kontaktade det norska mikrobryg-
geriet Eiker och kollade av om det kommit några utländska 
nyheter kontaktade Eiker Morgondagens och frågade om det 
fanns ostron i närheten och det gjorde det ju…

En stout togs fram där 70 ostron ingår i grundsaten för 1000 
liter öl. Det är alltså inte så att det ligger ett rått ostron varje 
flaska utan tanken är mer att smakerna skall tangera varandra 
när man äter ostron. Morgondagens brygger några hundra 
liter för egen försäljning men den stora volymen bryggs i 
Norge. Eiker Ølfabrikk ligger i närheten av Drammen och är 
specialiserat på ekologiskt öl. 

De första 2400 flaskorna (1000 l) gick snabbt åt på Vinmonopolet, 
men förhoppningsvis kommer nästa ”batch” snart. Nu återstår 
bara att se om/när Kalvö Østersstout når Systembolaget... n

KALVÖ ØSTERSSTOUT

Ibland känns det tjatigt att påpeka 
att gudarna är med oss i Fjällbacka 
när vi arrangerar något jippo, men 
så är det bara… Oftast i alla fall…

Havskräftans Dag, det fjärde året, 
föll in i statistiken och bjöd på sitt 
vanliga fina väder och underbara 
stämning. 7-8 kräftfiskebåtar låg 
vid Centrumbryggan och krängde 
havets godsaker i olika variander. 
Allt ackompanjerat av Sala Stor-
band på Ingrid Bergmans torg.

Sedvanliga kokta, som tallrik med tillbehör att äta på plats eller i 
påse att avnjuta hemma, gick att köpa. Det fanns Baguetter med 
kräftfyllning, Grillade kräftor och Vitlökswokade kräftstjärtar 
som bidrog till de underbara dofterna kring torget. 

Så hade vi båten med de asiatiska varianterna av havskräftor. 
Lena och Oscar Nordblom och Per-Inge Bergman på SD 402 
Ingarö (för dagen fyndigt ”omdöpt” till Far East) tog ett rejält 
kliv syd-österut eller vad sägs om Lenas meny: 

Kräftsoppa ”Gangnam Style”, i dag inte bara en slagdänga 
eller ett distrikt i Seoul utan också en krämig, vällagad god 
soppa i Fjällbacka hamn, som serverades med hel havskräfta, 
srirachamayo och bröd. 

Vietnamesiska vårrullar, fjolårets favorit, med glasnudlar och 
grönsaker. 

Bao – Steamed buns, årets nyhet, fyllda med krispiga fräscha 
grönsaker och kräftstjärtar med en asiatisk touch. Till detta 
serveras garipicklad gurka, housinsås och srirachamayo med 
rostade sesamfrön. 

Med spänning ser vi fram emot vad som serveras från nästa 
års menyer! n

Havskräftans Dag 2017
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Fullt på torg och bryggor. God mat och storbandsjazz.
Lena och Oscar med asiatiskt stuk på ”Far East”.
Doftkanon Sôtten med vitlökswokade kräftstjärtar.

—  Mat & dryck från havet  —

Text & Foto: Anders Torevi

Text & Foto: Anders Torevi
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Flytta till Fjällbacka!
Text & foto: Clas Collin

Som du kanske redan läst i tidningen så hade Fjällbacka fler invånare vid årsskiftet än vi haft sedan 1990-talet. 
Och hela Tanums kommun ökar. Tittar man på kommunens officiella statistik så har Fjällbacka tätort och lands-
bygdsområde nu 1355 invånare, fler än på 20 år. Det betyder större underlag för affärer och service i vardagen. 
Och fler glada barn i samhället! 

Men hur är det att flytta till Fjällbacka med barn? Och varför flyttar man hit? Vi har intervjuat några familjer 
som just är på gång in till samhället. 

Från Uddevalla till kontoret
Sofia och Jacob Agertoft är inga nykomlingar i Fjällbacka. 
Jacob är född och uppvuxen i Hamburgsund, har gått på 
Handels i Göteborg, arbetar som mäklare på Joreviken Fastig-
hetsbyrå och har haft sin arbetsplats här sedan 1998. Sofia är 
civilingenjör och arbetar som kommunikations- och marknads-
ansvarig på Rambo i Lysekil. 

Många kommer ihåg henne som peppande passledare på 
Hälsan. Familjen består också av Erik sex år och Stina två. De 
senaste tio åren har de bott i Uddevalla och Sofia och Jacob har 
pendlat till sina arbetsplatser.

– Egentligen tänkte vi sälja kontorshuset i Fjällbacka och bo 
kvar i Uddevalla. Men vår sammanlagda pendlingstid går ju ner 
från 3 timmar per dag till 1,5 timmar om vi flyttar till Fjällbacka 
istället. Dessutom får vi närheten till förskola och skola, fördelen 
att Jacob finns till hands och snabbt kan rycka ut när kräksju-
kan plötsligt slår till, plus det mindre samhällets själ. Här hälsar 
människor på varandra! 

Vi pratar om eventuella problem med att flytta till Fjällbacka.
– Det blev (naturligtvis) ett mycket större projekt än vi trodde att 
göra om kontoret till ett familjehus! Men vi har renoverat förr, så 
det är överkomligt. Alla på kommunen har ställt upp och de på 
förskolan är jättegulliga. Jacob har ju bott i Fjällbacka en tidigare 
period och tillsammans har vi bott några år i Hamburgsund, så 
vi ser inga problem med att komma in i samhället. För oss är 
det naturligtvis en ganska enkel flytt. 

Man kan ju tänka sig att utbudet när det gäller jobbmöjighe-
ter och aktiviteter blir rejält begränsat när man flyttar till en 
mindre ort?
– Det är klart att det finns mer jobbmöjligheter inom mitt 
område om vi hade bott i Göteborg. Men här finns tillräckligt 
med möjligheter inom ”normalt” pendlingsområde, säger Sofia. 
Och jag personligen byter gärna de lite större karriärmöjlig-
heterna mot livet i Fjällbacka.

– Man måste se på vad som finns inom grannkommunerna också 
när man tittar på aktiviteter för barn och vuxna, lägger Jacob till. I 
en större stad får man också köra till det mesta om man har spe-
cialintressen. Allt finns inte i det egna kvarteret. Här har vi fotboll 
och kampsport i Hamburgsund, friidrott och musikskola i Tanum, 
hockey i Munkedal, cykling i Kville. Plus allt som finns i Fjällbacka: 
golf, tennis, tävlingsdans, gym, segling, fiske, sångkör mm.

Och när går flytten?
– Ungefär när tidningen kommer ut hoppas vi vara på plats. 
Helst med badrum.Sofia och Jacob i renoveringstagen.
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Från Oslo till Sälvik
Sofia och Jacob är ju nästan att betrakta som hemvändare. Nästa 
familj har också starka band med Fjällbacka, men som delårs-
boende. Liza och Tomas Collin (obs! jävig artikelförfattare) 
fick möjlighet att bygga ett hus i Fjällbacka för fyra år sedan. 
Då jobbade bägge två sedan länge i Oslo. 

Drömmen fanns om att en gång i framtiden kunna bo perma-
nent i Fjällbacka. Våren 2017 var det dags, triggat av att äldsta 
barnet skall börja i förskoleklass till hösten. Tomas som är IT-
projektledare har bytt jobb till eSmart Systems i Halden, dit 
han kan pendla. 

Liza jobbar kvar Oslo och arbetar sedan i vintras som product 
line manager på mjukvaruföretaget Visma. Jobbet innebär 
många resor och hon veckopendlar. Man kan undra hur de får 
ihop det dagliga livet?

– Att pendla till Halden tar drygt 50 minuter, inte så väldigt 
mycket längre än att åka kollektivt i Oslo. Naturligtvis behöver 
vi nu ha en bil till. I Norge är man ganska liberala med att ha 
hjemmekontor någon dag i veckan. Det kommer att bli viktigt 
för oss, men då gäller det att fibern kommer snabbt. Annars 
hackar videokonferenserna alldeles för mycket och de är 
nödvändiga för att kunna jobba hemifrån. Dessutom har vi ju 
morföräldrarna i närheten som kanske får rycka in ibland för att 
ge barnen kortare dagar på förskolan.

Så varför flytta från en huvudstad med utmärkt förskola och 
utbildning, förstklassig sjukvård och karriärmöjligheter, till 
Fjällbacka?
– Vi vill ha bättre livskvalitet, bo närmare naturen och få en 
bättre uppväxt för barnen. Och vi älskar vårt hus. I år måste vi 
bestämma oss om barnen skall växa upp i Sverige eller Norge. 
Har de väl börjat skolan är det mycket svårare att flytta. Rent 
praktiskt är det också bökigt att bo på två ställen. Vi har åkt ner 
nästan varenda helg nu med barnen, och vi hatade söndags-
eftermiddagarna när man skulle packa ihop och åka tillbaka till 
Oslo. Även om vi har trivts jättebra där och kommer att sakna 
snön. Sen kommer vi mycket närmare både mor- och farföräldrar 
vilket är praktiskt. När det gäller utvecklingen i sitt yrke får man 
naturligtvis vara beredd att pendla så att man når de bolag och 
branscher man har kompetens för. 

Både Liza och Tomas har bott här länge på somrarna (Tomas 
pappa Olle Paulson var fastboende i Fjällbacka i många år) och 
har släkt, vänner och goda grannar i samhället. Men de behöver 
jobba en del med att öka sina kontakter med andra familjer i 
samma situation. Annars har det inte varit några större problem 
med flytten.

– Kommunen har varit bra och förskolan har verkligen ansträngt 
sig för att ge en fin inskolning. Sen är det ett fantastiskt pap-
persarbete att flytta från Norge tillbaka till Sverige, med en del 
inbyggda moment 22. Tänk på att sätta era barn i kö i god tid 
när ni funderar på att flytta hit!

– Och tänk på att det finns en spännande arbetsmarknad runt 
Halden, högskolan har gett upphov till många kunskapsföretag. 
Och man har en timme kortare arbetstid i Norge att kompensera 
pendlingen med!

Tankar på ny förskola
Den som verkligen kan barnsituatio-
nen i Fjällbacka är Monica Rosenhoff 
som ansvarar för förskolan i samhäl-
let. I april öppnades avdelningen 
Florö uppe i Målgården som varit 
stängd i många år. Det finns nu 5 
avdelningar/grupper för olika åldrar, 
med sammanlagt 61 barn i maj. På 
nästa uppslag hittar du en artikel om 
förskolan Florö.

Är det högt tryck och långa köer till en plats?
– Tillströmningen har ju gjort att vi fått öppna Florö, och jag 
vet att det är ytterligare barn på väg till Förskolan. Kötiden 
varierar, men generellt har Tanums kommun en garanti på max 
tre månader.

Vi har hört att det talas om att bygga en ny förskola?
– Fler barn i förskolan ger ju automatiskt fler barn i skolan. Och 
de behöver lokalerna där vi just nu har tre avdelningar. Därför 
har kommunen börjat tänka på en helt ny förskola där vi samlar 
alla avdelningar och har plats för framtida behov. 

Så det är till dig man ringer om man vill tala förskola i Fjällbacka?
– Alla frågor och funderingar kan man ringa till mig om. Ställa 
sig i kö gör man på kommunens hemsida. n

Familjen Collin flyttar in. .

➲
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För dig som funderar på att flytta till Fjällbacka med barn:
• Har du frågor som har med kommunal service att göra så ringer du till kommunens kundcenter, så skickar de 

dig vidare till rätt person. 0525 180 00 mellan 8.00 och 16.30. eller kommun@tanum.se 

• Information om kommunen hittar du på: www.tanum.se

• Under fliken Uppleva och göra/Ung i Tanum hittar du t ex. ett föreningsregister där du kan hitta rätt med dina 
specialintressen 

  Har du skolfrågor?
• Fjällbacka förskola: Monica Rosenhoff, förskolechef. 0525 184 03 eller monica.rosenhoff@tanum.se

• Fjällbackas F-5 skola: Ulrica Larsson, rektor. 0525 184 50 eller ulrika.larsson@tanum.se

• Hamburgsundsskolans högstadium: Sven-Erik Olsson, rektor.  0525 184 51 eller sven-eric.ohlsson@tanum.se

• Campus Futura med gymnasieskola och vuxenutbildning: Leif Buller, rektor. 0525 181 99 eller leif.buller@tanum.se

Fjällbacka har två föreningar för oss som bor här: 
• Föreningen För Fjällbacka ger ut tidningen du läser just nu, driver Turistinformationen, ger ut informationsma-

terial, genomför olika events mm. För alla som på något sätt bor i samhället. Hittas på www.fjallbackabladet.se 
eller på Facebook eller ring ordförande Rebecca Trehammar 0525-325 60 eller rebecca.trehammar@telia.com

• I Samhällsföreningen är alla som är skrivna i Fjällbacka automatiskt medlemmar. Föreningen är remissinstans 
inom kommunen, driver ett antal arbetsgrupper runt trafik/miljö, näringsliv/industrimark, olika projekt m.m. 
Finns på www.fjallbacka.com/samhällsföreningen och på Facebook. Eller ring ordföranden Rosita Jansson, 
0705 867026 eller rositajansson@telia.com

• Fjällbacka och regionen runt samhället har därutöver ett brett utbud av föreningar. Idrott, fotboll, dans,  
segling, golf m.m.

Intresserad av jobb i norra Bohuslän?
• Kontakta näringslivssekreterarna i Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Uddevalla. De brukar ha 

bra koll på vilka företag som expanderar i respektive kommun.  
 

Eller kontakta Tarasso Rekrytering i Uddevalla som är inriktade på ledar- och specialistbefattningar i området. 
www.tarasso.se eller Annchen Kull 0730 397034.  
 

Motsvarande rekryterare för södra Norge heter Bee2Bee i Halden.  
www.bee2bee.no eller Kristin Vestli +47 40412876.  
 

Arbetsförmedlingen i Tanumshede har telefon 077-160 00 0. Kika även på www.jobb.nu/tanumn

Fjällbacka har helt klart kvaliteter som lockar yngre familjer. Det finns flera nytillkomna än 
exemplen i artikeln. Ny infrastruktur i form av fiber stödjer nya arbetsvanor. Och varje gång du 
möter ungarna i förskolan på utflykt, så ser du ett löfte om ett levande Fällbacka i framtiden.

Fjällbackas hemsida hittar du på: www.fjallbacka.com
Ytterligare information kan du hitta på Facebook: Fjällbacka anslagstavla

Faktaruta Clas Collin



FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2017 • Nr 12221

Ett nästan öronbedövande kvitter hörs 
från skogens alla fåglar och i många 
träd finns fågelholkar som bebos av 
både blåmes och sparv. Allsköns träd 
och ståtliga tallar omger platsen och 
fast det ligger inne i ett samhälle får 
man känslan av att det är ett eget litet 
pytteland. Och visst är det så! Här bor 
ju faktiskt småfolket.

Man kan faktiskt tro att det är början 
på en saga och så är det kanske, men 
i det här fallet är sagan alldeles sann. 
Fjällbacka har nämligen berikats med 
ännu en förskola, Förskolan Florö.

Platsen, som lika gärna kunnat ligga 
i en Astrid Lindgren-idyll, är bostads-
området Målgården i Fjällbacka.

 Småfolket är ju förstås alla härliga 
förskoleungar som strömmar till Florö 
från tidig morgon till sen eftermiddag. 
Tankarna går nästan orört till Beppe 
Wolger och Olle Adolphsons ”Det 
gåtfulla folket”…

Lokalerna som tillhör Tanumsbostä-
der har tidigare på 90-talet huserats 
av ett föräldrakooperativ och flera av 
barnen som gick där då har sina egna 
barn på Florö idag. Ett sådant härligt 
kretslopp och ett av Floröbarnens 
föräldrar, Niklas Klaving, beskriver det 
som att cirkeln nu är sluten då han 
själv var ”dagisbarn” här på 90-talet, 
då förskolan gick under under namnet 
Stormen. Nu går hans dotter på Florö 
och Niklas ser det som en stor ynnest 
och resurs att få ha sitt barn på en 
sådan fin, ny och mysig förskola.

Nu för tiden är förskolan kommunal 
och då Fjällbacka skola och förskola 
hade växtvärk och förskolekö fick 
åtgärd göras och lokalerna fick åter 
nytt ljus genom denna verksamhet.

Florö har idag kapacitet för 15 platser 
och inriktar sej till målgruppen 1-5 år. 

FLORÖ – nya förskolan

Fjällbacka förskola, som består av 
fem avdelningar där Florö ingår, har 
profilen naturvetenskap och teknik. Vi 
jobbar med, upptäcker och utforskar 
de fyra elementen, eld, luft, jord och 
vatten. Man kan jämföra profilen som 
hur ett träd växer och vad som behövs 
för att växa sig stark och stabil.

Under ytan startar det hela med ett 
stabilt rotsystem som ger starka träd. 
Och för det krävs vatten, sol och liv. 
När rötterna har nått goda förutsätt-
ningar börjar trädet växa och bilda en 
stam, en profil som grenar ut sig i olika 
arbetsområden där många grenar 
korsar varandra och lär ämnesövergri-
pande. Till slut växer löven ut, det som 
ses som praktiska spår i verksamheten. 

På Florö äts det hemlagad, till hälften 
ekologisk mat, bröd som är bakat på 
surdeg och fisk som kommer från fisk-
affären i Fjällbacka. Fjällbacka förskola 
är också en sockerfri förskola där kom-
munen har tagit fram en kostpolicy 
som gäller i hela kommunen. 

Föreningen för Fjällbacka har gett 
ett bidrag till Florö som är avsatt för 
utrustning för pedagogisk utomhus-
matlagning och där stormkök, kåsor, 
grill och stekhäll införskaffats, det är 
utrustning som även andra avdel-
ningar kan ta del av.

Att förskolan Florö ligger idylliskt är 
minsann inget ljug, hela ”Floröskogen” 
(som barnen själva kallar den), omger 
platsen och närheten till både skolan, 
havet, bergen och fina strövmarker gör 
belägenheten perfekt. Fjällbackas alla 
fina lekplatser ligger också på gångav-
stånd och bjuder in till härlig lek.

Lek för pigga glada barn som växer sig 
starka i en trygg och harmonisk miljö 
på Fjällbackas nya fina förskola Florö. n

Text: Lena Willig Nordblom • Foto: Fam. Klaving och Lena Willig

Vid vägs ände på ett alldeles speciellt ställe i Fjällbacka hittar ni en liten dalgång som så här års badar i prakt-
full grönska. I den lummiga skogen i dalen finns många djur – trollsländor, pigga ekorrar, listiga skator, kol-
trastar, bladhorningar och tordyvlar. Här växer kaprifol, blåbär, slånbär och hallon. Här finns både vildapel och 
gråpäron. 

▲ Niklas Klaving med dottern Catleya.
n På skogspromenad i ”Floröskogen”.
▼ Här odlas majs, tomat, lök, bönor m.m.

”Från första dagen på Florö fick vi känslan 
av hemtrevnad. Det är lätt att lämna barn 
i den miljön, precis intill skogen. Vi har haft 
Wiggo på alla avdelningar på Fjällbacka 
förskola men detta känns så bra då maten 
lagas på plats och gruppen är mindre.”

Josefine, mamma till Wiggo
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Ing-Britt Engberg
– minnen från ett långt fjällbackaliv

Text: Harald Rylander och Clas Collin
Foto: Harald Rylander, Stefan Karlsson - Bohusläningen, familjen Engbergs arkiv och Hembygdsarkivet

Vi träffar Ing-Britt i hennes fina  
lägenhet på Södra Hamngatan 18, 
där hon bott i 58 år. Den är vackert 
möblerad och här finns ett piano, 
en cello och ett par fioler. 

”Familjen var mycket musikalisk. 
Min man Elon spelade cello bl.a. på 
Stora Hotellet. Det var en trio med 
cello, piano och fiol. På Hotellet spe-
lade de på tre sittningar 1941-42, 
klockan 5, 7 och 9. Min pappa Rag-
nar spelade fiol och jag fick lära mej 
spela piano. När jag var 12 år tyckte 
min spelfröken som var småskolelä-
rarinna att hon inte kunde lära mej 
mera, så jag fortsatte sedan själv”. 

Ing-Britt bjuder på gott kaffe och 
hembakat bröd och vi ska tala lite 
om gamla tider.

Ing-Britt föddes i december 1920 i Fjäll-
backa, i hemmet i Majorsbacken och växte 
upp tillsammans med sin äldre bror David, 
född 1917. Föräldrarna var Ragnar Setter-
lind och Annie Holmberg. Pappa var från 
Fjälbacka (född 1892) och mamma Annie 
(född 1888) var uppvuxen på Dyngö. De 
gifte sig 1917. Annies föräldrar var Josef och 
Gustava Holmberg. De bodde i ett hus på 
södra stranden i hamnen på Dyngö. Josef var fiskare, hade en 
liten fiskebåt för backfiske och hummerfiske.

Ing-Britt vistades ofta om somrarna som barn på Dyngö och 
bodde då hos mormor och morfar Gustava och Josef. På den 
tiden bodde cirka 90 personer på ön året om. Där fanns både 
skola och affär. Det var få sommargäster på den tiden.

”Jag bodde i hemmet i Majorsbacken i cirka 20 år. Som barn 
lekte vi bland bryggorna. Inga flytvästar användes på den tiden. 
Men när vi badade och skulle lära oss att simma använde vi 
simdynor gjorda av kork som skavde. Pappa styrde oss med 
ett spö fäst i ryggen”.

Ing-Britt träffade sin blivande make Elon Engberg redan i skolan. 
De dansade ofta på Fjällbacka dansbrygga. ”Elon dansade 
mycket bra, så jag föll för honom direkt”. De gifte sig 1942 och 
fick två söner, Bertil som blev bagare och Lars som jobbat som 
elektriker. Elons pappa Anders var stenhuggare och arbetade i 
Kullgrens stenhhuggeri vid Stämmen.

Bageriet
Ing-Britts farmor Davida Setterlind (född 1866) startade bageriet 
1900 i huset på Norra Hamngatan, där det fortfarande är bageri. 
Affären var i gula huset i Majorsbacken vid den fina stenlägg-
ningen, mittemot bageriet. Huset lär ha byggts av Ing-Britts 
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Ing-Britt Engberg
– minnen från ett långt fjällbackaliv

farfars far Olof Setterlind på 1850-talet, där han först idkade 
skomakeri. Olof var född i Värmland.

Kön från gatan var lång när man skulle köpa limporna och de 
goda sockerbullarna. Pappa Ragnar, Ing-Britt och brodern David 
arbetade sedan i bageriet. Ing-Britt var bara tio är när hon fick 
bära nybakat bröd till pensionaten Kärralid och Gröna Lid. En 
limpa kostade 35 öre och sockerbullarna 2 öre styck, en vetekrans 
med russin 50 öre på 30-talet. När Ing-Britt var 16 år fick hon ta 
hela ansvaret för bageriet då pappa och mamma blev sjuka. Det 
blev ett tungt arbete. Fyra stora trätråg med olika degar skulle 
sättas på kvällen och sedan började bakningen klockan fem 
på morgonen. Därefter var det dags att ta hand om kunderna 
i affären klockan åtta.

Liksom idag fanns det flera bagerier i Fjällbacka. Kallin och 
Larssons låg i ett hus vid uppgången till Brandgatan. Och vid 
Klippan låg ytterligar ett.

Det har varit flera ägare till Setterlinds bageri. Carl och Davida 
1900-1923, Ragnar och Annie 1923-1952, David och Astrid 1952-
1970. Sture Strand 1970 -2003, Susanne Bjerkander 2003-2015, 
då bageriet flyttade till ny lokal under Bååthaket.

Bageriet brann 1956 och branden omfattade även den intil-
liggande fiskaffären. Branden startade i fiskaffären som också 
lagrade en hel del tjärat tågvirke. Det sägs att någon kokade 
krabba och därmed bröt branden ut. Bageriet kunde byggas 
om men fiskaffären förstördes helt.

Farmor Davidas receptbok
Ing-Britt har kvar Davidas receptbok från 1903. Davida var då 37 
år. Den var först tänkt som en poesibok med en ros på omslaget, 
men redan efter några sidor tar matglädjen över. Här kan man 
läsa recept på olika maträtter som löksill, sillkotletter, sillåda, 
ansjovisägg, spansk fiskpudding, dansk kålsoppa. Dessutom en 
mängd recept på mandelkaka, syltkaka, olika sockerkakor mm. 
Allt skrivet med vacker handstil. En del av kak- och brödrecepten 
användes i bageriet.

Ing-Britts föräldrahem i Majorsbacken.

Ragnar och David Setterlind i bageriet.

Branden 1956 som ödelade gamla fiskaffären som låg intill bageriet, med 
gaveln mot sjön. Bageriet, andra huset från kameran, gick dock att rädda .

➲
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Den stora Fjällbackabranden 1928
Branden utbröt den 12 maj kl 5 på eftermiddagen och spred sig 
snabbt. Vad som egentligen orsakade branden är fortfarande 
oklart, men många rykten gick.

Ing-Britt var 8 år och minns händelsen väl. Hon var i huset 
i Majorsbacken när larmet gick. Föräldrarna försvann för att 
hjälpa till. Tillsamman med Kerstin Wideleus satt Ing-Britt uppe 
hos Lennart Svenssons mamma och tittade ner på branden. 
Ing-Britt plockar fram en stor bunt med rullade tidningsurklipp 
från 1928 (bl.a. Göteborgsposten och Bohusläningen) för att 
illustrera sin historia.

”Farmors hus på Södra Hamngatan var hotat och mamma 
Annie fick slå in dörren för att försöka rädda något. Eftersom 
Södra Hamngatan var blockerad i den östra delen var hon först 
tvungen att springa från Majorsbacken runt hela Vetteberget.” 
Det blev det vackra porslinet som nu pryder väggen där vi sitter, 
några fotoalbum och en kanapé som kunde räddas. Farmors 
hus brann ner helt.

Farmors porslin som räddades vid branden. Området i texten, före och efter branden 12 maj 1928.

Davida Setterlinds recept- och poesibok från 1903.
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Det fanns cirka 50 affärsrörelser i Fjällbacka före branden 1928. 
Ing-Britt kan beskriva dem alla. Det fanns t.ex. flera speceriaf-
färer, såsom Dorthe’s, Aronssons, Dahlgrens, Wenanders, Set-
terlinds, Johanssons, Falcks, Wahlbergs, m.fl.

Folkhögskola 1938 – 1939
Folkskolan i Fjällbacka hade klasserna 1-6. Efter att ha skött 
bageriet gick Ing-Britt sedan på Wendelbergs folkhögskola i 
Mölnlycke där pappa Ragnar hade gått 1911. Där lärde han sig 
bl.a. slöjdarbete. Ing-Britt visar upp några relieftavlor i trä från 
50-talet samt en ”Döderhultar”-figur. Efter skolan i Mölnlycke 
blev det arbete i bageriet igen för Ing-Britt.

Elons affär 1946 – 1963
Ing-Britt och Elon övertog Wahlströms speceriaffär 1946. Affären 
fick sedan namnet Elons. De hyrde först huset på Södra Hamn-
gatan 18 och köpte det 1959. Vid övertagandet fanns det en hel 
del porslin som sedan också såldes i affären. Julen 1946 skyltades 
det med det fina porslinet. Båda arbetade i affären och ibland 
anställdes extra personal om somrarna. Badgästerna handlade 
på räkning och ibland fick man leverera varorna ända in i köket. 
1963 slutade Ing-Britt och Elon att sälja specerier, men Ing-Britt 
drev en stuvbod i lokalen i några år. Sedan hyrdes den ut några 
år till olika versamheter innan den så småningom blev galleri. 
Elon dog 1980, endast 59 år gammal.

Föreningslivet
Ing-Britt har varit flitig i föreningslivet. Hon var kassör i 10 år i 
Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem medan man byggde och 
drev Åldersro (numera vandrarhemmet vid busshållplatsen). Att 
man höll i driften gjorde att stiftelsen hade anställda, så det var 
mycket jobb med löner och helgersättningar. Många dödsbon 
donerades till Åldersro och de skulle röjas ut. ”Värst var det när 
vi röjde Nestorsgården. Där fick vi använda grep fär att städa.”
Ing-Britt var med i SPF:s Kustkören i 20 år, tills för några år sedan. 
Hon har varit medlem i Tanumskustens SPF i 36 år och dess 
sekreterare från 1981-1995, i 14 år.

Varje måndag träffas cirka tio Fjällbackabor i källaren på Fjällbacka-
service och går igenom gamla fotografier och dokument från 
Fjällbacka. Det är Kville Hembyggdsförening som håller i detta och 
Ing-Britt är fortfarande med i arbetet, även om hon numera har 
problem med synen. Här finns ett enormt fotomaterial och annan 
dokumentation från Fjällbacka. Olle Ohlsson, även kallad  ”Olle 
Morot”, var en duktig amatörfotograf och hela hans material om 
cirka  90 000 bilder och negativ finns i källaren. Allt är i noggrann 
ordning men oftast saknas det namn på personerna som förekom-
mer på bilderna. Nu försöker man att komplettera med namnen.

Affären på Södra Hamngatan julskyltad 1946.

En av alla sparade tidningssidor efter branden..

Elon Engberg i affären.

Vad har du för levnadstips för att kunna bli gammal?
”Jag vet inte direkt. Jag har försökt att vara aktiv, jobbat, sytt 
mycket, dansat, löst korsord, ätit bra, mycket fisk. Som ung idrot-
tade jag en del. Vi tävlade i olika sporter - ett slags femkamp. 
Kulstötning, diskus, simning, löpning och höjdhopp ingick.
Det är också viktigt att vara klar i huvudet.”

Vi tackar för oss och lämnar Ing-Britt fulla av beundran över 
hennes aktiva liv i Fjällbacka. n

Ebbe Melin, Yngve Qvillby Ing-Britt Engberg, Åke Karlsson, Karin Arvidsson, 
Inger Johansson och Karin Gustafsson i ”Fotogruppen” 2013.
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En berättelse om att bo på

Fjällbacka camping 
1947-1990

Text: Eva-Lisa Sandberg • Foto: Eva-Lisa, Ina och Bertil Sandberg samt Hembygdsarkivet.

Jag har många minnen, både egna och vad mina 
föräldrar, Bertil och Ina Sandberg (född Sjö) berättat 
för mig. Jag var för liten för att minnas det mesta av 
mina första år och om olika händelser på camping 
och badplats. Min mor var uppvuxen i Fjällbacka.

För mig började det år 1947 då jag var knappt 1,5 
år. Mina föräldrar tog mig med till vad väl på den ti-
den var mer ett friluftsområde än tältplats, så som 
benämningen var på en campingplats förr.

Förklaringar till platsbeskrivningar i texten

Vi tältade de första åren på det området som kom att kallas för 
Korea, varför vet jag inte, nära plats 205.

Där hade också min far grävt en grop där han lagt granris i 
botten och täckte med en stor sten som lock. Det var kylskå-
pet där smör och annat ömtåligt förvarades, granriset byttes 
ut för varje år då vi kom. Detta har jag själv minne av, konstigt 
nog, men vi tältade där i många år också. Även andra campare 
använde detta ”kylskåp” då vi inte var där, fick min far vetskap 
om senare i livet.
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I samma område närmare infarten (hitom den nuvarande lek-
platsen) fanns ett potatisland för boende i Fjällbacka, vad jag 
vet. En av dem som odlade potatis där vid denna tid, var en man 
som min mor under skoltiden hade haft som lärare, han hette 
Erik Eriksson, berättade hon. Honom minns jag väl, han stod i 
sitt potatisland i vit kostym och vit hatt.

I samma område som potatislandet kom det ett par som 
också satte upp ett tält, då hade mina föräldrar tyckt: skulle vi 
inte få vara ensamma här? Detta har de berättat för mig. Det 
måste ha varit i slutet av 1940-talet. Tänk på det i dagens läge, 
rätt humoristiskt.

Ungefär här låg första platsen 1947.

Potatisåkern.

Där lekplatsen nu är, gräsplanen utanför staketet nära plats 125, 
ungefär där gick ett dike. Bron över bestod av två eller tre stora 
stenplattor. Stenplattorna låg med breda springor emellan. Jag 
var liten och nyfiken och tittade mellan dessa springor och fick 
syn på en liten spade som låg under bron. Jag var lite envis, så 

det var för min far att plocka 
upp denna spade, det var ju 
torrt i diket. Spaden har jag 
kvar än i dag.

Från denna dikesöver-
gång gick en gångstig 
genom tallskogen som då 
fanns. Den är borta sedan 
många år då det även 
blev camping där utmed 
berget, stigen fortsatte 
ner till badet. Den stig som 
nu finns är asfalterad. Jag 
kommer ihåg att man fick 
se sig för att inte snava på 
alla rötter som gick kors och 

tvärs på stigen. Jag kommer även ihåg doften från tallarna och 
barren på marken, det var något speciellt.

Ofta när det var dags att tvätta sig på morgonen gick vi upp 
till någon vattensamling på berget. Det minns jag väl, i vat-
tensamlingarna levde små djur som Dykare och Skräddare. 
Skräddarna sprang på vattnet. 

Då det gäller toaletter, stod det torrdass placerade på olika 
platser. Jag kommer ihåg det stora dasset som låg i en lada på 
gaveln precis vid infarten till campingen där nu Kruthusvägen 
går upp till planen ovanför campingen. 

Eva-Lisa och pappa Bertil ”morgon-
tvättar” sig

Jag kommer också ihåg att väggen användes till affischering 
innan ladan så småningom revs.

Innan det blev sophämtning var det tunnor (oljefat) utställda 
för att slänga sopor i. Vi hade ofta oturen att sitta och äta när 
tältvakten (Henning Östberg) kom och tände eld i soptunnorna 
för att soporna skulle brinna upp.

Dricksvatten fick vi hämta från en pump som fortfarande finns 
kvar, den är före infarten till hela campingen. Jag minns att den 
vattenhink mina föräldrar använde var av kraftigt tyg, rund som 
fälldes ihop som tom, med vatten i hängdes den upp på en 
trädgren eller något liknande.

➲
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De första åren tältade vi gratis har mina föräldrar berättat. Med 
tiden kom Henning Östberg och tog 50 öre natten. 

Vid ett tillfälle, detta var mitten 1950-tal, då vi låg ungefär på denna 
plats till vänster om vägen, plats 245, i tält. Detta hände sent på 
kvällen och det var mörkt, min far var ute och hade fått veta att 
det var något underligt med personer tillhörande en bil, han kom 
och berättade det. En campare hade talat med en man som sade 
att hans fru låg i bilen och sov. Jag låg och hade somnat. Min far 
och den andre camparen körde ner till polisen i Fjällbacka, som 
fanns då, och rapporterade. Under tiden var det någon som smög 
runt vårat tält, jag hade vaknat och var rädd, mamma satt med 
en av min fars skor med hård klack vid tältöppningen ifall några 
fingrar skulle försöka öppna dragkedjan på tältet, för att hon då 
skulle slå till. Men det hände inget. Skönt var det.

Polisen kom upp och tog med sig två män, fast enligt en av 
männen skulle det då varit hans fru som sov i bilen. De fick 
följa med till polisstationen för förhör. De släpptes. Dagen efter 
blev min far kontaktad av polisen och fick meddelandet som 
kommit från Norge om dessa män att de skulle anhållas om de 
skulle visa sig på kusten. Så var det med det, det var för sent, 
de hade gett sig av.

Då man kommer in på området viker vägen av mot vänster 
straxt efter den nuvarande receptionen, efter det går det en liten 
backe upp mot höger. Där låg vi i några år då det hade börjat 
bli ganska fullt när vi kom. Där stod en elstolpe, i närheten av 
detta träd, plats 112 på kartan. Då det nymodiga med elektrisk 
rakhyvel hade börjat, sattes det upp en kontakt på stolpen just 
för ändamålet att kunna raka sig.

Då tältade vi några år där och mina föräldrar fick många trevliga 
samtal och kontakter vid denna ”rakstolpe”.

Extrataket som vi hade till tältet sydde mina föräldrar av lakans-
väv. Min far impregnerade så det blev vattentätt. 

Det var inte så stort vid första gången men skarvades till året 
därpå. Jag tror nästan att vi var bland de första med extratak. 
Detta foto är taget där vi låg i många år, nuvarande plats nr 103.

Det stod en transformator vid berget vid denna sistnämnda 
avstickare av väg, där var också ett vildvuxet hallonland, nuva-
rande plats nr 104.

Det var inte bättre än när vi kom ett år fanns det inte en ledig 
plats att uppbringa, så mina föräldrar och jag trampade ner 
hallonlandet och slog upp tältet. Många menade att det går 
inte, men det blev mycket bra. Året därpå var det gräsmatta och 
upptaget. Transformatorn är sedan länge borta. 

Då blev det i stället den första platsen som nu är mitt för 
Receptionen, nr 101. Där var vi sedan många år både med tält 
och husvagn men då under vår eller höst. Sista gången var 
september 1990.

Bilder från 1950-talet. Överst vid plats 103, underst vid plats 104.

Bilder från 1950-talet. Överst vid plats 103, under st vid plats 104.

En del år under högsäsong, innan det byggdes hus på höjden 
ovanför campingen mot vattnet fanns en stor plan. Där fick hus-
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vagnar stå i turordning och köa för att få en plats på campingen, 
kostnad per dygn 25 kr, för nyttjande av toalett och dusch.

Jag avslutar min berättelse om själva campingen med ett foto 
som inte är taget i Sälvik, men fordonet har i alla fall varit där 
på plats under några semestrar på 1950-talet.

Min far hade under några år på 1950-talet tillgång till denna 
lilla Volvolastbil vid semestertid. Jag vill gärna säga att det var 
nog en föregångare till dagens husbilar. Han byggde denna 
hytt som monterades fast på flaket. Där hade vi våra sovplatser. 
Första året gick resan till Norge och avslutades i Fjällbacka innan 
hemfärd. Tyvärr har jag inte kunnat hitta något foto taget på 
Fjällbacka camping. Men jag vet att vänner i samhället fortfa-
rande minns detta.

BADPLATSEN
Från badplatsen har jag väldigt många glada minnen från tiden 
tillsammans med mina föräldrar och alla goda vänner boende 
i Fjällbacka.

Två bilder från 1950-talet. Underst Eva-Lisa med familj och vänner.

Jag var som jag skrev i början på min berättelse knappt 1,5 år 
vid mitt första besök här. Kaffe, saft och smörgås var med. i 
bland också Sockerrutor från Setterlinds. Dagarna innehöll bad, 
solande, fotboll och kortspel för dem som var intresserade av 
det en stund och många glada skratt. På färgfotot syns också 
glasskiosken på kullen, det som jag nu antar är något förråd 
som är rödmålat i dagens läge.

Här lärde jag mig också att simma då jag var 8 år, det var simskola 
då, simlärarinnan hette Berit.

Här har jag tagit simborgarmärket vid två tillfällen tillsammans 
med en av mina vänner, nu boende i Fjällbacka.

I slutet av 1940-talet var Expressen på besök och fotograferade. 
Jag kom i tidningen men tyvärr har tidningen förkommit, men 
min far hade också tagit ett foto.

Ja, när jag sitter och skriver är det mycket som träder fram i 
minnet. Jag kommer ihåg en känd person som legat och solat 
vid samma tid en sommar, Otto Brandenburg, artist från Dan-
mark. Även andra artister och skådespelare har solat och badat 
i Sälvik under åren.

Jag avslutar min berättelse med att detta är bara lite av alla 
minnen jag har under åren som gått.

Jag vill också hälsa och tacka alla mina vänner som eventuellt 
läser detta för alla trevliga år tillsammans sommartid och jag 
hoppas att vi kommer att ses några år till framöver. n



Tornfalken 
– fåglarnas trollslända

Den finländske ornitologen Ivar Hortling beskrev tornfalken på följande sätt i sin bok ”Fågelliv och fågellåtar” 
som han gav ut 1921: Då vandraren en vårdag rör sig ute på de solstekta fälten, kan han ej undgå att lägga märke 
till en liten brunröd rovfågel, som ses flaxa på samma punkt i luften eller lik en väldig trollslända på spända vingar 
orörlig hänga där för att i avsatser flytta sig närmare marken eller slå sig ner på den för ett ögonblick. Så höjer den 
sig åter upp i luften och upprepar skådespelet. Det är tornfalken, som spanar efter gräshoppor, möss, ödlor och an-
nat smått och gott, som rör sig på marken och tjänar den outtröttliga fladderkonstnären till föda.
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Text: Håkan Elg • Foto: Sture Orrhult och Fotolia



31 FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2017 • Nr 122

Tornfalk, Falco tinnunculus, är en medelstor falk med lång 
stjärt och långa vingar. Den väger inte mer än två-tre hekto. 
Vingbredden är cirka 75 cm och längden cirka 35 cm. Honan 
är något större än hanen. Den vuxna hanen har grått huvud 
och honan har rostbrunt. Kroppen är rostbrun hos de vuxna 
fåglarna medan de yngre juvenila fåglarna är mer gulröda på 
kroppen.

Tornfalken har en utbredning som sträcker sig från Kap Verde-  
öarna i väster till Sibirien i Öster. I norr hittar vi den ända upp i 
norra Skandinavien och i söder har falken utbredning ända till 
Sydafrika. Det är Europas mest talrika rovfågel och hittas i hela 
Sverige utom på kalfjället. Under mitten av nittonhundratalet 
hade tornfalken en kraftig nedgång i beståndet på grund av 
miljögifter men har nu repat sig och under de senaste åren 
har häckningsresultaten i vårt område varit mycket goda då 
det varit gott om föda. 

I Fjällbackaområdet hade vi under fjolåret minst sex häckande 
par både i skärgården och på fastlandet. I Sverige uppskattar 
man att det finns cirka 3000 par. Tornfalken häckar på byggna-
der, övertar kråkbon, i ihåliga träd och häckar framgångsrikt i 
holkar. Vill man hjälpa tornfalken till häckning kan man bygga 
en låda i kubform med sidorna 40 cm. Som ingång bygger man 
bara en halv sida och lämnar 20x40 cm som ingång. De falkar 
som häckar i skärgården brukar ofta överta övergivna korpbon 
i en klipphylla på någon ö. I boet lägger fåglarna tre till sex ägg 
under senare delen av maj månad. Äggen är vita med bruna 
fläckar och fåglarna ruvar äggen i cirka en månad. 

Tornfalken ses ofta över fält och vägar där den ryttlar 5-10 
meter upp i luften. Att ryttla innebär att fågel står helt still i 
luften med utbredd stjärt och rör bara vingarna för att sedan 
när den spanat in sitt byte dyka ner för att ta fångsten. I södra 
och västra Sverige förekommer tornfalken som övervintrare 
om födotillgången är god. Flyttar falken så gör den det i 
september-november och övervintrar då i södra Europa och 
nordvästra Afrika. Återkommer i mars-april.

Tornfalken tillhör statens vilt. Enligt jaktförordningens 33 § 
och 42 § innebär det att djuret, om man hittar det dött eller 
levande, ej får behållas av upphittaren. Hittar man en död falk 
ska det rapporteras till polisen som senare ska skicka in den 
Naturhistoriska Riksmuseet. Om man hittar en skadad fågel kan 
man kontakta polisen för transport till Fågelcentralen Tullare 
Hög (Västsveriges räddningsstation för skadade fåglar). Man 
kan också ringa direkt till Fågelcentralen 0303-16501. Levande 
fåglar som tillhör statens vilt och som ska vårdas och rehabi-
literas ska överlämnas till närmaste godkända inrättning för 
detta och det är Fågelcentralen. Två berguvsungar och en 
pilgrimsfalksunge i Fjällbacka fick under sommaren 2016 hjälp 
på Tullare Hög, tack vare att personer hörde av sig. En berguv 
dog, men en berguv och pilgrimsfalken kunde återplanteras 
i naturen efter en viss tids rehabilitering.

I sommar hoppas vi på en lika god häckningssäsong för torn-
falkarna som i fjol. Det ser bra ut då de flesta av fjolårets revir 
runt Fjällbacka är återbesatta och några falkar verka etablera 
sig i nya häckningsområden. Håll ögonen öppna!  n

Referenser:
• Leikola, Lokki, Stjernberg, Bruzewitz, 1989. 

Bröderna von Wrights Fåglar.
• Skadade Fåglar, Kungsörnen 2016.
• Pettersson Gunnar, 1984. Europas Rovfåglar.

Överst en hona med det rostbruna huvudet och underst hanen med sin gråa 
hjässa.
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Jag satt och kikade runt i ”Digitalt museum”, en 
samarbetsplattform för en rad museer, bland annat 
Bohusläns museum. Hittade en ritning på en pro-
peller till Ångfartyget Fjellbacka från Mälarvarfvet, 
9 juli 1898. 

Hmmm… Ångfartyget Fjellbacka har jag aldrig hört talas om så 
jag startade en ”googelresa” för att söka fakta om henne. 

I nummer 2-2002 av ”Länspumpen” medlemstidning för Västra 
Kretsen av Klubb Maritim, Förening för fartygshistorisk forskning 
hittade jag en bilaga av fartygsregistret reg. nummer 601-700. 
Nummer 624 var ångfartyget S/S Fjellbacka (S/S = Steam ship). 

Via Krister Bång på ”Länspumpen” fick jag kontakt med Jan 
Hermansson på Sjömanshusmuseet i Uddevalla och kan kunde 
ge mig en hel del fakta om henne, dock finns inga bilder.

Fartyget var byggt i ek och fur 1873 på Gräddvikvarvet i Säffle av 
skeppsbyggnadsmästare Erik Jansson och fick namnet Charlot-
tenberg. Hon var på 174 bruttoton och en ångpanna på 24 hkr 
(vilken 1892 byttes ut mot en på 28 hkr). 

1893 såldes hon till Göteborg-Strömstad Ångbåts AB och 
döptes om till Fjellbacka. 1897 såldes hon vidare till Väddö i 
Roslagens skärgård men behöll namnet ända in till slutet. Sista 
ägarbytet var 1900 då Carl Hedin i Stockholm tog över henne.

Jag lyckas hitta en enda rad om hennes resor i en text av Åke 
Broberg om utskeppningen av kalk och kalksten från Bläse 

kalkbruk på Gotland: Under 1899 gör S/S Fjellbacka 18 resor med 
kalksten på Skutskär. 

Fartyget havererade i Östersjön den 9/5 1901 enligt nedanstående: 

Sjöförklaring den 13/5 1901: Fartyget led maskinhaveri genom 
att en ventil i luftpumpen sprungit och genom ett senare språng 
av röret från kondensatorn till utsidan, så att vattnet inträngde, 
trots provisorisk tätning och att alla länsanordningar var igång-
satta; även manuell däckspumpning företogs, men trots detta 
och att en del av lasten lämpades, så kunde ej fartyget förmås 
hållas flytande. Vid 23.30 – tiden på kvällen den 8/5 stod vattnet 
tre tum högt i askugnarna, och vid pass midnattstid släcktes 
fyrarna i dem. Besättningen lämnade fartyget klockan 00.30 
den 9/5. Till att börja med var livbåtens fånglina fastgjord vid 
fartyget, men den måste kapas. I dagbräckningen syntes fartyget 
flyta, men senare försvann det. Besättningen räddades omkring 
klockan 07.00 på förmiddagen av danska briggen LOUISE av 
Odense,3 under befäl av Hansén.

Skrivelse inkom den 25/5 1901 att fartyget på resa Lärje (Gotland) 
till Skutskär har sjunkit norr om Gotland och blivit vrak.

I Fartygsregistrets kolumn ”Avförd och anledning” hittar vi 
texten ”ej SL-03” vilket betyder detta att fartyget är struket i 
fartygsregistret och ej är upptaget i Svensk Skeppslista 1903. n

Ångfartyget FJELLBACKA
Text: Anders Torevi
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Allégatan 1, FJÄLLBACKA
Nedre Långg. 21, GREBBESTAD

BIKINI & BADDRÄKTER
som passar alla

Kupor från A-H
Mix & Match

Ahlvar · Armour Lux · Busnel · Barbour · Cathrine Hammel · Colmar · Dockside · Gant · Graumann · Hunkydory
Jott · Koi · Kumkum · Limitato · Mason´s · Marenas · Mos Mosh · Morris · Morris Lady · North Sails · Nudie
Parajumpers · Rag & Bone · Ralph Lauren · RM Williams · Save the duck · Second Female · Sophie by Sophie
Sibin Linneberg · Superga · Stutterheim · Stylein · Tintoria Mattei · Toteme · Toms · Veja · Whyred

DAM & HERR
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Sälvik har en liten fin tradition av atlantseglare, fast nu är det 
några år sedan Lasse Lundberg och Björn Larsson tog sig över till 
Karibien den guppiga vägen. Men den 8 maj lade Lisa och Johan 
Persson ut från Fjällbacka hamn med sin Malö 39, Rubicon, för 
att förverkliga drömmen som de planerat för i tio år: att segla 
till Karibien och vidare jorden runt. Anknytningen Fjällbacka 
är stark. Johans föräldrar köpte huset på Smedgatan redan 
1968 så Johan har varit alla somrar i Fjällbacka sedan dess och 
Lisa sedan 1987. Naturligtvis var det Lasse Lundberg som lärde 
Johan att segla.

– Vår övergripande vision och det som vi förberett oss för är att 
segla jorden runt. Om vi gör det beror på om det känns roligt, 
båten fungerar bra och vi trivs med livet ombord. Första beslutet 
blir när vi kommer till Karibien: Vända, stanna kvar något år, eller 
fortsätta genom Panamakanalen. Sen har vi ett nytt beslut att 
ta. Skall vi gå direkt till Franska Polynesien via Galapagosöarna? 
Eller gå ett varv runt Hawaii, Alaska och ner USA:s västkust, för 
att därefter fortsätta över mot Polynesien och Nya Zeeland? Det 
tar ett extra år att lägga till denna sväng. Så småningom finns 
det nya avgörande, typ antingen gå runt Godahoppsudden, 
eller ta fraktbåt hem från Indien för att undvika piraterna utanför 
Afrika. Vi fortsätter så länge vi trivs och hälsan och båten håller.

Hur förbereder man sig inför en sådan här jätteutflykt?
– Eftersom vi inte var vana kölbåtsseglare så började vi med 
att skaffa en övningsbåt för tio år sedan. Med den gjorde vi en 
hel del långseglingar till Norge, bland annat upp till Stavanger. 
2011 köpte vi så vår Malö 39 och med den har vi seglat upp till 
Sognefjord, runt Limfjorden och Själland och till Skottland. Vi 
har också gått en massa kurser och får mycket input från JRSK, 
Jordenruntseglarklubben. På det personliga planet slutade vi 

Från Sälvik över Atlanten
Text & Foto: Clas Collin

våra jobb i höstas, sålde huset i Göteborg och skrev oss i Fjäll-
backa. Sedan dess har vi förberett oss på heltid. Båten har fått 
ny rigg och sedan är det förvånansvärt mycket administration 
runt en sådan här resa.

      
Naturligtvis har Lisa och Johan en massa utrustning som man 
inte drar ombord för att bara segla ut till Väderöarna: elpaneler 
och vind-/släpgenerator, vindroder, watermaker, drivankare, 
navigationsutrustning med sjökort för hela världen och satellit-
telefon. Sen är det mycket finlir med utrustningen, till exempel 
att byta all belysning till LED för att spara ström.

Första benet på seglingen går från Fjällbacka till Sörlandet och 
sedan vidare till Inverness i Skottland. Vi kommer att följa Lisa 
och Johans seglats i Fjällbacka-Bladet, men det finns möjlighet 
att följa dem oftare än så: Lisa och Johan har en trevlig blogg på  
syrubicon.wordpress.com. Fjällbacka-Bladet önskar god seglats! n

8 maj vid 14-tiden lämnade Rubicon Fjällbacka hamn.
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11:a av ”Lantisarna”

Travel highlight of 2016

Anders Torevi

Anders Torevi

Tidningen Land presenterar varje år Årets Lantis, en lista över 
100 personer som gjort något bra för landsbygden i Sverige. 
Listan är i rangordning och 1:a för 2016 blev Po Tidholm, 
Trönö, journalisten och författaren som på många sätt belyst 
landsbygdens roll och status i Sverige idag.

På en ytterst hedrande 11:e plats kom Världens Vackraste 
Skärgårds egen general Anders Nilsson, Fjällbacka, med 
motivationen:

När Bohusläns skärgård höll på att förvandlas till en soptipp av 
skräpet från båttrafiken fick Anders Nilsson nog. Med föreningen 
Världens Vackraste Skärgård fick denne miljöhjälte 200 personer 
att ”adoptera en ö” och som sedan 2012 plockat klipporna rena 
från tusentals säckar med skräp.

Anders blev knappt slagen av bl.a. Ingvar Kamprad, Liatorp på 
9:e plats. Han rankades dock högre än t.ex. 25:a Birger Schlaug, 
Miljökämpe, Stockholm. 27:a Alexander Bard, Landsbygdsvur-
mare(??), Stockholm. 31:a Carl Jan Granqvist, Krögare, Saxå. 
53:a Lars Lerin, Konstnär, Hammarö och 79:a Alice Bah Khunke, 
Minister, Stockholm/Horda. Grattis på dig, Anders! n

Påskparaden Clas Collin

På långfredagen var det dags för Fjällbackas 
Påskparad igen. Ett sjuttiotal barn och vuxna 
samlades på skolans parkering och vandrade 
glatt upp till fotbollsplanen. Där blev det massor 
av lekar och medhavd fika. Och vem kom till slut? 
Jo, Påskharen förstås, fullastad med godis till alla 
barnen. Tack Janssons Båtvarv! Inuti Påskharens 
dräkt gömde sig Johanna Franzén, initiativtagare 
och genomförare sedan flera år. 

Varför startade du Påskparaden?
– Egentligen för att ge familjer i ungefär samma 
livssituation ytterligare en möjlighet att träffas. 
Inte minst nyinflyttade kan behöva fler tillfällen 
än runt förskolan att knyta nya kontakter. Och så 
för att det är kul att göra något tillsammans när 
det är påsk, såklart!

Tack Johanna,för att du har gett Fjällbacka en ny 
trevlig tradition! n

Foto: Lotta Bjurenvall

För oss som reser i världen är reseguiderna från Lonely 
Planet ett begrepp och en ständig reskamrat vart vi än reser. 
De små handböckerna omfattar länder, regioner och vissa 
storstäder. Upplagorna uppdateras ständigt och har du tur 
är ditt resmål nyligen uppdaterat och relevant.

Webredaktören James Kay med 47 länder bakom sig var 
förra sommaren i Bohuslän och var minst sagt lyrisk till var 
han hamnade. När han summerade sitt resande under året 
rankade han sitt bohuslänska besök till det rubriken anger: 
”Travel highlight of 2016”. En del av hans text lyder:

”Island-hopping in Bohuslän, West Sweden, edges out 
stiff competition to top my list this year. I just adored the 
laid-back atmosphere of this region, which stretches from 

Gothenburg up the coast to the 
border with Norway. It’s a beauty 
parade of fishing villages cum 
summer resorts – Lysekil, Smögen 
and Fjällbacka among them – that 
share a distinctive look and feel: 
red wooden huts, pink granite 
boulders, deep blue sea.”

James publicerade artikeln digitalt i januari och 
om man tittar på hans bilder hade han nog ”lite-av-varje-
väder”. Solen sken på alla bilder utom i Fjällbacka, vilket 
alltså inte förstörde intrycket.

Gå in på www.lonelyplanet.com och sök på Bohuslän. 
Klicka på länken: Bohuslän Coast, Sweden.

I bruset av alla dessa superlativ som östs över Sverige de 
senaste året där vi ligger i europatopp i ett stort spektra av 
trygghet, trivsel, arbetsmarknad, samt politiska- och sociala 
område känns det allt lite gott att det är ”hemôllt” också… n

Senaste Sverigeguiden.
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BADHOLMEN
Vandrarhem

Välkommen till Badholmen Vandrarhem

Boka
bastu & badtunnafrån 1400.-Kan bokashela året!

Rum från

795.-

per natt

Fjällbacka  +46(0)525-321 50      

Fyrbäddsrum med havsutsikt 
precis vid havet. 

Badstrand – Café
Bastu - Badtunna

Mjukglass hela 
sommarn!
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Trålarna på väggen20 år på webben Anders ToreviAnders Torevi

När Håkebackenskolan byggdes om sommaren 1970 
tillkom en gymnastiksal som byggdes ihop med ett 
befintligt hus vilket huserade en lektionssal och matsal. 
På slussen däremellan sattes ett konstverk upp. Desig-
nen till verket stod konstnären Ernst Grundtvig för och 
historien förtäljer att Kalle ”Pix” Karlsson utförde själva 
det praktiska stålarbetet. 

Visst blev det ett både vackert och starkt verk? Otaliga 
är de barn som använt det som klätterställning under 
åren  innan nuvarande skolan togs i bruk. 

När så den gamla skolan revs 2013 kontaktade under-
tecknad Ulf Eriksson, VD på Tanumsbostäder, med 
missionen att rädda verket. Så skedde men var det 
sedan skulle sättas upp blev svårlöst. Lägenheterna 
på Håkebackenskolan är numera ägarlägenheter så 
väggarna är privata. 

Nu har det dock äntligen löst sig och de två stiliserade 
trålarna möts nu på en vägg på f.d. Kyrkskolan, vackert 
att betrakta när man vandrar kyrkbacken upp. 

Så har Fjällbacka varit aktivt på internet i 20 år. Vi var 
en liten grupp som i maj 1997 tyckte att det skulle vara 
”fräckt” att ha en hemsida. Vi samlade ihop ett gäng med 
Leif Norin, Karl-Allan Nordblom, Hans Schub, underteck-
nad samt några från Nyttodata för att spåna, samla fakta, 
skanna bilder och programmera. Så, helt plötsligt hade 
Fjällbacka egen hemsida, innan t.ex. Tanums kommun 
var ute i ”cyberspace”. Sedan dess har mycket hänt med 
utseende, teknik och innehåll.

2006 passerade vi 1.000.000 besökare och Janne Will-
strand i San Fransisco uppmärksammade att räkneverket 
stod på jämna miljonen. Se bilden i mitten.

2008 hade vi en rättstvist om webkamerans vara eller 
inte vara. I maj fick jag krav från Rättsenheten på Läns-
styrelsen att kameran måste bort (lagen om allmän 
kameraövervakning). Efter att kameran har åkt ner och 
upp igen, jag själv suttit i förhör och överklagat beslutet 
kom så i september 2009 beslutet från en kammaråkla-
gare i Uddevalla att ärendet var nerlagt och kameran 
får leva vidare.

2014 byggdes sidan om helt och hållet för att anpassas 
till mobiler och surfplattor.

Vi har upp till 50.000 besökare per månad. Mest besökta 
sidan är naturligtvis webkameran. Många fjällbackavän-
ner runt om i världen vill se hur det ser ut ”idag”. 

Tack alla ni som stöder och/eller besöker Fjällbacka via 
nätet. Nu kör vi vidare in i framtiden… n

Bild ur 
Fjällbacka-Bladet 
december1997

I skrivande 
stund 2017

1.000.000
besökare 
2006

Ernst Grundtvig var en dansk konstnär, född 1920, 
som 1956 flyttade till Havstenssund. Ernst hade en 
stor kärlek till havet och förutom surrealistiska marina 
motiv i olja, vilket han kanske är mest känd för, gjorde 
han även skulpturer av vrakgods, nätrester och annat 
som flutit iland. 

Idag kan en av hans vrakgodsskulpturer ännu ses i 
väntrummet på Anna von Elerns Tandläkarmottagning. 
Många är ni säkert som även minns hans verk på Badis, 
bland annat en gammal bordläggning som formats 
som ett segel. 

Ernst och hustrun Anne Wallin fick två söner  under 
tiden i Havstensund. 1977 flyttade de till Skottland och 
sedermera till England. Ernst dog 1994, 74 år gammal.

Lite kul kuriosa om Ernst: i mitten av 50-talet arbetade 
Ernst som skidlärare (så dansk han var) på Gausdal 
Högfjällshotell och var lärare åt bl.a. Sonia Haraldsen, 
blivande drottning av Norge. Det var även där han 
träffade Anne.

Tusen tack Ulf och Tanumsbostäder för att ni hörsam-
made en bra idé… n
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Text & Foto: Anders Nilsson

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD

Uppropet för Världens Vackraste Skärgård gjordes under våren 
2012. I år blir det alltså femte året som vi gemensamt städar öarna 
från utanför vår del av Västkusten. Efterhand har vårt område 
vuxit och det sträcker sig nu från Hamburgsund och upp till 
Kämpersvik. Under de fyra åren som gått har vi samlat ihop flera 
tusen säckar med skräp från öarna och faktiskt lyckats hålla vår 
skärgård relativt ren. Som vi tidigare konstaterat har vi kustens 
mest örika skärgård att ta hand om vilket förstås innebär något 
helt annat än att städa stränderna på fastlandet.

Sedan förra sommaren har vi träf-
fat och diskuterat problemet med 
den marina nedskräpningen med 
The Perfect World Foundation, 
som är en organisation som driver 
en rad projekt för att skydda miljö, 
djur och natur. I år är organisatio-
nens tema Save the ocean. 

I samband med organisationens årliga gala – som i år heter The 
Ocean Ball och hålls i Göteborg – är planen att Göteborgs- och 
Fjällbackakonstnären Charlotte Olsson ska uppföra en skulptur 
som ska tillverkas av marint skräp. Syftet är att på ett annorlunda 
och tydligt sätt åskådliggöra problemet med och omfattningen 
av nedskräpningen på världshaven. Tanken är att vi - Världens 
Vackraste Skärgård – ska bidra med materiel till skulpturen. 
Detta innebär konkret att vi under Stora Fadderdagen i sommar, 
som går av stapeln den 15 juli, ska samla in lämpligt skräp till 
Charlottes skulptur. Charlotte kommer även att stötta Världens 
Vackraste Skärgård genom att ta fram och skänka ett konstverk 
som vi får fundera på hur vi ska använda på bästa sätt.

Gå in och läs om organisationen The Perfect World Foundation 
på www.theperfectworldfoundation.org. Årets huvudtalare på 
The Ocean Ball är Dr Sylvia Earle, som står bakom organisationen 
Mission Blue. Om ni har möjlighet så måste ni se filmen med 
samma namn. Den finns bland annat på Netflix.

Femårsjubileum 2017

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD 
STORA FADDERDAGEN
Lördag 15 juli · se lokala anslag

Som vi berättat om har vi också haft kontakter med organisa-
tionen Ren och attraktiv kust som resulterade i ett löfte om att 
Världens Vackraste Skärgård i anslutning till Stora Fadderdagen 
ska få hjälp med lämplig båt och personal för att få in insamlat 
skräp till land. Tidigare har logistiken vissa år varit mindre bra. 
Med hjälp av detta hoppas vi nu slippa ha insamlat skräp kvar 
därute på öarna. 

I år startar troligen Världens Vackraste Skärgård – Hamburg-
sund upp med samma fadderkoncept som vi har. Kul! Dessutom 
lär ett liknande projekt vara på gång på Bohus-Malmön. n

Vintern har varit tuff, mycket skräp har vi att ta iland,  
men det fixar vi – VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD.

Bild från Hjärterö april 2017. 
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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!!



Text & Foto: Gustav Juliusson, RS Fjällbacka 

SSRS rapporterar:
Sjöräddningsstationen i Fjällbacka gör sig redo för ännu en 
sommar fylld av sol och fina dagar på havet, men även för en 
sommar av bogseringar, sjuktransporter och sjöräddnings-
uppdrag.

Under våren har vi utbildat en ny kull frivilliga sjöräddare för 
att bemanna våra båtar. Sedan ett par år tillbaka har vi infört 
ett grundligt utbildningsprogram som syftar till att göra i stort 
sett vem som helst till sjöräddare. Vi börjar med att gå igenom 
våra olika båtar och säkerhetsutrustning och allteftersom går vi 
vidare till mer avancerade övningar så som bogsering och sjuk-
vårdsutbildning. En större station med fler frivilliga sjöräddare 
gör framtiden för Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka allt ljusare. 

Årets Sjöräddningsbasar kommer traditionsenligt gå av stapeln 
på Badholmen den 22 juli. Som alltid kommer vi arrangera lopp-
marknad, auktion och korvförsäljning. Vi är mycket tacksamma 
för den ”basargrupp” som har skapats för att stötta oss i detta 
mycket uppskattade arrangemang.

När vi summerar året 2016 kan vi konstatera att vi har lämnat 
hamn 300 gånger, drygt 70 gånger fler än året innan. Vi har 
genomfört 35 stycken brådskande sjöräddningsuppdrag, 18 
stycken ambulanstransporter och hjälpt 140 stycken medlem-
mar med olika problem. Tre stycken av våra frivilliga sjöräddare 
blev även nominerade till utmärkelsen ”Årets sjöräddare” för en 
dramatisk insats utanför Tanumstrand. 

Vi är som alltid stolta över det jobb vi gör för att skapa en säkrare 
och tryggare skärgård men vi hade aldrig kunnat göra det här 
arbetet utan våra medlemmar, våra donatorer och stödet vi får 
från vårt samhälle. Tack för ert stöd! n
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SJÖRÄDDNINGSBASAREN 2017
LÖRDAG 22 JULI PÅ BADHOLMEN

▲ Rescue Sparbanken Tanum bogserar   
      in en trålare till kaj.
▼ Helene Karlsson, en av våra frivilliga  
      sjöräddare vid rodret.
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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

 

Ingen vintervila här inte... 

Tänk vad ett halvår går fort när man har roligt, och 
det har vi i Dance Port. Sedan december har vi star-
tat våra populära danskurser igen, haft ett Klubb-
mästerskap, åkt på massor av tävlingar, haft vår 
egna stora danstävling Bryggdansen, tränat massor 
och dansat hem ett guld i Nordiska Mästerskapet.

Vi startar i december med ett KM. Det är våra yngre dansare som 
gör upp om pokalerna i fyra av våra danser. Det blev en så lyckad 
kväll med mycket dans och glädje. Glädjen var stor när de flesta 
fick med sig stora pokaler hem. Just pokalerna är en solskenshis-
toria i sig. Två äldre dansare vill ge tillbaka till de nya dansarna 
och skänker delar av sina vunna pokaler till dessa unga dansare. 
Det blev en stor succé. 

Den 12 mars anordnade vi vår stora tävling Bryggdansen, med 
runt 200 dansare från hela Sverige. Det kom Distriktsmästare, 
Nordiska mästare, Svenska mästare och även Världsmästare 
och dansade i Hamburgsund. Våra duktiga dansare visade sin 
hemmapublik hur bra de är. Det blev massor med vinster och 
pallplatser inför vänner och familjer. 

 Våra Nationella dansare är även internationella dansare. De åker 
utomlands på Worlds Cup och har även representerat Sverige i 
VM & EM. Vi har även segrare i Nordiska mästerskapen i  klubben. 
När det var dags för årets NM i Oslo, var det en liten skara dansare 
från PORT som åkte dit. När de senare tog E6 hemåt igen gjorde 
de det alla som finalister. Niklas Skarin dansade till sig en 5:e 
plats i Bugg Vuxen med sin partner Fanny Ellström från Karlstad.

Juniordansaren Jonas Skarin dansade med Västkustbuggaren 
Johanna Johansson, de dansade hem en 4:e plats i Lindy hop och 
en 5:e plats i Boogie Woogie. När Jonas och Johanna sedan slog 
sig ihop med Matilda Lindh och dansa dubbelbugg i vuxenklass 
blev det hur bra som helst. Efter en fartfylld final fick de ta plats på 
prispallens högsta plats, och kan nu titulera sig Nordiska Mästare.

När Tanum kommun hade sin årliga Tanum Hyllar i Bullaregår-
den, var två av pristagarna från Dance Port. Det var våra duktiga 
ungdomsledare Matilda Lindh och Matilda Dahlström som fick 
priset Årets Ungdomspris med motiveringen:  För smittande enga-
gemang, energi och ledarskap som tar sig uttryck i många barns 
glädje och entusiasm mottar Matilda Lindh och Matilda Dahlström 
årets Ungdomspris. De visar prov på gott ledarskap som stöttar och 
stärker många unga dansare på vägen att utvecklas och att våga 
ta steget ut framför publiken.   

Våren hos oss i Dance Port har varit kul, det är full fart på flera 
håll i klubben. Det planeras mer grejer för klubben. Bland annat 
10-års kalas, som skall hållas under 2018. Våra dansare har varit 
med och visat upp sig på flera uppvisningar, bl.a. Valborg nere 
på dansbryggan.

När ni läser denna text har vi även varit i Kalmar och dansat 
SM. Är ni nyfikna på hur det gick? Besök oss via vår hemsida: 
www.danceport.se eller på vår facebook-sida. n

Följ oss på Facebook!

Överst: Nordiska mästarna Johanna Johansson, Jonas Skarin 
och Matilda Lindh. Underst: Ungdomspristagarna Matilda 
Dahlström och Matilda Lindh. 



46FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2017 • Nr 122

•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 
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lunchstängt 

kl 13-14.
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Norsk seger 2017

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

Text: Johan Ulriksson • Foto: Swedish Golf Tour

Elias Bertheussen, från Trondheims GK, låg i topp 
av Stora Hotellet Bryggan Fjällbacka Open, som 
ingår i Swedish Golf Tour och Nordic League, från 
början till slut.

Med tre rundor under 70 slag (66–66–69) slutade 
han tolv under par och vann två slag före Kårsta GKs 
Marcus Eriksson och islänningen Haraldur Magnus.

Segern gav 72 000 kronor i pris och avancemang 
till tionde plats på Nordic league-rankingen (de 
fem bästa får ett kort till Challengtouren nästa år).

Men segern, den tredje i karriären, betydde mer 
än så för norrmannen. Han har inte kunnat spela 
och träna under vintern på grund av körtelfeber. 
Nu är Bertheussen alltså tillbaka på allvar.

Sex svenskar bland de tio bästa
Martin Eriksson från Kårsta GK blev delad tvåa 
(–10). Landeryds Jesper Sandborg slutade ensam 
femma (–6) medan Gustav Adell, Linköping, Chris-
tian Nilsson, Karlstad, Christian Larsson, Eslöv och 
Jonas Carlson, Djurgården delade på en sjätteplats 
(alla –5).

Fjällbacka GK representerades av Isak Krabbe och 
Tomas Järund. Båda spelade väl, men lyckades 
tyvärr inte kvala in till lördagens finalrunda.

Fjällbacka Golfklubb fyller 50 år
För fjärde året i rad fick Fjällbacka Golfklubb äran 
att arrangera en deltävling på Swedish Golf Tour. 
Vem vet, det var kanske ett av målen som styrelsen 
för AB Fjällbacka Golfbana hade redan 1967? Det 
var året som Fjällbacka Golfklubb blev invald i 
Svenska Golfförbundet och därmed fick sin beteck-
ning FjGK. Styrelsen bestod från början av Harry 
Järund, Sten Carlqvist, Gunnar Hindemark, Carl 
Järund och Leif Pinéus. 

Arbetet och planeringen med att anlägga en 
golfbana i Fjällbacka påbörjade Harry Järund redan 
1964. Under hösten 1964 tog man fram ritningar 
och skisser som därefter i samarbete med Ray-
mond Hansson (kommunalordförande) genom-
förde nödvändiga tillstånd från byggnadsnämnd, 
lantbruksnämnd, länsstyrelse, miljö, fiske etc.
Läs mer om FjGK på www.fjallbackagk.se. n

▲ Bohusläns högst rankade bana, i fantastiskt tävlingsskick.
▼ Elias Bertheussen, Trondheims GK med segerchecken.
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BÅTKAPELL - BÅTSNICKERI
DYNOR - VINTERFÖRVARING

Fjällbacka och Hamburgsund

Läs mer på www.fjallbackaskargardstjanst.se

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!

Sommar, Sol & Segling

I skrivande stund förbereder våra medlemmar Lisa och Johan 
det sista inför sin avseglarfest på SSN. Efter år av planerande och 
förberedelser skall de kasta loss för att tillbringa nästkommande 
åren på världshaven, något som dom flesta seglare bara dröm-
mer om. Vi önskar dem god vind i seglen samt lycka till när de 
skall passera de pirattäta vattnen utanför Eneskär! Läs mer om 
Lisa och Johan på sid 35.

För alla segelsugna med vänner fortsätter vi att erbjuda en stor 
variation av seglingsaktiviteter i sommar. Det finns något som 
passar för alla oavsett om ni har seglat på de sju världshaven eller 
om det är första gången ni skall hissa segel. Här finns tävling och 
träning för alla seglare. Varför inte utmana dig och dina vänner 
med en tredagars vuxenkurs i våra C55:or?

Våra populära barn- och ungdomskurser i både optimist och 
C55 anordnas så klart som vanligt i Seglarskolan. Vill ni ha pri-
vatundervisning eller bara en kortare tur på havet så ordnar vi 
det. Kolla in vår hemsida www.norderviken.se för att få veta mer.

Piraterna som siktats runt om i Sälvik och i vattnen runt Eneskär 
är från vår Piratseglarskola som anordnas för de allra yngsta. 
Se mer på hemsidan och skynda er att boka då dessa kurser är 
mycket populära.

Lördagen den 15 juli anordnas vår traditionella kölbåtssegling 
Väderö Race med start och mål vid Badholmen. Denna segling 
anordnas i samarbete med Rogers. Vi bjuder på fina priser och 
gott seglarsnack på Badholmen. Kom gärna förbi för att följa 
seglingen eller varför inte anmäla er båt för deltagande? Väderö 
Race är öppet för alla, från nybörjare till världsmästare. Gå gärna 
in på vår hemsida där Ni hittar mer om arrangemaget.

Två år i rad har vi haft hårda vindar under Dannholmen runt och 
förra året var förhållandena så svåra att seglingen fick avgöras 
inne i Sälvik. En gemensam transport gick sedan ut till Dann-

Text: Johan Åstrand, Ordförande • Foto: SSN

holmen för en avslutande prisutdelning. Vi hoppas även på ett 
arrangemang i år och då förhoppningsvis med lite lättare vindar 
så att vår värdinna Yanne Schmidt Norup och övriga åskådare 
kan följa slaget om den åtråvärda Dannholmenpokalen på de 
bohuslänska granitklipporna på ön. Håll utkik efter datum på 
vår hemsida samt i sociala medier.

På torsdagar mellan 6:e juli och 10:e augusti anordnas Poäng-
seglingar för alla jolleklasser med traditionsenlig After Sail innan 
tävlingarna. Grillen tänds och hamburgare serveras från 16:30. 
Detta är trevligt arrangemang för stora och små med häng på 
bryggan och i år kanske också med ett dopp från vår nya flyt-
brygga. Vill man träna inför poängseglingarna har vi jolleträning 
för våra barn och ungdomar på tisdagar, kravet är att man har 
gått minst en nybörjarkurs i optimist. Vi samlas på SSN kl 17:30 
och håller på fram till cirka 20:00.

Valö Runt som även är avslutning på Klubbmästerskapet går av 
stapeln den 12:e augusti och avslutas med traditionsenligt knyt-
kalas på kvällen. Valö Runt är även avslutningen på säsongen. 
Varmt Välkomna!

Har ni frågor eller bara är nyfikna kan någon av våra duktiga 
instruktörer på SSN eller någon annan från föreningen hjälpa 
er under sommaren.

Vi är en ideell förening som är beroende av medlemmar och 
goda kontakter med företag och privatpersoner för att bedriva 
och utveckla verksamheten. Tack vare företag med anknytning 
till Fjällbacka har vi i år kunnat införskaffa tre helt nya optimister 
till vår seglarskola. Vår förening är öppen för alla så gå in på vår 
hemsida och anmäl dig som medlem!

Vi tackar alla våra sponsorer för ert engagemang och vi hoppas 
kunna utöka vårt samarbete med nya företag. Ta kontakt oss vid 
intresse. Vi ses i Sälvik! n
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Du har väl inte missat vår  
tidning, Kustnära Bostad?
Nu är det fjärde året som vi ger ut en egen tid-
ning i åtta fullmatade nummer per år. 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 läse-
krets. 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 uppskattar 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,  
Fjällbackaguide, huvudman i Sparbanken Tanum och styrelse- 
ledamot i Mäklarsamfundets Västsvenska krets.   
Kontakt: 0723-293520 • annika@kustnara.se

Mikael Skoglund, registrerad fastighetsmäklare med lång  
erfarenhet av fastighetsförmedling i Göteborg och Bohuslän.  
Göteborgare med sommarboende på Rossö. 
Kontakt: 0705-691520 • mikael@kustnara.se

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

Välhållen stuga med gästhus,  
växthus, bod och båtplats.  

Pris: 3.500.000 kr.

Renoveringsobjekt mitt i byn,  
byggt 1970 med bra planlösning

Pris: 2.150.000 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!

Ska du köpa eller sälja en 
bit av Bohuslän är vi ett 

bra val!

www.askengren.com

GREBBESTAD 
Nedre Långgatan 15, 
tel. 0525-363 10

STRÖMSTAD 
Badhusgatan 7, 
tel. 0526-133 32

HAMBURGSUND
Tel. 0525 360 60

KUNGSHAMN 
Köpmanstorget 5, 
tel. 0523-375 00 

OSLO 
Filipstads Brygge, 
Akers Brygge,
tel. +47 2414 5476

Johan 
tel. 0709-755 780

Lotta 
tel. 0709-755 785

Cecilia
tel. 0705-335 320

Lisbeth
tel. 0703-631 005

GREBBESTAD

Jesper 
tel. 0709-755 788

Linn 
tel. 0709-755 789

STRÖMSTAD

Fredrik
tel. 0702-378 105

Tony
tel. 0702-378 106

KUNGSHAMN

Lars-Erik
tel. 0705-091 441

HAMBURGSUND

FJÄLLBACKA - BRÄCKE FRITIDSBY

FJÄLLBACKA - SUMPAN

TEGELSTRAND

VALÖN



Tryck: Risbergs Information & Media AB Uddevalla 2017

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

Nog var det ett annat läge för vad som var politiskt korrekt att marknadsföra på 1960-talet om man jämför med idag. 
Ständigt blir vi påminda om nutidens konformism med rädsla för påhopp om man vågar visa lite originalitet. 

Att marknadsföra 250 hungriga sjömän från Jagaren Småland (ja, ja, militärer då...) till de förmodat likaså hungriga 
flickorna i sommar-fjällbacka hade säkert fått många att rynka på näsan idag. På 60-talet var det dock både skojigt 
och effektivt. 

Sten ”i Flyg” Larsson språkar med en oidentifierad chaufför medan Karl-Gustav Dahlberg trakterar dragspelet. Idrotts-
festen hölls likt Badortsfesten och midsommarfirandet på Planarne (Stora kajen).


