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Hej Hösten!
När detta skrivs, är det helgen innan hummermåndagen. 
Måndagen som så många väntat på! Måndagen när hum-
mertinorna äntligen, äntligen får sättas ut i havet! Agnet är 
fiskat eller införskaffat på annat sätt. Det råder stor aktivitet 
i samhället, nu när förberedelserna är i full gång. Redskapen 
tas fram och gås igenom. I år gäller delvis nya regler som man 
skall anpassa sig efter. Hummerpremiären är för folket längs 
västkusten, vad älgjakten är för jägarna inåt land. Det är ju 
inte bara fisket som är viktigt utan detta är såklart också en 
stor social händelse, folk umgås runt fisket. 

Även Fjällbacka GK förbereder sig för en av årets största tävlingar, Hummergolfen. 
Nu för tiden har ju många andra klubbar tagit efter denna tävlingsform, men jag tror 
nog att man i Fjällbacka-klubben var först med denna tävling.

Backar vi några månader så minns vi alla en sommar med hyggligt bra väder. Mycket 
sol, mycket vind och kanske några grader under idealtemperaturen. Åtminstone hann 
aldrig vattentemperaturen nå upp till skälig nivå. Antalet besökare i vårt samhälle 
var dock som vanligt, kanske till och med fler än vanligt. Så mycket bättre då att vi i 
vår förenings styrelse tog beslut i vintras att försöka driva turistinformationen denna 
säsong. På annan plats i tidningen kan ni läsa om detta men jag vill ta chansen att 
här i ledaren be att få framföra styrelsens stora tack och uppskattning till alla frivilliga 
informatörer som med fantastiskt engagemang har hjälpt till med bemanningen. 
Utan dessa volontärer och stödet från en del näringsidkare med flera hade det inte 
gått att få till en fungerande turistinformation.

En annan spännande sak med sommaren, eller kanske redan från våren ända tills 
nu i hummertider, är alla kinesiska turister som dagligen besöker oss. Fem-sex 
bussar per dag gör ett timslångt stopp i Fjällbacka och ur dessa ”väller horder 
av kineser”, från Stallarna och ner till Ingrid Bergmans Torg. Vet de ens var de är 
undrar jag? Åtminstone dokumenterar de platserna ordentligt. Alla kineser har en 
kamera eller en telefon i högsta hugg och den största lyckan tycks vara om de kan 
fotografera sig själv, eller varandra, i någons trädgård eller i någons båt! Vi tycker 
det är både märkligt och kanske olämpligt men detta verkar vara väldigt typiskt för 
en kines. Man vill kunna visa släkten hemma att man varit på exotiska platser och 
bevisa det med bilder på sig själv på resmålet. Och då är en privat trädgård eller 
båt tydligen den mest exklusiva platsen man kan välja. Kanske är det så i ett land 
med 1, 4 miljarder invånare att man inte har samma syn på integritet och avstånd 
som vi har i vårt glest befolkade land.

Slutligen blickar jag framåt mot vintern och det kommande mörkret. En bra idé som 
många med fritidshus i centrum redan anammat är att ha en lampa i fönstret med 
en timer så att samhället inte upplevs riktigt så tomt och mörkt. Och så ses vi säkert 
på julmarknaden - där och då är det i alla fall fullt med folk och ljus på torget! n

Ledare
c/o Rebecca Trehammar 
Dinglevägen 15 
457 40 Fjällbacka 
Bg 514-7228
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www.fjallbackabladet.se

Mats Finn
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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

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

Vi kan fakturera flera medlemskap/prenumerationer till en betalare. 

Maila in dina uppgifter till medlem@fjallbackabladet.se och ange följande:
•  Vem du är som skall betala medlemskapen.
•  Om du redan är medlem eller om du också vill bli ny medlem (din vinteradress).
•  Vem eller vilka du även vill betala för (alltid vinteradressen).
•  Om det skall gälla löpande eller bara ett år.

Sommaren 2017 kommer att gå till historien för Föreningen För Fjällbacka som året 
då vi tog över driften av Fjällbackas Turistinformation. Som vi skrev i förra numret var 
det enormt mycket ideellt arbete efter att vi beslutat att ta över, men med resultatet i 
hand, så måste vi säga det var det värt. Längre fram i tidningen kan ni läsa om arbetet 
i turistinformationen och om vilka som gjort det möjligt för oss att ha den öppen 
överhuvudtaget. Vi i styrelsen har under hösten tagit ett gemensamt beslut att driva 
turistinformationen även sommaren 2018.

Vårt årsmöte hölls i juli på Stora Hotellet. Som vanligt var det en trogen skara som 
deltog i mötesförhandlingarna och fick avnjuta god mat och sjunga allsång tillsam-
mans. Under mötet avtackade vi Annika Hökeberg Wennerlund efter många års 
styrelsearbete.

På Barnens Dag med Krabbmetet var det som vanligt många deltagare. Vi vill rikta 
ett stort tack till alla våra sponsorer som gör det möjligt att alla tävlande får pris. 
Fjällbacka golfklubb var på plats och man hade möjlighet att prova på lite golfput-
tande och även i år var den populära Piratshowen välbesökt.

Under hösten har vi haft tre Trivsamma Träffar, dessa kan ni läsa mer om längre fram. 
Det är verkligen roligt att de är så välbesökta, inte bara från Fjällbacka utan från hela 
kommunen. Innan årets slut har föreningen även arrangerat Glöggkväll och deltagit 
på Fjällbacka julmarknad.

FFF bjöd i år på höstlovsaktiviteter i Fjällbackas gymnastiksal. Det var en strid ström 
av barn som kom för att prova på hoppborgar, bollkastning, ansiktsmålning, fisk-
damm och ballongformationer. Det blev en lyckad dag med roliga gratisaktiviteter 
som passade för många barn. Även skolans fritidshem kunde delta, vi hoppas vi kan 
återkomma med något liknande nästa år. 

Jag vill önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År, och avslutningsvis tacka alla 
som på något vis hjälpt oss med våra evenemang och aktiviteter. Och framför allt ett 
ödmjukt tack till er alla som troget kommer på våra arrangemang och för alla fina 
ord vi får om föreningens arbete i samhället. n
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FFF:s Trivsamma Träffar
Jonas Pettersson – Havets nya superfood   Text: Eva Björving • Foto: Hans Schub

Pekka Korström – Världen idag, vad händer?   Text & Foto: Hans Schub

Åsa Hellberg – Berättarkväll och boksignering   Text & foto: Annika Torevi

Med entusiasm och inlevelse levererade Åsa 
en uppskattad föreläsning.

En kulen torsdagskväll i oktober kom det en fläkt av den stora 
världen till Stora Hotellet. Med massor av positiv energi och 
humoristisk självdistans tog fjällbackadottern Åsa Hellberg 
med oss på en resa genom ett lite oförutsett författarliv – det 
var liksom inte författare hon skulle bli, där i början av livet, 
utan Åsa såg för sig en strålande karriär som skådespelerska.
Så blev det inte. 

Istället, vid drygt femtio fyllda, är Åsa en firad feelgood-
författare och innan hon släppte efter för begäret att skriva 
på heltid var hon även en flitigt anlitad coach för kvinnor som 
lever eller har levt med sexmissbrukare. 

Det var Åsas första bok 2009, ”Casanovas kvinna” som avslö-
jade det uppdämda behovet av vägledning och stöd för med-
beroende. Det fanns ingen sådan möjlighet i Sverige, så Åsa 
utbildade sig till coach på området. Men till sist blev det inte 

Jonas Pettersson berättade 28 september om det företag, 
Catxalot, som han driver tillsammans med sin sambo Linnéa 
Sjögren. De är båda egentligen bibliotekarier, men har tagit 
tjänstledigt för att utveckla sitt stora intresse kring tången 
och dess olika användningsområden. Under havets yta finns 
ett grönt skafferi fyllt av nyttig mat. Flera av de odlade alger 
som importeras finns faktiskt att plocka också på den svenska 
västkusten. Här finns hur mycket tång som helst. Den är gratis, 
vild, supernyttig och har inte fraktats från andra sidan jord-
klotet. Jonas berättade om hur alla kan plocka och använda 
den. Han och Linnéa skördar 15 olika sorters tång och ingen 
av dem är giftig. 

Den här kvällen lyssnade cirka 40 besökare fascinerat på 
Jonas berättelser om alla de olika tång-sorterna och hur 
man kan tillreda dem. Mästerkocken Tommy Myllymäki har 

fått tångleveranser 
från Catxalot. Han 
använde bland annat 
tång som råvara när 
han tävlade och kom 
på en hedrande 3:e 
plats i den stora kock-
täv l ingen B ocuse 
d’Or i Frankrike 2015. 

Jonas och Linnéa 
arrangerar matlag-
ningskurser, work-
shops, vandringar, tångsafaris och kajakpaddlingsturer. Vi är 
glada över att vi fick möjlighet att höra om deras intressanta 
verksamhet. n

Jonas Pettersson berättade om matlagning 
med tång. Dock inte rörtången och avbitaren...

hållbart för Åsa att 
gå från djupa samtal 
kring livets svåraste 
frågor direkt till den 
fiktiva världen hon 
skapade vid datorn. 

Därför lade hon ner 
sin verksamhet och 
gav sig den på att 
lyckas leva fullt ut på 
författarskapet, det 
verkar ju fungera fint. 
Läsa mer om Åsas senaste bok på sidan 24, det är den sista 
boken i trilogin om Sonja och hennes vänner. Åsa har även 
skrivit Toscana tur och retur, Gloria och En liten värd. n

För andra gången på knappt ett år hade FFF nöjet att bjuda 
intresserade på ett föredrag av Per-Erik Pekka Korström, pen-
sionerad officer och tidigare FN-medarbetare. Pekka som har 
en lång erfarenhet av konflikter i främst Mellersta Östern kan 
som få relatera till sina egna, personliga möten med ledare 
och generaler. Föredraget tog vid där han senaste slutade och 
handlade nu i tillägg om Amerikas president och Nordkoreas 
ledare. 

ISIS är som Pekka för ett år sedan ”förutspådde” i stort sett 
utslaget idag men hotet från terrorgruppen finns kvar och tar 
sig nu andra uttryck genom de attacker som världen upplever. 
På frågan om vi står på randen till ett kärnvapenkrig kunde 
Pekka lugna oss. Nordkorea har egentligen inte någon teknisk 
möjlighet även om de hotar med sina missiler och i Amerika är 
det fler personer än presidenten som ska avgöra om den röda 

knappen ska tryckas 
ner. Angående Nord-
korea menar Pekka 
att den retorik som 
vär lden bevittnar 
mest är ämnad att 
K im Jong-Un och 
h a n s  f a m i l j  s k a 
behålla makten, ett 
slags klantänkande.

Föredraget hölls på 
Stora Hotellet och 
förutom en genomgång av läget i världspolitiken erbjöds 
möjlighet till en enkel men god måltid. Cirka 70 perso-
ner avsatte den soliga lördagseftermiddagen till detta. n 

En föreläsare som mer gav oss hopp än den 
dystopiska framtidsvision många nog bär.
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13 dec 
Kville kyrka, Luciakonsert med konfir- 

manderna, kyrkokörerna och solister. kl 18.00

16 dec 
Kville kyrka, Julmusik med Ärter & Fläsk. kl 18.00

24 dec · Julafton 
Hamburgsunds kyrka, Krubban. kl 11.00 (PH) 

Fjällbacka kyrka, Julbön. kl 17.00 (MMK) 
Fjällbacka kyrka, Midnattsmässa. kl 23.30 (PH)

25 dec · Juldagen 
Kville kyrka, Julotta med kör kl 08.00 (MW)

26 dec · Annandag jul 
Hamburgsunds kyrka, Musikgudstjänst med  

Anna och Sofia Lindström. kl 16.00 (MW)

Juletid i Fjällbacka
kyrka med omnejd

De två  
skall bli ett! 
Svenska kyrkan i Kville och Tanums pastorat blir fr.o.m. 
1 januari 2018 ett pastorat. Det nya pastoratet kommer 
att heta Tanums pastorat och ha sitt administrativa 
centrum i Tanumshede men du som församlingsbo 
kommer fortfarande att möta oss som du lärt känna i 
Kville pastorat. 

Prästerna är kvar och all verksamhet likaså. Några nya 
möten blir det då pastoratet har anställt en del nya 
medarbetare. Organisatoriskt sett blir det nu ett nytt 
kyrkoråd som ni församlingsbor röstade  fram i kyrko-
valet. Det var glädjande att vi hade högst valdeltagande 
i Norra Bohusläns kontrakt med 19.2 %! 

Det blir ett kyrkoråd och sju församlingsråd runt om 
i Tanums pastorat som har att förvalta bl.a. 15 kyrkor 
och 10 församlingshem och alla våra fina kyrkogårdar. 
Svenska kyrkan i Tanums pastorat kommer även i fram-
tiden att vara din kyrka i livets skiften och brytpunkter. 
En levande kyrka i en ny tid och i en ny organisation 
som ska hitta sin form. Tveka inte att höra av dig om 
det är något du undrar över. n

Gud välsigne dig,  
Madeleine Myrström Kamb
Kyrkoherde i Tanums pastorat 2018

Kyrktrappan – av Madeleine Myrström Kamb, vår kyrkoherde

31 dec · Nyårsafton 
Fjällbacka kyrka, Nyårskonsert med  
Ingos Vänner. kl 18.30 (MMK)

1 jan · Nyårsdagen 
Svenneby nya kyrka, Gudstjänst. kl 16.00 (MMK)

5 jan · Trettondagsafton 
Fjällbacka kyrka, Julkonsert med Kville och  
Fjällbacka kyrkokörer. kl 18.00

6 jan · Trettondag jul 
Kville kyrka, Gudstjänst med gröt. kl 11.00 (PH)

(MMK)  Madeleine Myrström Kamb
(PH)  Per Hammarström
(MW)  Martin Wihlborg
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Samhällsföreningen – Karin Darpö, V. ordförande 

Idag skiner solen och Fjällbacka visar sig från 
sin bästa sida. Lugnet under hösten uppskattas 
efter en intensiv sommar och efter vintern är 
det lika härligt när samhället lever upp med alla 
människor som strömmar till. Turistsäsongen 
tycks bli lite längre år för år, både höst och vår. 
Många bussbesök med bl.a. asiater och det är 
bra att dom börjat boka sina luncher i byn och 
att dom börjat shoppa.  En del souvenirer som är 
lätta att packa ner i resväskan borde dyka upp i 
affärerna. Det finns en hel del att göra i Fjällbacka 
även under hösten förutom skogspromenader 
och det är en mysig känsla när mörkret faller och 
det lyser i fönstren.

Som de flesta nog känner till är Samhällsför-
eningen en remissinstans för kommunen såväl 
som en förening som ska komma med förslag 
för utveckling, men inget beslutande organ i 
kommunala frågor.  Vår uppgift är att hela tiden 
se till samhällets helhet och inte de många 
särintressen som finns i byn. Ibland är det en 
svår balansgång. Vi känner att många frågor 
tar alldeles för lång tid, tex boendefrågor m.m. 
Men det är ju så den demokratiska processen är 
uppbyggd för att vara just så demokratisk som 
möjligt. Det finns väldigt mycket information 
på kommunens hemsida om vad som sker och 
komma skall. Det är ett utmärkt sätt att hålla sig 
informerad. Glöm inte att Samhällsföreningens 
protokoll finns på www.fjallbacka.com.

Turistinformationen har fungerat bra i sommar 
med alla frivilliga insatser under Föreningen För 
Fjällbackas regi. Det är en viktig funktion för 
samhället och förhoppningsvis fortsätter det så. 

Frågor som vi jobbat med under 2017 är t.ex. 
Översiktsplan 2030, trafiksituationen, olika 
boendeprojekt som är på gång. Det är speci-
ellt viktigt för Fjällbacka att vi får fram billigt 
boende för den yngre generationen och där har 
vi inte kommit fram hela vägen. Olika skrivelser 
har gått iväg till kommunen och Trafikverket 
bl.a. gällande ställplatser för husbilar, parkering 
vid Badberget, hastigheten genom samhäl-
let m.m. och det har som sagt inte alltid gett 
önskat resultat.

Under hösten har vi nu en del avgångar från 
styrelsen i samhällsföreningen och det ska 
bli kul att få in nya krafter som vi hoppas ska 
känna ett starkt engagemang för utvecklingen 
i samhället.

Med önskan om en God Jul och fortsatt härlig 
vinter. n

 Båda dokumenten för Översiktsplan 2030, Samrådshandling och 
Konsekvensbeskrivning, finns att ladda ner på www.tanum.se
 Skiss över tomtområdet ”Slänten” i backen ner till fotbollsplan.
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När jag fick det fantastiskt roliga uppdraget att driva turistinfor-
mationen, som jag känner starkt för då jag arbetat där många år 
tidigare och tycker att Fjällbacka är jordens bästa plats, kände 
jag mig ärad men också nervös. Tiden var knapp att få ihop 
en fungerande organisation och få igång verksamheten. Jag 
ska inte heller förneka att jag var orolig över att vi inte skulle 
få ihop tillräckligt många frivilliga turistinformatörer, som var 
en grundförutsättning för att allt skulle fungera. Men tack vare 
några modiga pensionärer ur SPF Tanumskustens curlinglag, 
många deltidsboende och några bofasta så lyckades jag ändå få 
ihop en grupp om cirka 25 frivilliga (plus självklart FFFs styrelse 
samt min egen familj, som var där helt frivilligt – nästan i alla fall).

Sommaren började med Tanum Turists årliga guidade rundresa 
i kommunen, där några av de frivilliga följde med. Det var en 
fantastiskt vacker dag och fick lära oss mycket nytt om de många 
pärlor som finns i vår kommun. Jag samlade också alla frivilliga 
för ett välkomstmöte, där vi diskuterade bland annat turismen 
i stort, Tanum Turist och vikten av värdskap samt vad de tackat 
ja till när de anmälde sig som turistinformatörer. Med fika och 
engagerade samtal lyckades vi tillsammans förbereda oss för 
sommaren. Sedan var den igång!

Trots klagomål på väder och vind hade vi en fantastisk sommar 
i turistinformationen, något som jag vågar lova att de frivilliga 
också kan skriva under på. Jag upplevde att besöksantalet gått 
ner något, men vi hjälpte ändå uppemot 500 besökare vissa 
dagar med att besvara deras frågor. En fråga som vi i turist-
informationen alltid får är: vilken är den vanligaste frågan? 
Svaret på den frågan var i sommar vad som finns att göra och 
se när man är i Fjällbacka. Jag upplever att Fjällbacka idag är 
ett välkänt ”varumärke”, så många har förstått att de måste 
åka hit - men vad som faktiskt finns att göra när besökarna 
väl är på plats är inte helt självklart för dem. Just därför fyller 
turistinformationen en så viktig funktion i vårt lilla samhälle. 
Hade vi inte kunnat rekommendera dem ett besök i Kungs-
klyftan, en tur på havet eller en omgång minigolf hade många 
förmodligen spatserat genom samhället och beundrat det, 
innan de satt sig och åkt vidare till nästa ort. Men, hos oss 
kunde de få information om dagens evenemang och aktiviter, 
vilket gjorde att de stannade kvar och fikade och åt, tittade i 

Sommaren i Fjällbacka 
Turistinformation 

butiker och kanske till och med bestämde sig för att stanna 
över natten. Således är turistinformationen en jätteviktig aktör 
för alla våra lokala näringsidkare, som självklart uppskattar om 
våra besökare stannar längre.

Inget av detta hade varit möjligt om det inte vore för alla de 
fantastiska frivilliga som ställt upp i vårt och torrt och hoppat in 
för varandra, och för mig. Jag har personligen lärt mig så otroligt 
mycket av att få arbeta med dem, majoriteten är en eller två 
generationer över mig. Men vad som verkligen värmer när jag 
tänker tillbaka på sommaren är deras otroliga engagemang och 
välvilja för Fjällbacka. Det är jag övertygad om har lyst igenom 
och nått alla våra besökare, som många gånger blev så positivt 
överraskade av den service och värdskap de mötte.

Det gläder mig så att FFF tagit beslut om att fortsätta sitt 
engagemang i turistinformationen även sommaren 2018, men 
tyvärr kommer inte jag kunna ansvara för driften. Jag kommer 
dock att i bakgrunden stödja den som får detta otroligt roliga 
uppdrag, och alla frivilliga (och många nya) är hjärtligt välkomna 
tillbaka även nästa år! Men en stor dos av vilja, engagemang 
och önskan att få göra något roligt och meningsfyllt, är jag helt 
övertygad om att sommaren 2018 kommer att bli minst lika 
fantastisk som 2017. n

Text & foto: Johanna Schub, ingress av Rebecca Trehammar

Som det gick att läsa i Fjällbacka-Bladets juninummer tog FFF i våras över driften av Fjällbacka Turistinforma-
tion. Det hade sommaren 2017 inte funnits någon turistinformation om FFF inte tagit på sig detta uppdrag, 
och verksamheten drevs på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella turistinformationer. FFF anställde en 
driftsansvarig, Johanna Schub, och förlitade sig sedan helt på frivillig kraft. Men hur fungerade detta, och hur 
gick sommaren? Johanna Schub reflekterar:
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Föreningen för Fjällbacka satte 2011-2012 upp de första orien-
teringstavlorna på Harry Järunds Plats respektive vid Ingrid 
Bergmans Torg. Då fick intresserade företag köpa in sig med en 
liten summa för att FFF skulle få sina kostnader täckta. Med tiden 
har det dock visat sig vara lite svårt att hitta rätt med hjälp av 
de pilar som fanns på denna första skyltversion. Det var också 
svårt att göra ändringar t.ex. om ett företag flyttade.  

I samarbete med Nordbloms Tryckeri i Hamburgsund arbetade 
vi därför i år på försommaren fram ett helt nytt upplägg. Den 
här gången står FFF för samtliga kostnader. 

Nu har vi delat in samhället i ”affärsområden”, där t.ex. Torget 
finns i område nr 1, Norra Hamngatan finns i nr 3, övre Galär-
backen i område 5, området kring busshållplatsen har nr 7 osv.  

Vi delade även in i ”intresseområden”:  Äta & Bo, Shopping, 
Gallerier, Bil & Båt med flera. 

Vi hoppas att våra affärsinnehavare upplever uppgraderingen 
av skyltarna som något positivt och att besökande turister hittar 
de restauranger, badplatser och butiker som de letar efter när 
de besöker Fjällbacka. n

Några röster från frivilligpersonalen:
”Vi jobbade gratis för Fjällbacka Föreningen :)  
Kul erfarenhet, kul att jobba ihop med Johanna.”

”Det har varit en mycket positiv erfarenhet att ”jobba” i turistby-
rån i sommar. Jag utförde 5 dagar i juli-augusti med olika värdar 
varje gång. Den erfarenhetsbank som Fjällbackaborna/sommar-
gästerna besitter är enorm och har betytt mycket för verksam-
heten. Personalens engagemang har varit imponerande, ingen 
fråga har lämnats obesvarad. Johanna Schub har också drivit 
och styrt upp verksamheten på ett utmärkt sätt. Hoppas det 
fortsätter så nästa sommar!”’

”Johanna är en klippa :) Jätteroligt att så många helt olika 
människor ställt upp i sommar!”

”En turistbyrå centralt med engagerade värdar/värdinnor är 
väldigt viktig för turismen, både lokalt och i ett större perspektiv”.

Ett stort tack till alla frivilliga  
turistinformatörer 2017
Jurgen Wickert, Johan Ekstrand, Karin Holmström,  
Eva Tykesson, Lillan Isaksson, Jakob Schub, Marita Isaksson,  
Peter Egnell, Bengt-Åke Ahlsén, Unn Asbjörnsen,  
Veronica Skoog, Anders Torevi, Lena Blomgren, Karin Darpö, 
Petra Ekstrand Steinle, Karin Olsson, Ann Kalmner,  
Gudrun Rylander, Anna-Lena Schub, Marie Hindemark,  
Britt-Marie Myringer, Eva Schub, Annika Torevi, Lars Aas,  
Gun Engström, Magnus Engström, Britta Konov,  
Rosita Jansson, Britt Egnell, Margareta Schub och Lars Kahlman.Karin Holmström och Rosita Jansson, två av sommarens frivilliga värdar.

Nya förbättrade informationstavlor
Text & foto: Eva Björving
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Text: Hans Schub • Foto: Hans Schub och Lars Alsterqvist

Alla känner väl till att det finns ett litet flygfält strax norr om 
Fjällbacka, intill golfbanan på Lilla Anrås? Många känner nog 
också till att Roland Broberg ansvarat för den kommunalt ägda 
gräsbanan och hangaren sedan slutet av 80-talet. Men ganska 
få vet att Roland lämnat över ansvaret till Lars Alsterqvist. Detta 
skedde vid årsskiftet 2015/16. Inför kommande säsong byter Lars 
namn på flygfältet till ESTF 6 ft AMSL.

Lars arbetade tillsammans med Roland när det hela startade 1986. 
Banan var vid den tiden kortare än dagens, så när flygverksamhe-
ten kunde starta 1987 kunde de bara bedriva reklambogsering. 
Bogserflygplanen krävde nämligen kortare start och landnings-
sträcka än reguljär flygning. Roland fick därför hålla till på Näsinge 
flygfält med skolflyget tills banan på Lilla Anrås förlängdes.

välkänd i flygkretsar och denna kan vara skäl nog för en flygtur till 
Lilla Anrås, enligt Lars. Det händer att golfare kommer flygvägen 
och promenerar till golfbanan.

Det är inte bara svenska och norska plan som hittar hit, även tyska 
flygturister landar här. De har ofta tre huvudmål i södra Sverige:  
Varberg, Fjällbacka och Visingsö. En del resenärer har med en 
picknick-korg och stannar på flygfältet bara för att det är ett så 
fint flygfält (roligt för flygplatschefen att höra)!

Trots att Lars inte själv ännu bedriver någon skolverksamhet så är 
det andra som gör det, speciellt helikoptrar och en helikopterskola 
har visat intresse för att ha ett träningsläger i Fjällbacka någon 
vecka under 2018. Inackorderingar skulle därför behövas, intres-
serade uthyrare får gärna höra av sig direkt till Lars.

Om inte detta är nog så övade Flygvapnet kortfältsinflygning 
med Hercules hösten 2016 och under sommaren fick flygfältet 
besök av flera ovanliga veteranflygplan, se bilderna nederst.

Idag finns här ingen flygskola men Lars har planer på att kunna 
starta igen i mindre skala.

Det enda fast baserade flygplanet är Lars egen Cessna, ett plan 
som han också hyr ut till några andra piloter. Men tro för den 
sakens skull inte att det inte finns någon aktiv verksamhet här. 
Här kommer lite snabbfakta:

Under 2017 skedde nästan 1000 starter och landningar (560 st 
under 2016). Flygfältet är populärt på grund av läget, de flesta 
andra flygfält ligger betydligt längre från populära turistmål. De 
flesta av besökarna har Fjällbacka som turistmål, en del skall också 
till Grebbestad och Hamburgsund. Bryggans fisksoppa har blivit 

Vintern innebär lågsäsong men arbetet ligger inte nere. Nu pågår 
en del underhållsarbeten och när frosten kommer skall Lars bland 
annat fylla i svackor på banan och välta för att den skall vara så 
jämn som möjligt. Drömvintern är för honom konstant -5 grader 
och ingen eller mycket lite snö, då kan flygverksamheten pågå 
hela vintern.

Om du är intresserad av att ta flyglektioner eller om du kan 
erbjuda flygelever bostad kontakta Lars på estf@telia.com eller 
ring 070-533 78 16. n

Lars Alsterqvist vid sin privata Cessna.

Ett av försvarets Hercules-plan på inflygning över golfbanan. 
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Ny chef på Konsum
Text & foto: Annika Torevi

Ni kan inte ha missat att vi begåvats med en ny butikschef på 
Coop Fjällbacka. Thomas Bemersten är numera butikschef för 
Coop Extra Lysekil. Jan Bertén började här 1 september och en 
del kanske känner igen honom från Coop Extra i Tanum där han 
vikarierade som butikschef i åtta månader. Jan är 40 år – i princip 
jämnårig med Coopbutiken vi har idag – och han är en bygdens 
son. Släkten är från Dusgård, men själv är han uppväxt på Falkeli-
den. Jan bor med fru och tre barn i Strömstad där han tidigare 
jobbade på Eurocash. Från början utbildade han sig till kock, 
men valde att byta till detaljhandeln eftersom möjligheten till 
jobb året runt var betydligt större. Nu är han högskoleutbildad 
butikschef och vi kan se fram emot att butiken är i goda händer. 

Med så många år i detaljhandeln misstänker jag att det finns en 
och annan märklig fråga som kunder ställt så jag frågar Jan vilken 
som är den mest minnesvärda.  Jan svarar snabbt att det måste 
vara kunden som undrade om de hade halal-slaktad älg. Eller möj-
ligen norrmannen som undrade om det fanns nötter i nötfärsen…

Jan ägnar fritiden åt familjen, jakt och fiske. Trebarnfar, f.d. kock 
och jobbar med mat – jag tänker att han måste vara en fena på 
fredagsmys och kanske kan bidra till lite omväxling för dem som 
fastnat i tacoträsket. Jan och hans familj varierar fredagsmaten 
men det är ju definitivt enklare när man har en bakgrund i ett 
restaurangkök. Jan tipsar om att variera tacosen – testa att 
ugnsbaka en laxsida med tacokryddor och gör fisktacos med 

samma tillbehör som annars. Eller gör en tacogratäng; bottna 
en ugnsfast form med Philadelphiaost. Bryn paprika, vitlök, gul 
lök och tillsätt krossade tomater. Stek köttfärsen som vanligt 
med tacokrydda på slutet. Blanda ner i tomatröran. Fyll formen. 
Toppa med finhackad purjo och riven ost – gratinera i ugnen. 
Eventuella rester blir bra lunchmat veckan efter. 
Vi önskar Jan lycka till – vi ses i butiken! n

Vår nye konsumchef: Jan Bertén.

29 september slog Stora Hotellet Bryg-
gan upp portarna till nya ”Matildas Vin 
& Ginbar” som är precis vad den heter; 
en bar med stort sortiment av vin och 
gin och en meny med mellanrätter att 
njuta av själv, eller dela på. Lokalen som 
tidigare bara hette Matilda har totalre-
noverats med ny bar och ny inredning.

På fredagar är det populär After Work 
med specialerbjudande på både mat 
och dryck. Det finns både bord att boka 
och möjlighet att bara slinka in. n

Att skapa en logga till sitt företag kräver 
eftertanke och det finns mer eller mindre 
lyckade exempel. Vi har hittat en företa-
gare som rentav var synsk när han valde 
sina svängiga B:n i ”Bro Bygg”. Snickaren 
Carl Bräck hade en gård vid Bro (mot 
Tanumshede) när han startade firman. 

Sedan byggde han hus uppe i Bräcke-
skogen och då fungerade ju inte  ”Bro 
Bygg” men företagsnamnet kunde lätt 
ändras till ”Bräcke Bygg” med precis 
samma logga. Förutseende eller hur?  n

Chang Thai blir namnet på thai- och 
sushirestaurangen som öppnar i Café 
Gröns lokaler på Allégatan 3 nästa år. 
Chang betyder elefant men vi vågar 
gissa att det inte är vad som kommer 
finnas på menyn! Så fort de nya ägarna 
är på plats kommer redaktionen natur-
ligtvis utröna fler detaljer som kommer 
i nästa nummer av Fjällbacka-Bladet. 

Till dess får ni hålla utkik i Facebook-
gruppen Fjällbacka Anslagstavla – då 
missar ni inte några nyheter. n

F Ö R E T A G S N O T I S E R  Annika Torevi
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Text & foto: Harald Rylander

Unik trädgård i Träsvall

En vacker höstdag 2016 besöker vi 
lantbrukaren Gunnar Larssons gård 
i Träsvall utanför Fjällbacka. Gunnar 
är född 1939 och har bott och arbe-
tat på gården i hela sitt liv. Han gick 
i Högestens folkskola och sedan i 
Fjällbacka. Föräldrarna Agnes och 
Ivar förvärvade gården 1935, men 
gården har äldre anor. Mangårdshu-
set är från 1890 och är omgiven av 
den vackra trädgården om 5 000 m2. 
Runt huset står några nakna träd-
stammar som ger en viss mystik. 
Det är almsjukan som härjat, men 
Gunnar tycker att de ger en särskild 
prydnad åt trädgården.
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Unik trädgård i Träsvall

Gunnar övertog gården 1970. Förr födde han upp nötkreatur 
och grisar och odlade spannmål. Nu är djuren borta sedan 15 
år och åkrarna, 12 ha, ligger i ”skött träda”. Som pensionär ägnar 
sig Gunnar åt att sköta sin trädgård på heltid. Här finns frukt-
träd och en mängd olika träd och växter, många exotiska och 
unika. Varje årstid har sin speciella karaktär i trädgården. Han 
tyckte om att rensa ogräs som barn och sedan har intresset att 
odla olika växter vuxit mer och mer. Gunnar kan namnen på alla 
växterna i trädgården och även många av de latinska namnen.

Gunnar tar oss med på en rundvandring. Speciellt stolt är han 
över det Amerikanska mammutträdet. Världens största träd som 
kan bli cirka 100 m högt och 12 m i stamdiameter, hemmahö-
rande i Kalifornien. Trädet kan bli 2-3 000 år gammalt. Gunnar fick 
tag på frön och odlat fram trädet efter många försök. År 2012 var 
det 70 cm högt. Gunnar säger att när det blir tillräckligt stort skall 
han såga upp en tunnel i trädet och ta ”bompeng” av besökare.

almsjuka träden, men är ej orsak till skadan. Den är en lian som 
klänger upp till cirka 12 meters höjd. Den härstammar från Kina 
och odlas i Sverige som prydnadsväxt i parker och större trädgår-
dar, där den bl.a. kan användas som frisk grönska åt döda träd.

➲

Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna kan man få 
tag på frön och plantor till olika växter. Sedan driver han upp 
växterna i lådor och planterar ut i trädgården. Många är själv-
sådda som sedan planteras ut på andra ställen. En del köps på 
plantskolor.

Den praktfulla Vattengranen ansågs ha dött ut för 20 mil-
lioner år sedan, men återupptäcktes år 1941 i Kina. Barren fälls 
på hösten.

Den Japanska träddödaren är en snabbväxande klängväxt som 
inte är så farlig som det låter. Nu slingrar den sig runt en av de 

Amerikanskt mammutträd, fast ett litet ett... än så länge...

Japansk träddödare.

Vattengranen.
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Ett vackert bestånd med Kärleksört och Rudbeckia kantar den 
välklippta gräsmattan.

– I år (2016) har fruktträden burit mycket frukt. säger Gunnar och 
på farstukvisten står flera tunnor fulla med fina bl. a. Åkerö-
äpplen, Inrid Marie och Filippa. Så här års är det inte så mycket 
blommande växter, men kom tillbaka i juni, då är trädgården 
som vackrast.

På flera ställen i trädgården ståtar Jättestäppliljan med sina 
vackra höga blomspiror. Den blommar under en relativt kort 
period och börjar nedifrån på blomsterställningen med tätt 
sittande vitrosa blommor.

Gunnar tyckte mycket om att springa som ung. Det resulterade 
i att han tränade långdistanslöpning. År 1965 blev han etta i 
Nordiska Mästerskapet i Helsingfors på 10 000 m och tvåa på 
5 000 m. Gunnar var även med i Fjällbackas pojklag i fotboll 
på 50-talet.

Nu är det vår-sommar och vi är tillbaka hos Gunnar. Visst har 
det hänt mycket sen sist. Trädgården prunkar av alla olika 
blommande växter. Gräsmattorna är nyklippta och gångarna 
perfekt kantade.

Junimagnolian har just slagit ut med sina stora knoppar och 
vita blommor. Den kan bli cirka 20 m hög och förekommer bl.a. 
i Japan. Nu är den cirka åtta m hög.

In vid porten står en Kaskadgran med sina stora kottar. Den växer 
normalt i Nordamerika och kan bli mycket hög. Gunnar lackar 
de stora kottarna så att de håller sig länge.

Kärleksört och Rudbeckia. Junimagnolia.

Riklig äppleskörd 2016.

Gunnar visar stolt upp en Jättestäpplilja.

Kaskadgran.
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På flera ställen i trädgården står vackra bestånd av Rhododen-
dron och Azalea i olika färger.

På gräsmattan står ett stort solur. 
– Det håller jag på att färdigställa. Jag använde tre hjulringar 

från gamla vagnshjul. Nu skall jag bara kalibrera uret!
Över tomten rinner en bäck, Träsvallälven, som rinner ut i Jore-

fjorden. Invid bäcken går den gamla Kvillevägen från Fjällbacka 
till Kville, som förr kallades för Häradsvägen. Över bäcken går 
en gammal fantastiskt vacker stensatt bro. 

– Bron mår inte bra just nu. Sättningar i marken gör att det finns 
risk att bron rasar.

Klätterhortensia.

Gunnar tar oss med 200 meter norrut till en skogssluttning. 
Här har Gunnar planterat ett ”arboretum” med cirka 40 olika 
barrväxter. Ett arboretum är en plantering av träd och buskar. 
Gunnar började plantera växterna för cirka 20 år sedan och har 
specialiserat sig på olika barrträd. Ett sådant arboretum kallas 
”pinetum”.

Gunnar ringer oss en dag i augusti och säger att nu blommar 
Palmliljan. Vi besöker trädgården än en gång och möts av ännu 
mera prakt. Den vackra palmliljan finns på 14 ställen i trädgår-
den. En rabatt med Strålöga och Flox prunkar.

Nattljus och Lila Rosenstav bildar en vacker enhet i trädgården. 
Nattljus-blommorna är öppna på natten och sluter sig på dagen. 
Detta motiverar namnet nattljus. Förändringen på kvällen går 
så snabbt att den kan urskiljas med blotta ögat.

Gunnar har anlagt ett stenparti med många arter av olika kak-
tusar. Här finns också  vackra bestånd av Palmlilja, Lila rosenstav 
och Silverpelare. Stenarna har han burit från närliggande ängar 
och skog.

Vi kommer tillbaka den 2 juli. Då har Kville hushållningssällskap 
ordnat en visning i trädgården. Köper man en varmkorv med 
bröd får man tillträde till den vackra trädgården. 130 besökare 
har kommit. Gunnar guidar runt i trädgården. Nu blommar den 
vackra rabatten med sina sommarblommor. Klätterhortensian 
sträcker sig högt upp i skyn.

Tack, Gunnar, för att vi fått ta del av dina botaniska kunskaper och 
fått njuta av din vackra trädgård vid flera tillfällen! n

Stenpartiet med kaktusar och blommor.



Text: Magnus Blomstrand • Foto: Föreningen Väderöbod

Vi målar Väderöbod fyr
– lagom till fyrplatsens 150-årsdag

Att fyren skulle behöva målas om visste vi när vi övertog fyren år 2010. Vi hade många samtal med Sjöfartsver-
ket före övertagandet och vi fick deras historik över underhållsarbeten m.m. Ungefär vart tionde år behövde 
fyren målas. Det gav oss lite andrum och vi diskuterade flera alternativ till hur vi skulle gå tillväga.

Vi tyckte ändå att vi hade några år på 
oss att fundera men vi konstaterade att 
på taket som är av stålplåt hade färgen 
börjat flagna så vi beslöt att börja med 
det. Sjöfartsverket bistod oss med 
rekommendationer om leverantörer av 
färg som skulle passa. Efter renborstning 
och tvätt skulle alla metalldelar behand-
las med en primer. Därefter mönjas och 
sedan målas med täckfärgen som är 
eldröd (RAL 3020).  

Taket är ju inte så många kvadratmeter 
stort och med hjälp av två stegar som 
surrades fast i fyrens räcke på var sida om 
fyren så fick vi ett tillräckligt säkert sätt att 
ta oss upp på taket. Det skall erkännas att 
det ändå pirrade lite i kroppen innan man 
vant sig vid höjden. Reidar och Magnus 
var de som antog utmaningen att göra 
jobbet och fick handräckning från fyr-
plattformen med verktyg och penslar. 
Taket visade sig vara i relativt gott skick 
och det var bara själva ventilationshuven 
med åskledaren som hade större rostan-
grepp. Detta lagades med stålnät och 
kemisk metall före målningen.

På hösten 2016 startade vi en arbetsgrupp som tog fram en plan 
för hur vi skulle kunna måla fyren så att den var fin till fyrplat-
sens 150-årsjubileum i samband med internationella fyrdagen 
den 20 augusti 2017. Vi hade under sommaren diskuterat lite i 
spridda grupper om olika alternativ och bedömde att en lättare 
hängställning var det som var mest realistiskt. Dels beroende 
på att det är ett omfattande arbete att skaffa material till en fast 
ställning. Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram en plan till 
årsmötet i mars.  Under sensommaren hade vi dessutom fått 
besked av Caparol Färg i Göteborg att de ville hjälpa oss med 
färgval och bidra med färgen.

Våra första möten ägnades åt att utforma hängställningen och 
diskutera hur vi skulle kunna få full säkerhet och samtidigt 
kunna arbeta. Vi kom fram till att hängställningen skulle bära 
två personer och att den skulle kunna låsas fast mot fyren efter 
varje förflyttning, samt att personerna på ställningen hela tiden 
skulle ha livlina fäst uppe i fyrens räcke.

Vi kontaktade en certifierad höghöjdsarbe-
tare som gav oss synpunkter och bedömde 
våra idéer som genomförbara. En av grup-
pens medlemmar hade personlig kontakt 
med Stenungsunds Hamntjänst, som 
sysslar mycket med ställningsbyggen i 
olika sammanhang och vi beslöt oss för 
att konsultera dem om våra planer. De 
ställde villigt upp för en genomgång och 
fick del av innehållet. De uttryckt direkt att 
hängställningar jobbar de inte med, men 
lovade att beräkna hur en ställning skulle 
kunna se ut om den byggdes med deras 
material. Någon vecka senare hade vi ett 
förslag och ett generöst erbjudande. Vi 
fick låna material från dem om vi fraktade 
ut det från Stenungsund till Väderöbod 
och när materialet var på plats erbjöd de 
sig att komma och bygga upp ställningen. 
Vi antog detta erbjudande och gick med 
förslaget till årsmötet där planerna klub-
bades.

En förutsättning för att Hamntjänst skulle 
bygga var att vi kom ut med materialet på 
våren. Det gjorde att vi fick inrikta oss på 
att få båten i sjön så tidigt som möjligt och 

de planerade arbetena med ommålning och komplettering av 
inredningen fick skjutas fram till nästa säsong. 

I slutet av april hade vi sjösatt och vi kunde köra första lasset 
ställningsmaterial. Tre fullastade släpkärror från Stenungsund 
och tre båtturer krävdes. Vi hade tur med vädret. Mycket ostliga 
vindar gjorde att vi kunde lossa materialet utan att gå ända in 
i hamnen. Hamntjänst lyckades hitta ett hål i almanackan som 
tillät att de kunde komma med tre man och bygga upp ställ-
ningen. Vi stävade ut från Hamburgsund klockan 7 på morgonen 
den 17 maj i lugnt väder men tyvärr ganska dimmigt och disigt. 
Vi var tre från föreningen som servade Hamntjänst och vi impo-
nerades stort av hur raskt ställningen växte upp efter fyren. Med 
bara ett avbrott för lunch jobbade dessa proffs på som myror 
och efter sex timmar var ställningen klar och vi kunde starta 
hemresan klockan tre på eftermiddagen.

Nu kunde vi starta jobbet med att tvätta fyren med högtryckstvätt. 
Vatten till tvättningen pumpade vi upp från fyrvaktarhusets 

 Reidar Gullman och Magnus  Blomstrand på 
taket servas av Roger Sjöqvist från stegen. 
 Reidar mönjar taket till milsvid utsikt.
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regnvattencistern till en 1 000-liters plast-
tank som vi ställde vid fyren. Återigen hade 
vi lite tur. Det visade sig att höjdskillnaden 
från vattencisternen upp till fyren var just 
så mycket som den pump vi hade orkade 
trycka och pumpen klarade precis att fylla på 
i den takt som vi förbrukade vattnet. Färgen 
på fyren hade flagnat i en del partier och 
under dessa flagor hade det börjat växa lite 
lavar och alger. Vi fick därför vara noggranna 
med tvättningen men med högsta möjliga 
tryck och munstycket alldeles intill väggen 
blev det rent. Det var lite som att skura golv 
med en tandborste men vi byttes om och 
tog våning för våning på ställningen och 
efter två helgers arbete så var fyren ren den 
20 juni.

Första veckan i juli kunde det arbetslag som 
var ute då börja måla. Det visade sig att när 
man väl var uppe på ställningen med målar-
burk och rulle gick det ganska fort att måla. 
Förarbetena är ju som vanligt viktigast vid 
målning och här hade vi av Caparol försetts 
med spackel för sprickor och en primer för 
alla rena betongytor. När väl det var på 
plats gick det smidigt att rolla på färgen.  
Fyren var helt målad med ett lager färg när 
arbetslaget åkte hem efter en vecka på ön. 
Och då hade dessutom hunnit med mycket 
arbete på fyrvaktarhuset också. 

Under de två kommande veckorna kunde 
arbetet färdigställas. Fyren blev målad 
med tre lager färg och det stora ambitiösa 
arbetslag som var ute v28 plockade dess-
utom ner ställningen och bar ner delarna till 
Bodhålet så att det låg färdigt för hemtran-
sport. Denna gång lyckades vi att få med allt 
på två båtlaster. Sista lasset var vi bara två 
man i båten och vädret var gynnsamt så vi 
kunde lasta båten upp över relingen med 
rör och plankor.

I god tid till jubileet var vi klara med vår 
föresats och vi kan konstatera att det går 
att uträtta mycket när många hjälps åt. Vi 
är både stolta och glada över vår nymå-
lade fyr och över det arbete som vi utfört 
och dessutom väldigt tacksamma för den 
ovärderliga hjälp vi fick av Stenungsunds 
Hamntjänst och Caparol färg. n

Föreningen Väderöbod, som bildades 1979 för att bevara fyrplatsbebyggelsen, äger och driver fyren på Väderöbod. 
Ommålningen av fyren har bekostats av besöksavgift på 100kr/person och av de firmor som sponsrat med material och arbete 
Övriga byggnader på ön ägs av Statens Fastighetsverk. Föreningen hyr dessa bostäder. I avtalet ingår att föreningen utför 
underhåll enligt plan och får bidrag för utfört exteriört arbete och material. Båt och transporter bekostas av medlemsavgifter. 

Vi tar tacksamt emot bidrag eller stödjande medlemskap. Stödjande medlem kan man bli genom att sätta in minst 
100kr på PG 330684-2 och ange namn, adress och e-postadress. Aktiv medlem kan den bli som varit med som gäst 
och deltagit i arbetet och därefter blivit rekommenderad av en medlem. Besök gärna hemsidan: vaderobod.netg.se

En dimmig majdag var ställningen uppe. Dags 
för tvätt, spackling av sprickor och primer på 
rå betong. Snart kan målningen starta... 

...efter tre lager färg togs ställningen ner och 
transporterades iland i mitten av juli. Nu står 
hon röd och vacker i minst tio år till...
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Ökad tillgång på pengar plus möjlighet till belysning dygnet 
runt skapade förstås ett rejält partysug på Bohuskusten. Musik 
och dans på bryggor och i sjöbodar var ett självklart svar. Efter 
50 glada år försvann dock sillen igen och svår nöd utbröt. 

Musikanter och eldsjälar
Mot slutet av 1800-talet inträffade två händelser: sillen återkom 
och ångmaskinen slog igenom. Ångdrivna fartyg kunde nu 
gå ända in till Fjällbacka utan risk att blåsa fast här. En särskild 
ångbåtsbrygga byggdes vid torget, och ganska snart började 
någon arrangera bryggdanser där. Maj Gustafson skrev i Fjäll-
backabladet 1983:

En äldre fjällbackabo har berättat att hennes mor, gift 1888, som 
ung flicka dansade på bryggan i Fjällbacka till dragspelsmusik 
av någon av traktens spelmän, som spontant ställde upp för 
ungdomen. 

Bryggdanser är helt beroende av två människotyper: musikanter 
och eldsjälar. Tillgången på sådana har genom åren varierat i 
Fjällbacka. I jakten på fakta i ämnet fick artikelförfattaren ett 
gott råd: Tala med Sko-John!

Fjällbacka Bryggdans
– en urgammal tradition

Riktigt när det första dansparet gled ut på en brygga i Fjällbacka är förstås omöjligt att säga. Men det skulle 
inte förvåna om det var redan under Den Stora Sillperioden 1747-1808. Ur sillen utvanns som bekant en 
mycket efterfrågad olja, vilket medförde rena guldrushen till den karga kusten. Oljan användes till bland 
annat impregnering av takspån, stövlar, regnkläder (därav det gamla ordet ”oljeställ”) och inte minst belys-
ning. Självaste Paris importerade sillolja från Bohuslän till sina gatlyktor och kom därför att kallas La Ville 
Lumière, den lysande staden. 

Sko-John Johansson är en legendariskf fjällbackabo som är 
både musikant och eldsjäl. Så undertecknad besökte honom 
hemma i Mörhult en fin dag i september. En själsfrände, Lasse 
Lundberg, dök också upp.

– Maj-Britt och jag flyttade 
hit från Uddevalla 1958 och 
öppnade skobutik i  Galär-
backen, berättar Sko-John. 
Det kommer aldrig att gå, sa 
många. Men vår butik blev 
snabbt populär och något 
av en samlingspunkt på byn. 
Bryggdanserna som funnits förr 
var ett vanligt samtalsämne i 
butiken. Jag fick höra om Erik 
Granqvist som med bror och 
son spelat väldigt mycket under 
efterkrigstiden. 

– Det fanns två dansbryggor från 1930-talet, fyllde Lasse i. Onsda-
gar var det dans vid Planarne (kajen nedanför Badis), söndagar 
på ångbåtsbryggan. Då fick det gå lite lugnare till av respekt för 
samhällets chartauaner.

Du sa ett ord!
– Men just i slutet av 1950-talet var det ont om musikanter i trak-
ten, säger Sko-John. Jag tog tag i saken  och fick igång brygg-
dansen igen 1960. Men efter några år började både musikanter 
och danspublik sina igen. Då ringde jag vännen Samuelsson på 
Smögen och frågade:          

– Kan inte du komma hit med danssuget folk? 
– Du sa ett ord, utbrast Samuelsson.

Nu blev det fart. Medan Samuelsson gjorde reklam och bokade 
båttransporter på Smögen körde Sko-John till Falun och köpte 
tombola, porslinskross, chokladhjul, skjutbana med mera från 
en nedlagd cirkus.

– Vi satte upp rasket på Planarne och samlade ihop trion GUAJO 
med Gunnar Magnusson gitarr, Arne Holmberg dragspel och mig 

Erik Granqvist.

Bryggdans vid Planarne någon gång på 1940-talet.

Text: Tom Hård af Segerstad • Foto: Tom Hård af Segerstad ocn arkivbilder
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själv på trummor. Det blev braksuccé, ibland kom både m/s Soten 
och m/s Sotefjorden fullastade med danslystna från Smögen. Vi 
engagerade många olika band. Johnny Beijers från Falköping, 
Rolf Lennarts från Uddevalla, Bäska Droppar från Munkedal för att 
nämna några.  

terade artister som Lill-Babs, Sven-Bertil Taube, Galenskaparna, 
Klasse Möllberg med flera. De kompades av maestro Curt-Eric 
Holmquist, känd från TV:s Gomorron Sverige, och hans musiker. 
Så lades grunden till dagens mångsidiga bryggdansband, som 
nu spelat mer eller mindre varje sommar i bortåt 30 år! 

– En centralfigur i bandet var under många år dragspelaren 
Allan Levin från Skee, berättar 
Curt-Eric. Vi brukade be honom 
spela bohuslänska låtar vi 
andra garanterat aldrig hört 
förr och försöka följa turerna. 
För det mesta gick det bra. 

Tyvärr avled Allan för några 
år sedan. Det dröjde dock 
inte länge förrän ett yrväder 
från Hogdal strax norr om 
Strömstad dök upp. Victoria 
Erixon Tyft heter hon och har 
förvaltat Allans dragspelspall 
med den äran.  n

Lasse lundberg, Curt-Eric Holmqvist, Thomas Hansson, Jan Gunér, Lars Moberg, Tompa Hård och Victoria Tyft spalade på Bryggdansen 2017.

Allan Levin.

Kära sponsorer!
Inför sommaren 2017 hotade Fjällbackas urgamla bryggdans-
kultur att dö ut på grund av resursbrist. Därför startade vi våren 
2017 ideella Bryggdansföreningen Lekkamraterna och sökte 
stöd från lokala kulturinstitutioner och näringsidkare. Många 
nappade, och tack vare det kunde vi genomföra tre succéfyllda 
bryggdanser med en salig blandning av knätofs, jazz, rock och 
schlagers. Till och med vädret backade upp oss! 
Stort tack till Åke & Nancy Bergqvists Fond och alla lokala 
näringsidkare vars bidrag gjort det möjligt för oss att betala 
ljudanläggning, blygsamma gager, resebidrag och annat som 
ingår i ett arrangemang som detta. Vi längtar redan till nästa 
sommar!
I musikens tjänst Curt-Eric, Janne och Tompa
Bryggdansföreningen Lekkamraterna

Nya initiativtagare följde
Så småningom tog Fjällbacka IK över uppgiften att gå runt med 
hatten för att stödja bryggdansen och andra evenemang. En 
höjdpunkt blev Badortsfesten 1972 då Sven-Bertil Taube drog 
4 300 personer. 

Som nästa hattbärare startades Föreningen för Bryggdansens 
bevarande av Rebecca Trehammar, Mats Finn, Susanne Maxvall 
m.fl. en konstellation som också ägnat stor kraft åt midsom-
marfirandet och julmarknaden i Fjällbacka. 

Sedan våren 2017 bidrar även Bryggdansföreningen Lekkam-
raterna till hattbärningen med tre orkestermedlemmar som 
initiativtagare.

Yrvädret från Hogdal
Lasse Lundberg om bryggdansbandet:   

– I mitten av 1980-talet drog FJIK och jag igång Cabaret Brygg-
malet med radioprofilen Jan Ellerås vid mikrofonen. Vi presen-

Två mörhultare, Gunnar och John, samt dyngöbon Arne utgjorde GUARJO.
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Bänken på Veddö
Till folkhemmets lov

Drömmen om Fjällbacka
Att komma in mot Fjällbacka för fulla segel hade länge varit en 
dröm. 1973 fick jag chansen att realisera den drömmen. Med min 
första segelbåt, en Vega, låg jag för ankar vid Sandø på Tjøme i 
Norge. Väderleksrapporten för den ljumma augustinatten var god 
och jag bestämde mig. Min första nattsegling – och den skulle gå 
över till Fjällbacka! Med min lilla son i gott förvar i kojen i fören 
och min något mer segelvana bror klar på fördäck satte vi segel 
och lättade ankar – i den ordningen! Efter en stund kom månen 
upp över ett stilla Skagerrak, en mild nattvind förde oss sakta, men 
säkert mot målet. Ingen av oss såg något skäl till att gå till kojs. 

”Vad i all sin dar har ni då här att göra - ni som kommer från paradi-
set?” Och nu var det vi som satt kurs mot paradiset – Fjällbacka!

Morgonsolen hade redan börjat värma våra efterhand stela 
och trötta kroppar när vi förtöjde vid Kryssarklubbens boj rakt 
utanför Södra Hamngatan. Detta var innan alla flytbryggorna 
omöjliggjorde varje tanke på att ligga på svaj. Men då, 1973, 
rodde vi in till en gammal brygga, köpte nybakade frallor hos 
bagaren och firade min första nattsegling, den ultimata som-
marstämningen i ett Fjällbacka som till fullo infriade mina höga 
förväntningar. Min förälskelse i denna bohuslänska idyll var så 
djup att när jag nio år senare fick möjlighet att skaffa sommar-
ställe i närheten slog jag till direkt och sålde segelbåten.

Således har jag kunna följa utvecklingen i Fjällbacka på nära håll 
år efter år. Jag har konstaterat att det har gått med Fjällbacka 
som med andra attraktiva platser: turismen har ökat och ökat, 
och med den ökande turismen har även kommersialiseringen 
av sommarlivet och sommaridyllen ökat.  

En vandring på Sylt
Jag minns en annan av min brors berättelser om seglingen på 
den tyska Nordsjökusten. De hade kommit till Hörnum på Tysk-
lands semesterö nummer ett, Sylt, och påbörjade utforskandet 
av denna lovprisade semesteridyll.

Söder om hamnen möttes de av ett klitterlandskap som bjöd 
in till en lugn promenad i den strålande sommardagen. De 
behövde inte fundera länge på vart de skulle gå, det var bara 
tillåtet att gå på markerade stigar – skyltar med ”Klittenschutz” 
gav tydliga instruktioner. Tråkigt, men en förståelig konsekvens 
av den moderna massturismen. Den sårbara naturen skulle 
knappast må bra av ohämmade tramp från de tusentals semes-
terfirare som varje år besöker Sylt. 

Stigen de valde gick söderut mot udden. Vid en liten kors-
ning valde de en stig ner mot den ändlösa sandstranden på 
västsidan. Men här möttes de av den andra överraskningen på 
vandringen: på stranden kunde man för all del röra sig fritt, 
men för att ta sig dit ner var man tvungen att betala. Visserligen 
inte mer än vad det norska välståndet gjorde att de hade råd 
med, strax under 25 norska kronor 1995, men bara det att man 
alls måste betala för att få gå ned till en strand för att vandra 
längs havet, det ger en bitter bismak på naturupplevelsen för 
skandinaver som är vana att fritt kunna färdas i naturen mer 
eller mindre var man vill. För en skandinav är den frihetskänslan 
lite av vitsen med att bege sig ut i naturen. Och för seglare är 

Text: Knut Enger, översättning: Annika Torevi • Foto: Trond Enger  

Under seglet på havet i natten vandrar både tankar och 
samtal vida omkring. Ett av samtalen förde oss till Friedrich-
stadt, en liten by nära Eider, floden som skär nästan tvärs 
över Tyskland rakt söder om gränsen mot Danmark. Min bror 
berättade om då han och hustrun var på väg med segelbåten 
för att via Eider komma från Östersjön och ut till Tysklands 
lömska Nordsjökust. De hade lagt till i Friedrichstadt för 
natten och kom att prata med hamnkaptenen. Då de berät-
tade vart de var på väg frågade hamnkaptenen var de kom 
ifrån. När min bror berättade att de hade Bohuslän rakt 
utanför hemmahamnen i Halden, sa hamnkaptenen torrt:  
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denna frihetslängtan om möjligt ännu mer utpräglad. Den är 
en väsentlig orsak till att de har valt just havet, den plats på 
jorden där friheten – i alla fall än så länge – är maximal. Så 
snart det måste betalas är det någon som sätter krokben för 
naturupplevelsen. 

Här i Sverige är folkhemmets ideologi ännu inte helt död, och 
den är med och förhindrar att kommersialiseringen tar över helt. 
Två målande exempel är allemansrätten och bänken på Veddö. 
Vi tar allemansrätten först.

Allemansrätten
I Skandinavien är vi härligt bortskämda med allemansrätten – än 
så länge. Inte bara kan vi färdas i naturen mer eller mindre var vi 
vill utan att behöva redovisa för någon med biljettväska vart vi 
tänker gå. Det allmänna ordnar också med tillgängligheten på 
många ställen där det annars skulle vara nästintill omöjligt att 
ta sig fram för de allra flesta. Ta till exempel trätrapppan upp till 
Vetteberget här i Fjällbacka med sin storslagna utsikt över öar 
och hav. Det gick naturligvis an att ta sig upp dit före trätrap-
pans tid, men det behövdes inte särskilt hög ålder eller särskilt 
många krämpor innan den vindlande stigen från baksidan 
berget blev för krävande. Och så kom alltså för många år sedan 
en platsbyggd trätrappa som gör att också de som har blivit lite 
äldre och stela i lederna fortfarande kan ta sig upp och njuta av 
solglittret över det ändlösa havet med Fjällbaka skärgård som 
ett smycke bestående av små och stora pärlor i förgrunden. 

gen. Och mitt på den ena bron, där det är en liten inbuktning 
i bergväggen, där utsikten över Musöfjorden och skärgården 
är som vackrast, där har man byggt en bänk. Pricken över i:et 
är den yttersta plankan på sitsen. Den är svagt vinklad neråt 
så att man slipper känna en skarp kant mot låret. Varför har 
man gjort allt detta? Inte för att locka pengar av besökarna; 
det kostar – naturligtvis! – ingenting att vandra runt Veddö, ej 
heller är det något som helst kommersiellt i närheten som skulle 
kunna tänkas profitera på att göra Veddö tillgängligt för den 
vandrande besökaren. Inte ens minsta kiosk står att finna. Nej, 
här är det den nu i profitmaximeringens tid så ofta förlöjligade 
folkhemsideologin som igen är igång med att visa sig från sin 
bästa sida, den oegennyttiga välfärdsstaten som ordnar för 
sina invånare i stort som smått. Till och med den vilandes lår 
har man tänkt på!

Folkhemmet och kommersialiseringen
Men ack – hur länge fick Adam vara i paradiset? En dag for nio år 
sedan (2008) dök det upp, längst norrut i byn. En ny gästhamn i 
form av en fin – det måste erkännas – liten flytbrygga med plats 
till tio båtar. Den är privatägd och drivs privat (Marinvest). För 
att ligga där över natten blev krävde man 1 000 kr – ett tusen 
– för en 34 fots båt. För mindre båtar 600 kr. Skulle du ligga 
där bara på dagtid, fick du betala 500 respektive 300 kr.  I dag 
(2017) är visserligen priset för övernattning sänkt till 700 kr för 
båtar under 20 meter. Om priset för att ligga där bara på dagtid 
står det ingenting. Men medan den privata gästhamnen har 
reducerat sina priser, har den kommunala stadigt ökat sina med 
betalning via en betalningsterminal som påminner om parke-
ringsplatsernas biljettautomater. Är detta ett varsel om att vi är 
i färd med att få medelhavstilstånd också längs Skandinaviens 
kuster? I de flesta länder runt Medelhavet är det länge seden 
en hamnavgift på 1.000 eller 700 kr väckte uppståndelse. Men 
så har då medelhavsländerna – bortsett från Israel – heller inte 
haft några folkhemsambitioner att tala om. 

Med folkhemsideologins sviktande prestige och popularitet 
får vi bara hoppas att Fjällbacka och hela Bohuslän ändå klarar 
balansgången mellan massturismens mer eller mindre nödvän-
diga kommersialisering och folkhemsidealets överlevnad, där 
pengar inte får lov att vara alltings mål. n

Inte heller där uppe är det någon som klår dig på pengar. 
Nordkapp-platåns kommers är långt bort i varje hänseende. Det 
är tillräckligt många ställen i världen där du för att få nyttja en 
sådan trappa hade varit tvungen att ta dig igenom en port där 
pengar är nyckeln. Men här i Fjällbacka är det den skandinaviska 
välfärdsmodellen, där det offentliga sörjer för invånarnas väl 
och ve i alla livets situationer, som visar upp sin allra bästa sida. 
Och så till Veddö.

Bänken på Veddö
Sinnesbilden på den skandinaviska modellen i svensk folkhems-
tappning är för mig träbron med bänken på Veddö. För att man 
skall kunna vandra också längs hela den attraktiva utsidan av 
denna vackra halvö där havet når ända in till de branta klipporna, 
har man byggt två solida träbroar som bultats fast i bergväg-
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Tidsresenärer i Fjällbacka
Text: Eva Schub • Foto: Annika Östlund, Annika Torevi & Hembygdsarkivet

Någonstans i utkanten av Fjällbacka finns en magisk portal, en öpp-
ning in till en parallell verklighet. Det handlar inte om ett klädskåp på 
en vind, ett kaninhål i marken eller tågperrong nummer 9 3/4, utan 
om en helt ordinär industrifastighet på Ekelidsvägen 5 mellan Tetra 
Pak och Vasco. Där, på andra våningen, huserar varelser väl så fantas-
tiska som Vita häxan, Hattmakaren och Hagrid. De kallar sig Kultur-
landskapet och på hemsidan kan man läsa att de ”arbetar brett inom 
arkeologi, arkitektur, konst, samhällsplanering, 
kulturhistoria, byggnadsinventering, litteratur, 
kunskapsförmedling och forskning”.

Den 27 augusti bjöd Kulturlandskapet in till en guidad tur 
i Fjällbacka med anledning av den nationella temadagen 
Arkeologidagen, initierad av Riksantikvarieämbetet. Den 
grupp äventyrare som samlas på Ekelidsvägen bjuds först 
på kaffe och kaka och leds sedan kunnigt genom porta-
len in i svunna tider av Stig Swedberg, arkeolog, Cecilia 
Wingård, bebyggelseantikvarie, etnolog och byggnads-
vårdare, Agneta Stening, konstnär, samt Magnus Rönn, 
arkitekt, lärare och arkitekturforskare.

Vandringen påbörjas norrut på skogsstigen längs berget 
som leder fram till gravfältet vid Mörhults Moar. De som 
begravts här levde under järnåldern, för 1 500-2 000 år 
sedan. Då brände man sina döda och begravde dem i 
urnor, berättar Stig.

Cecilia tar över när vi kommer ut ur skogen, korsar lands-
vägen och traskar in i Mörhult. Hon förklarar och visar de 
olika hustyperna som växt fram: den lilla röda ryggåsstu-
gan från 1820-talet på Fyrmästargatan 7 (nu äldsta huset i 
Mörhult), enkelstugan (kammare och kök mot en murstock) 
och dubbelhuset eller tvåkammarhuset (fyra rum mot en 
murstock). På Fyrmästaregatan finns ännu den unika raden 
med fem likadana tvåkammarhus från 1880-talet med en 
planlösning som är utmärkande för Fjällbacka: köket har en 
annorlunda placering och egen ingång. Husen har därmed 
två ingångar - en köksingång och en finingång. 

Redan år 1673 räknade Mörhult 32 stycken hus eller bodar 
och hade tack vare den stora sillperioden 1747-1809 en fast 
befolkning i mitten på 1700-talet. På den lilla holmen Sôtten 
i Anråsälvens mynning låg ett trankokeri.

Vi vandrar in mot Fjällbacka och 1900-talet när vi stan-
nar på kajen och ser upp mot Badis. Jag väcks ur mina 
drömmerier om 80-talets sommarnätter när Cecilia 
kopplar den arkitektritade byggnaden från 1938 till det 
svenska folkhemmets folkhälsoideal från 30-talet med 
dess nya generösa semesterlagar: hela två veckor om 
året. Den lokale arkitekten Svante Paulsson ritade Fjäll-

 Vandringen startade vid Mörhults Moar. Gravfält med 1 500-2 000 år gamla gravar.
 Ryggåsstugan i Mörhult idag. Huset flyttades till sin nuvarande plats före 1850.
 Raden med de fem dubbelhusen på Fyrmästaregatan, en vanlig hustyp i området.
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backa Havsbad (även känt som Badis) i funkisstil med rundad 
absidform, flacka tak och ospröjsade fönster. Samme arkitekt 
skapade även Posthuset på Falkevägen, Strandpaviljongen 
på Sälviksvägen och Åldersro (nuvarande Fjällbacka Vandrar-
hem). Badrestaurangens första ägare var Fru Thorborg Ek från 
Göteborg som drev flera restauranger.

Redan mer än hundra år tidigare kom badturister till Fjäll-
backa och en annan kvinna, Mamsell Charlotta Hanqvist, lät 
bygga Stora Hotellet 1832. Vid grävningen i samband med en 
utbyggnad 1938 fann man flera skelett som enligt sägnen ska 
vara tyska legoknektar som i mitten av 1600-talet våldgästat 
och dömts till hängning och begravts på platsen.

Intill Stora Hotellet löper Majorsbacken mellan Norra Hamn-
gatan och Fjällgatan. Backen, som ännu i dag är belagd med 
kullersten uppkallades efter skepparen Anders Hasselqvist som 
bodde där på mitten av 1800-talet. Han kallades för ”Majorn” 
och hans hustru för ”Majora” för att han härstammade från 
Majoreberg eller liknande i närheten av Uddevalla.

Cecilia berättar att Fjällbacka bland annat utmärks av de 
många arkitektritade husen. Flera av de mest kända bygg-
naderna ritades av Uddevallaarkitekten Arthur Brattberg på 
1920-talet. Han var både arkitekt och skulptör och en av de 
många svenska konstnärer som på 1880-talet ”drogo till Paris” 
för att gå på konstskola (1888-1890). Han ritade ”Skoaffären” 
i Galärbacken 7 (1923), Varmbadhuset på Badholmen (1925), 
”Läkarvillan” på Carlsgatan 2 (ca 1930) samt förmodligen nuva-
rande Villa Evalotta på Skolgatan 2 (1928). Gemensamt för de 
tre förstnämnda husen är det valmade taket, något som var 
karakteristiskt för Brattbergs byggnader och den tidens arki-
tektur. Ett valmat tak eller valmtak är ett tak som har takfall på 
alla fyra sidor, även kortsidorna.

Brattbergs Läkarvilla ligger i kanten av det område som utgör 
Fjällbackas version av trädgårdsstadsmodellen med rymliga 
trädgårdar och större hus. Trädgårdsstaden blev populär i 
stadsplanering i Sverige under de första åren på 1900-talet 
och spred sig sedan ut på landsbygden. Impulserna kom från 
England och Tyskland. Lättbebyggda åker- och hagmarker i 
utkanterna av städer och samhällen togs ofta i anspråk för 
dessa nya områden. Fjällbacka trädgårdsstad utgörs av Träd-
gårdsgatan kringgärdad av Falkevägen, Carlsgatan och Allé-
gatan. Husen, byggda på 1930-talet, har i regel planlösningar 
anpassade för uthyrning med två ingångar, en till var våning. 
De allra flesta har brutna tak.

Under vandringen förevisar Agneta Stening Ingrid Bergman-
bysten på torget, skulpturen Pålarne framför kyrkan samt ett 
konstverk i stål föreställande två stiliserade trålare skapat av 
Ernst Grundtvig. Konstverket, en relief i lackerat plattjärn med 
detaljer i målad plåt, hängde på Håkenbackenskolan från 1970 
till 2013 då skolan revs. Numera kan man beskåda det på fasa-
den på f.d. Kyrskolan på Kyrkvägen. Grundtvig var en dansk 
konstnär som bodde cirka 20 år i Havstenssund. I förra numret 
av Fjällbacka-Bladet (nr 122) finns en artikel av Anders Torevi 
där han berättar hur konstverket räddades. 

Avslutningsvis ger Magnus Rönn en beskrivning av den pågå-
ende detaljplaneprocessen och äventyrarna får en glimt av 
framtiden innan de leds tillbaka till 2017, lätt omtumlade och 
mycket välinformerade. Ett stort tack till Kulturlandskapet! n

 Strandpaviljongen vid Sälviksvägen någon gång 1945-1955.
  Majorsbacken med sin kullerstensbeläggning.
  ”Trädgårdsstaden” med husen från 1930-1940. Bild från tidigt 1950-tal.
 Läkarvillan på Carlsgatan. Bild från tidigt 1950-tal.
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Bokanmälan

Sonjas andra chans 
Åsa Hellberg - Forum förlag

Annika Torevi

Ett generöst bidrag från pastoratet var starten för att Fjällbacka 
och Kville kyrkokörer tillsammans bildade en förening som ska 
verka för att skapa möjlighet till sång och musikupplevelser 
även utanför vårt eget område.

Den första resan tog oss till och med över gränsen, den 16 
september bar det av med Swebus mot Norge. Det var ett 
förväntansfullt gäng på närmare 30 personer som gav sig 
av från Tanums Rasta, och via några spännande omvägar 
orsakade av tunnelarbeten och det pågående Oslo Maraton 
så tog vi oss fram till Oslo centrum och hittade till hotellet 
på Karl Johan. 

Efter att ha bjudit övriga hotellgäster på ett litet körframträ-
dande i entrén, så blev det middag tillsammans. Sen prome-
nerade vi i samlad tropp till det fantastiska operahuset, där vi 
såg en munter och futuristisk version av Mozarts Tryllefløyten 
(på norska förstås! - men som tur var fanns det textremsa vid 
varje plats…). 

På söndagen var det dags att sjunga på gudstjänsten i den 
svenska kyrkan i Oslo, Margaretakyrkan, som ligger bara några 
kvarter bort från Karl Johan. Det blev en stämningsfull stund i 
en vacker kyrka med fin akustik. Som tack bjöd församlingen 
på kyrkkaffe, och efter det fanns lite tid att kika på sta’n innan 
det var dags att ta bussen tillbaka hem igen. Vi skulle ju hinna 
hem och rösta i kyrkovalet också! Lite trötta men med många 
nya upplevelser i bagaget kom vi hem, och funderar nu på vart 
nästa sångresa ska ta oss. n

”Sonjas arv är på fyra miljarder. Det tycker folk är orealistiskt. 
Hade Sonja varit en man hade det inte alls ansetts orealistiskt.” 
Åsa Hellbergs bestämda ord följer mig genom hela boken och 
jag tillägger dessutom ”om du vore en manlig författare” – för 
jag har läst betydligt mer långsökta historier, inte minst av John 
Irving, där ingen någonsin kommit på att kalla det orealistiskt. 
För övrigt är det ytterligare två saker som får mig att tänka 
på Irving; först det relativt höga berättartempot med många 
händelser och oväntade situationer som gör risken för nattlig 
sträckläsning stor. Sedan igenkänningsfaktorn – de bygger 
båda sina ”världar” där skildringen av människorna och rela-

tionerna känns så tro-
värdiga att man saknar 
karaktärerna när boken 
är slut.  I tredje boken om 
Sonja får hon åter vara 
en av huvudpersonerna 
fastän hon är död sedan 
sju år. Hennes vänin-
nor Rebecka, Maggan 
och Susanne är helt olika kvinnor men ändå starkt 
sammansvetsade sedan årtionden, kanske just tack vare sina 
skillnader. Sonja skickar ut dem på en omtumlande resa över 
jordklotet för att sprida hennes aska på platser som haft stor 
betydelse i Sonjas liv. n

Körresa till Oslo
Text: Anna-Lena Schub • Foto: Johanna Schub och Stein Markman
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Bilden av Fläskö
– Konst och konstnärer som inspirerats av ön

Text: Eva Sundberg

De senaste 100 åren har Fläskö på ett förunderligt sätt dragit till sig konstnärer, som mera stationärt eller kort-
varigare besökt ön och funnit motiv som direkt avbildats i olja eller akvarell. Andra igen har fått idéer och impul-
ser, som realiserats på annan plats. På senare år, då konst inte längre är samma sak som återgivning av ett motiv 
på duk, papper eller som skulptur, har konstnärer med mer eller mindre platsrelaterade objekt låtit Fläskö vara 
utgångspunkten för nyskapande verk. I det följande vill jag berätta om några av dessa konstnärer.
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Carsten Hvistendahl: ”Strandkål”, 1942. Olja på duk, 85 x 93 cm. Foto: Lars Noord. Privat ägo.
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Fläskö ligger i Fjällbackaarkipelagens västligaste del, en 
långsmal ö, som med Hästvom var de yttersta av bebodda 
öar innanför Väderöfjorden. En mäktig och mörk klippa ligger 
i norr och ön är genomkorsad av rullstensklyftor. En ”fläs” är 
enligt vissa teorier en gammalnorsk beteckning på just rull-
stensklyfta.

Vänliga små stränder avlöser varandra mot öst, där husen i 
den norra delen ligger skyddade från västanvinden. Förvånans-
värt riklig vegetation med stora almar, rönn, liguster m.m., allt 
huvudsakligen på ostsidan. Strandkålen med sitt turkosa feta 
bladverk lyser upp på stränderna. Den röda graniten övergår i 
svagt orange till gult och kontrasterar mot det grå.

Konstnären Carsten Hvistendahl (1901-1972) kom redan 1926 
seglandes till Fläskö. Han hittade många lockande motiv och 
hyrde senare in sig med kost och logi under några sommar-
veckor hos bl.a. lotsänkan Lova Fredberg och på Dyngö hos 
lotsen Karl Ekström. Från de allra tidigaste åren finns bara några 
kolteckningar bevarade. Från denna tid vet vi också att han 
bjöd in konstnärsvänner från utbildningen på Valand till ön, 
Nils Nilsson var där några veckor 1928 och hann med att måla 
ett porträtt av värden, som nu finns i Bohusläns museum. Även 
Inge Schiöler var på besök, men oklart när.

Ett par decennier senare gästades ön av Tycho Ödberg (1865-
1943) från Stockholm. Den då 70-årige konstnären hade många 
somrar vistats i Fjällbacka och det finns flera motiv därifrån. 
Från Fläskö har han i två olika målningar fångat bebyggelsen 
med den breda snäckskalsstranden och Långstrand längst i 

norr. Husen och särskilt sjöbodarna får, som är karaktäristiskt 
för hans senare måleri, ett lite oväntat format, liksom hoptryckt 
kompakta och färgskalan är mustigare än annars. Men allt är 
helt igenkännbart, t.o.m. Sigvard Ekströms båt Lyn ligger förtöjd 
vid sin pollare. 

Det är mig obekant varför Tycho tog sig till Fläskö, om han 
blivit inbjuden av någon av fiskarna eller helt enkelt tyckte att 
motiven var tilltalande.

Efter målarperioder i Norge, Paris och Bretagne söker Carsten 
Hvistendahl sig åter till Fjällbackaskärgården och köper 1942 ett 
hus på Fläskö, som han redan tidigare hyrt av hummerfiskaren 
Johan Andersson, även kallad ”Johan i Långstrand”. Han blev 
därmed den andre sommargästen på ön efter The Svedberg. 
Det var krig och omöjligt att resa utomlands, så huset med 
ateljé i den för honom nu så välbekanta och älskade skärgården 
blev basen för hans konstnärliga verksamhet. En arbetsplats, 
helt enkelt. 

Redan 1932 hade han målat den mäktiga klippan mot norr, som 
då med mindre ljungvegetation än nu, ruvar nästan hotfullt i 
kontrast till det smala grönskimrande sundet mot ön Vraget 
med sin ljust rosa och gultonade granit. Målningen (som pryder 
denna tidnings omslag, Red. anm.) ägdes länge av Götaverken i 
Göteborg, nu i privat ägo. Detta motiv har han ofta återkommit 
till i olja och i en litografisk upplaga på 50-talet.

Det är karakteristiskt - han hittade sina favoritmotiv, som fanns 
på Fläskö eller på öar, som han kunde ro till med ekan ”Roald”. 

F J Ä L L B A C K A  O C H  K O N S T E N

Tycho Ödberg: ”Från Fläskö, mot norr”, 1939. Olja på duk, 63 x 84 cm. Foto och ägare: Bohusläns museums samlingar.



Det var Vassholmen med sin vänliga sandstrand, Bogen med 
sin brant stupande horisontalt randiga klippformation och 
Florö, där han speciellt älskade muren med blå port längst in 
i parken. Att avbilda samma motiv om och om igen är inte så 
begränsande som det kan låta, för man är ju, som filosoferna 
hävdar, en ny person vid varje tillfälle. Olika väderförhållanden 
påverkar också landskapets färg och karaktär. Carsten Hvisten-
dahl målade i denna skärgård i drygt 45 år och under dessa år 
ändrades hans stil och färgval. Från mycket starka och klara 
färger i den kolorism, som eleverna på Valand utvecklade under 
20-talet till en mera dämpad färgskala, ofta med svarta eller 
mörka konturer, ett par decennier senare.

I 60-årsåldern kastar han sig så över en för honom ny och 
krävande teknik. I ateljén på Fläskö lägger han och en med-
hjälpare en stor mosaik till en entré på Avenyn i Göteborg och 
året därpå fick han ett ännu större mosaikuppdrag till det då 
nya Radiohuset i Stockholm. Samtliga motiv var från öarna 
runt Fläskö.

The Svedberg (1884–1971) hade redan 1940 köpt det vackra 
gula huset ”Flava” för att på ön kunna koppla av från livet 
som mycket känd vetenskapsman och därtill nobelprista-
gare. Förutom sin breda och allmänt erkända kapacitet inom 
kemin var han också en erkänd botanist och akvarellmålare. I 
ett avskedstal 1963, då familjen Svedberg lämnade ön, kallar 
Carsten Hvistendahl hans stil för ”något från Tredje Gustavs 
dagar, av en lätthet med en liten girland av rokokons cirklar 
och spiraler”. 

En ganska träffande beskrivning, om man närmare studerar 
akvarellen från 1944 med centrala Fläskö och ”passet”, där runda 
former avlöser varandra i ett flöde från Gluppöbassängens 
vatten längst ner till höger upp mot runda stenar och svepande 
buskage. Sommaren 1948 hade han och Carsten stämt träff 
i Laredo vid Santander i norra Spanien, där de en kortare tid 
målade tillsammans. 

The Svedberg tycks ha varit ganska blygsam med sitt måleri och 
såvitt jag vet har det aldrig visats offentligt. 

Carsten Hvistendahl och The Svedberg målar i Laredo, Spanien 1948.
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The Svedberg: ”Passet, Fläskö”, 1944. Akvarell, 25.5 x 35.5 cm.  Foto: Christel Copp. Privat ägo.
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När The Svedberg sålde sitt hus till Britt Philipsons (f 1942) far, 
hade familjen redan ägt grannhuset på Långstrand i flera år. Efter 
studier på Konstfack, först med inriktning på keramik, började hon 
alltmer att vistas på ön under längre perioder, under många år 
ensam med två hundar höst och vår. Hon uppskattar också skär-
gården i högsäsong med sol och umgänge, med det är i stillheten 
– och i dramatisk väderlek – som hon tar in stenlandskapet, havet 
och ljuset. I målningarna återskapas inte den faktiska miljön utan 
de intryck och stämningar, som hon samlat inombords.

– Det landskapet är för mäktigt för att ge sig på. Jag kan inte se 
vad jag kan tillföra. säger Britt. 

Det är en ödmjuk inställning, för många har ju försökt med 
växlande framgång. Hennes färgskala kan vara mättad, lite lik 
klipporna, mossan, våt sand - kanske särskilt tidigare. Under 
senare år skapar hon utifrån en form ett skimmer av ljus, som 
man nästan kan kalla magiskt. Hennes måleri är subtilt, men inte 
översinnligt. Igenkännbara känslor och stämningar lyckas hon 
återuppväcka hos betraktaren. Det är då det hettar till.

Under några veckor hösten 1989 vistades konstnären Björn 
Lindroth (1931 – 1999) och hans fru Britt Damberg på Långstrand. 
Kanske ”allkonstnär” skulle passa bättre för beskrivning av denne 

låtskrivare, entreprenör och initiativtagare till bl.a. Grafikens 
Hus i Mariefred och Stockholmsbaserade Briggen Tre Kronor. 

Detta år var emellertid denne Stockholmskonstnär på luftom-
byte västerut för att hitta motiv till en mapp med litografier med 
västkustmotiv. Det blev både måsungar och tärnor, men för oss 
öbor mest intressant är en ögonblicksbild, när han råkade fånga 
Sigvard Ekström i Fläskösundet med sin snäcka med hummer-
tinor på släp. Det blev sedan litografin här nedan.

F J Ä L L B A C K A  O C H  K O N S T E N

Britt Philipson: ”Utan titel”, 1988. Gouache, 15 x 17 cm. Foto: Christel Copp. Privat ägo.
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En annan, betydligt yngre grafiker, 
Christel Hansson (f 1949) med ateljé i 
Malmö och på Österlen brukar med sin 
man Staffan Asker gästa Fläskö varje år. 
Hon arbetar gärna i tusch i stora bilder 
tillkomna i en kontrollerad slump, nonfi-
gurativa grafiska blad som för tankarna 
mot österlandets kalligrafiska tradition, 
eller handgjorda böcker konstfullt vikta 
som danska prästers kragar eller grafik-
objekt, formade av papper. 

Med rivna pappersbitar av exklusiv 
sort, samt en stor burk papperslim 
och vaselin gav hon sig ut på ön 2007 
för att göra en ”avgjutning” av ett 
stycke Fläskö. På lämplig plats vid 
norra udden smetade hon in klippan, 
lade sedan omlott på limdränkta pap-
persstycken, som fick torka. Tack vare 
vaselinet gick det dagen därpå att lyfta 
hela sjoket, som ett vindfyllt segel. De 
svarta tecknen består av iturivna och 
sammanfogade delar av ett grafiskt 
blad. ”Klippflöde” blev ett avtryck av 
Fläskö. För övrigt hade Christel en 
mångomtalad faster i grannskapet, 
Siv på Hjärterö.

Andrea Hvistendahl (f 1971) hann bara 
träffa sin morfar under ett år, innan 
denne dog, men desto mer har hon 
sommartid från barnsben levt i hans 
motiv och hört berättas om hans 
person. Konstnärsyrket fanns alltså som 
en realitet. Under studierna på Konst-
högskolan i Stockholm och Glasgow 
School of Arts samt vistelser i Rio de 
Janeiro och Toronto kom hennes fokus 
att bli ett socialt, globalt och miljöfo-
kuserat konstnärskap baserat på idéer, 
som omsattes till objekt, foto, installa-
tioner och nu senast ett spel/en metod. 
Spelet, ”Our Move” (ursprungligen till 
en utställning på Forum för levande 
historia) som synliggör problem och 
skapar dialog, har fått stor uppmärk-
samhet och används såväl i skolor som 
i internationella fredssträvanden, i Irak 
2014 och Syrien 1917. 

Men Fläskö och skärgården har också en 
given plats. Ett öde skär väster om ön 
fick för några år sedan en heltäckande 
vit textil svepning, lite som Christo. Och 
på utställningar har hon visat jättehögar 
av musselskal med insprängda foton. 
Här ett uppkopplat ostron. 

Ett möte mellan natur och kultur, och 
det är väl vad nästan all konst handlar 
om. n

F J Ä L L B A C K A  O C H  K O N S T E N

Christel Hansson: ”Klippflöde”, 2007. Papper, lim och grafik, 120 x 115 cm.  
Foto: Christel Hansson. Privat ägo

Andrea Hvistendahl: ”Mother Vessel”, 2009. Kasserade kretskort, sladdar och pärla, 10 x 10 cm.  
Foto: Andrea Hvistendahl. Inköpt av Statens Konstråd.
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Text: Anders Nilsson • Foto: Charlotte Olsson och Linn Sandmark.

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD

The Heart of Fjällbacka
Den marina nedskräpningen på jorden och på 
västkusten fortsätter i oförminskad takt. Varje år 
beräknas 8 000 kubikmeter skräp flyta iland. Det 
motsvarar ungefär en kubikmeter per timme, dygnet 
runt hela året. Regeringen har beslutat att avsätta 
stora summor för åtgärder mot den marina ned-
skräpningen. En del av pengarna ska gå till städning. 
Företrädare för projektet Ren och attraktiv kust, ett 
samarbete mellan elva kustkommuner, uppger att 
det ännu inte är klart vilken myndighet som ska 
administrera pengarna eller vad de ska användas till 
men att man är medveten om att Tanums kommun är 
den hårdast drabbade kommunen. Vi får se om och 
i så fall hur mycket som går till städning av våra öar. 

I år städade vi, fadderfamiljerna i Världens Vackraste 
Skärgård, öarna för femte året. Nästa 400 säckar 
skräp blev resultatet och åter kunde vi glädjas åt 
många rena öar utanför Fjällbacka. Uppslutningen 
på Stora Fadderdagen blev kanske något sämre 
än vanligt, vilket nog berodde på att den gick av 
stapeln på en lördag i år. Många var uppbokade 
på annat då, men städade sina fadderöar vid andra 
tillfällen under sommaren. Nästa år kör vi på en 
vardag. Det förtjänar att upprepas att vårt fadder-
projekt hittills är unikt och framgångsrikt, men allt 
bygger förstås på uppslutning och engagemang 
från fadderfamiljerna.

På Stora Fadderdagen i somras hjälptes vi åt att 
samla bidrag till konstnären Charlotte Olsson. Hon 
har med hjälp av dessa skapat konstverket The Heart 
of Fjällbacka.  Med konstverket åskådliggörs på ett 
annorlunda och tydligt sätt vad för slags skräp som 
finns i havet och som flyter iland på öarna. Namnet på 
verket står dels för kärleken vi känner för skärgården 
och alla de öarna vi städar och dels för det stora hjärta 
alla ideellt arbetande faddrar visar genom sina stä-
dinsatser. The Heart of Fjällbacka finns tillsvidare att 
beskåda i ett av de stora fönsterna på Stora Hotellets 
annex I Galärbacken.

Även Linn Sandmark har konstnärliga talanger. I sam-
band med att familjens fadderö Hästvam städades 
i somras  skapade hon verket Havets Delikatesser. 
Intresset för havet, miljön och olika former av återan-
vändning har nog aldrig varit större. Dessa angelägna 
frågor uppmärksammas också på nästa sida. n
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Text: Anders Nilsson • Foto: Tillhör Charlotte Olsson

Nytt liv till gammalt skräp

Många har sett och känner igen Göteborg– och Fjällbackakonstnären Charlotte Olssons egensinniga tav-
lor och skulpturer. Det är lustfyllda kreationer med motiv som blommor, champagne och hjärtan i varma 
och ofta starka färger. Man blir glad av dem. En röd tråd när det gäller många av hennes verk är att hon i 
stor utsträckning återanvänder material som har kastats eller övergivits, till exempel textilier och marint 
skräp. Detta är ett i högsta grad medvetet vägval och bygger på den enkla tanken att vi måste hushålla 
med våra resurser och värna om miljön. Skulpturen The Heart of Fjällbacka, som ni ser på sidan intill, består 
av marint skräp som samlades ihop av faddrarna i Världens Vackraste Skärgård i somras.

Charlotte Olsson, som har flera 
generationer av fiskarfamiljer 
bakom sig, är född och uppvuxen i 
Göteborg, men spenderar så mycket 
tid hon kan i sitt älskade Fjällbacka.

– Havet är den största källan till liv 
och en viktig inspirationskälla för 
mig. Att havet snart innehåller mer 
plast än fisk gör mig livrädd. Nästan 
hälften av det syre vi andas kommer 
från havet. Vad är det vi lämnar 
vidare till kommande generationer? 
säger Charlotte. 

Charlotte har skapat så länge hon 
kan minnas, men det var först när 
hennes son föddes som hon bör-
jade använda återvunnet material. 
Hon ville inte ryckas med i slit- och 
slängmentaliteten utan vara en bra 
förebild. Det handlar om att ta vara 
på det som redan finns och vara 
varsam med jordens resurser. Hon 
skulpterar numera all sin konst av 
återvunnet material och alla hennes 
verk är original – aldrig några tryck 
eller kopior. Om du har ett konstverk 
av Charlotte kan du vara säker på 
att det är exklusivt endast för dig. 
Hennes konst finns representerad i 
både privata och officiella samlingar. 
Charlotte har tidigare bland annat 
ställt ut på Europarådet för mänskliga 
rättigheter I Strasbourg, Hollywood 
Road Gallery i London, Decorative Art Fair i London och The Gal-
lery på Gothia Towers i Göteborg. 

Charlotte brinner för välgörenhet och vill bidra så mycket hon kan. 
Hon har donerat många tavlor som auktionerats ut. Resultatet 
har gått till olika viktiga ändamål. Hon stöder bland annat The 

Perfect World Foundation och Världens 
Vackraste Skärgård. 

Under sommaren har Charlotte stått 
på innergården på Håkebacken 
och skapat en nästan fyra meter 
hög skulptur av plastskräp som hit-
tats i havet. Många ville hjälpa till. 
Bland annat har Världens Vackraste 
Skärgård, Sir Richard Branson, Sarah 
Ferguson The Duchess of York, Leif 
Pagrotsky, Ola Skinnarmo, Johan 
Elmander, Agneta Sjödin, Mikkey 
Dee, Team Anna och Lasse Gustavs-
son hjälpt till att samla in plastskräp 
som flutit iland. Charlottes syfte med 
skulpturen är att skapa uppmärksam-
het kring miljöproblemen i haven. 
“The plastic heart of Scandinavia”, har 
stått till allmän beskådan på Clarion 
Hotel Post under hösten och kommer 
från och med årsskiftet stå i ankomst-
hallen på Landvetter flygplats.

– Det känns underbart att så många 
har engagerat sig i projektet. Att 
dessutom flera välkända personer 
är villiga att använda sitt kändisskap 
till att uppmärksamma miljöproble-
men och inspirera till förändring är 
suveränt. För mig är det en fantastisk 
möjlighet att kunna påverka genom 
konsten, något som jag kommer 
fortsätta med så länge jag lever. Alla 

kan göra något, säger Charlotte.

För er som vill se mer av Charlottes konst i Fjällbacka kommer 
hon för sjunde året i rad ha sommarvernissage på Norra 
Hamngatan 26 i ”Willys Sjöbod”. Om allt går enligt plan blir det 
lördagen den 21 juli 2018. Alla är välkomna! n

Charlotte arbetetar med “The plastic heart of Scandinavia” 
och Leif Pagrotsky strandstädar på Musö.
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Stallarna
Text: Anders Torevi • Foto: Vykort ägda av Alf Gustafsson och Jörgen Börjesson.

Så är det dags att försöka reda 
ut ytterligare ett platsnamn i 
Fjällbacka. 

Om jag skall möta upp någon 
med bil och säger: Vi träffas 
på Stallarna så fungerar det 
fint på alla som har en lång re-
lation med Fjällbacka medan 
de yngre ser helt frågande ut. 
Var ligger Stallarna och vari-
från kommer namnet?

Stallarna är vanligtvis en förkortning 
på kyrkstallarna. Överallt i landet fanns 
förr kyrkstallar, ofta i form av längor i 
närheten av kyrkan där sockenborna 
ställde in hästarna vid söndagens och 
högtidernas kyrkobesök. 

Efterhand som bilarna blev vanligare 
blev dock behovet av uppstallning av 
hästar mindre och stallen omvandla-
des till garage. Den västliga delen av 
byggnaden var äldst och helt byggd 
i trä medan den östliga delen var av 
sten/betong och min gissning är att 
den delen byggdes när även västra 
delen slutat att användas som stall. 

På den översta bilden syns att delen 
närmast brandstationen är byggd i trä 
(se även takteglets färg). Mellandelen 
var lika smal men byggd i sten/betong 
och längst österut en djupare betong-
del (undre bilden). På framsidan syns 
även en skylt ovanför en av dörrarna så 
någon forma av verkstadsverksamhet 
ser det ut att ha varit. Bilarna på bilden 
har gengas-aggregat i aktern så bilden 
är från tiden under andra världskriget.

På gaveln närmast brandstationen 
byggdes senare offentliga toaletter för parkerande gäster men 
nu har ju allt sin tid och så hade även Stallarna. Byggnaden förföll 
mer och mer och förutom att duga som skydd för smygrökande 
tonåringar (jag vet, jag var med) lämnades den åt sitt öde och 
revs slutligen i början av 1980-talet och lämnade tillsammans 
med en del av gräsplätten på baksidan plats för en betydligt 
större parkering, med namnet Stallarna. n

Kyrkstallarna har lika gamla anor som kyrkorna. Runt Rättviks 
kyrka finns t.ex. än idag 87 kyrkstallar bevarade. De flesta är från 
1700- och 1800-talen men de äldsta är från 1400-talet. Fjällbackas 
kyrka stod färdig 1892, så sådär ofattbart gamla var Stallarna ju 
inte. Enligt min högst personliga teori användes nog byggna-
den även till uppstallning av hästar i samband med handel och 
transport av gods som anlöpt Fjällbacka sjövägen.

På översta bilden syns det på taket hur stor första och andra delen var och på understa syns den tredje dju-
pare delen. På den gaveln fanns förr även en busskur för skolskjutsen. Det höga tornet på brandstationen 
var slangtorken som revs när slangarna började torkas med varmluftfläktar.
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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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Från Sälvik över Atlanten
Text: Clas Collin samt Lisa & Johan Persson  • Foto: Tillhör Lisa & Johan Persson

Vi är nog en hel del i Fjällbacka som har följt Lisa och 
Johan på deras segling mot Karibien i sin Malö 39. 
Sajten  www.syrubicon.wordpress.com ger snärtiga 
skildringar och bilder av glädjeämnen och problem, 
ombord och iland. En tillvaro som normalt delar lä-
sarna i två läger: de avundsjuka som också vill segla 
med delfiner och valar. Och oss andra, som känner 
en djup och innerlig glädje i att ambitionerna stan-
nar nånstans runt Slängrumpan.

Vi skrev om Lisa och Johan i förra numret av Fjäll-
backa-Bladet, när de lade ut från Fjällbacka Hamn. 
Just idag (29 oktober) befinner de sig 130 NM syd-
väst om Teneriffa, på väg mot Kap Verdeöarna. Posi-
tion 23.69°N, 19.78°W. 

Lisa och Johan får själva sammanfatta första delen 
av seglatsen:

Vi kan inte riktigt fatta det själva, men vi har seglat ända ner till 
Teneriffa! Det känns bra, vi förbereder för fullt inför nästa etapp 
som blir Kap Verde. Det är spänning i luften, alla runt om oss pratar 
segling, de bunkrar och lagar saker in i det sista! Men vi ska börja 
från början.

Vi lämnde ett molnigt Fjällbacka 8 maj och satte kurs mot 
Farsund, Norge. Här blev vi kvar några dagar eftersom det blåste 
som sjutton. Efter fyra dygn blev vi otåliga och gav oss vidare mot 
Skottland och Caledonian Canal. Efter tre fantastiska veckor i 
Skottland jobbade vi oss sakta söderut via Irland mot Falmouth, 
England. Nu väntade Biscaya!

Vi har fått en bra prognos för fem dygn, dieseltanken är fylld till 
bredden och så även våra vattentankar. Vi lägger loss från den 
trånga och överfyllda hamnen i Falmouth där vi har legat utanpå 
en annan båt. Vinden och medströmmen fångar oss nästan genast, 
seglen åker upp och vi glider sakta söderut. Allteftersom så minskar 
vinden och när seglen bara står och slår och för oväsen tvingas vi 
starta motorn. Ju närmre Frankrike vi kommer så ökar lastfartygen 
markant, AIS-målen blir fler och fler hela tiden. Helt sanslöst, här 
är som vid rusningstrafik på E6:an.

VAL! VAL! Jag väcker Johan och han rusar upp i sittbrunnen. 
Jag tar fram min kamera och får dem på film. Helt fantastiskt, 
de kommer närmre och närmre, jag blir lite nervös, men sedan 
viker de av och försvinner. Vi gissar att det var minkval, men har 
egentligen inte en aning.

Fjärde dygnet så börjar det att blåsa! Kl. 06.00 har vi en vind på 15 
m/sek och vi gör en fart på 6,5–7 knop i genomsnitt. Båten dyker ner 
i vågorna så vatten sprutar upp över däck och även ner i sittbrunnen 
ibland. Sjön bygger upp och vi kämpar för att kunna röra oss i båten. 
Varje förflyttning kräver en enorm insats, och vi undviker toaletten 
så länge det är möjligt. Vi sitter trots allt bekvämt och förhållandevis 
torra under vårt ”pensionärstält”. Det är skönt att ha det när det viner 
i riggen och vinden tar tag i vågtopparna så det sprutar. Vi ångrar 

att vi inte har förberett vårt stormsegel, för när vi väl behöver det så 
är det alldeles för tuff sjö för att sätta upp. Ingen får gå ut på däck i 
sådant väder! Vinden fortsätter i oförminskad styrka och vi korsar 
den väl trafikerade trafikzonen precis utanför Cape Finisterre. Alla 
fartygen ser ut som små myror som arbetar sig fram och tillbaka 
på AIS:en. Ju närmre kusten vi kommer desto lugnare blir havet 
och vinden. Snart hamnar vi i lä och glider sakta in i till den mysiga 
spanska hamnen Muros. Äntligen framme! 

Efter flera veckor av solande och badande så jobbar vi oss söderut 
längsmed Portugals kust. Här får man se upp med kräftburar! De 
finns i mängder och är väldigt dåligt utmärkta. Vi sitter båda och 
spanar framåt men vi missade flera ändå! Även dimma kan vara 
problematiskt, men vi hade tur och lyckades undvika den!

Just nu förbereder vi vår nästa långa etapp till Kap Verde, och när 
ni läser detta så är vi troligtvis redan i Karibien! n

Fjällbacka-Bladet tackar för resebrevet och ser fram emot nästa!

På väg mot Kap Verde. Känns skönt. Storseglet krånglar, men vi tröstar oss 
med att vi var snabba att få napp, en härlig tonfisk! 

Vi bunkrar inför längsta sträckan hittills.

Del 2
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 WWW.OSSOAMI.COM

Ossoami tillverkar världens första barnjeans 

med Cordura® Denim på framsida ben – ett tyg 

som är lika mjukt som vanlig denim men mer 

än 15 gånger tåligare mot nötningsslitage! 

Garanterat marknadens mest hållbara 

barnjeans som låter barn vara barn.

VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGBUTIK I HAMBURGSUND!

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-13  |  Industrivägen 4, Hamburgsund  |  golvfocus@telia.com  |  0525-322 50
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Nya hummerregler

Havskräftakademien på PR-tur

Anders Torevi

Anders Torevi

Skylthumor Annika Torevi

Så var den första säsongen med de nya regelverket gjord och 
resultatet var nog som det antogs bli. Med en centimeter 
längre mått på huvudskölden var det många ”småhumrar” 
som åkte tillbaka i sjön. Det tar väl ett par år innan de växt 
till sig så fisket blir mer normalt och det tillsammans med 
minskat antal tinor gjorde fisket skralt i år. 

Sedan återstår det att se om årets justeringar är tillräckligt för 
att rädda hummerbeståndet. Självklart är det bra att något 
görs då fisket successivt minskat under lång tid, men räcker 
det? Hos våra grannar i väst, Norge, är det tuffare regler som 
gäller. Ett flerårigt totalstopp har tidigare avverkats, många 
viktiga fredningsområden finns dock fortfarande kvar. Alla 
som fiskar måste registrera sig och ett maxmått på hummern 
är några av skillnaderna. Maxmåttet kan ju låta lite märkligt, 
men norrmännen resonerar helt riktigt, en riktigt stor hona 
lägger enorma mängder romkorn och då det ändå inte är 
någon bra mathummer är det bättre de får gå kvar och vara 
avelshonor för framtiden. Vi får se hur Havs- och vattenmyn-
digheten resonerar i framtiden.

Med mindre fångster ökar dock priserna och med det tjuvfisket. 
Undertecknad råkade varje dag (och var inte ensam) ut för att 
en del tinor var vittjade och locken hängde på svaj. När det inte 
blev bättre i tredje veckan åkte tinorna på land. Hummerfisket 
skall vara en god stund på hösten, men när varje dag gav ilska 
och besvikelse fick det vara nog. I grannskapet där jag bor gick 
även okända människor och utgav sig för att vara poliser som 
skulle kontrollera sumpar och ville veta var sumparna fanns. De 
polisanmäldes och kom inte tillbaks men kontentan är given: 
mindre fångster = högre priser = större kriminalitet. Ingen 
skillnad mot annat som är dyrt och eftertraktat… n

13 juli 2017 lade Peter Engberg upp en lite kreativ 
bild på Instagram. Sen åkte han på ”guttetur” till 
Norge. Under tiden började bilden leva rövare på 
sociala medier på egen hand. Det går snabbt när 
folk börjar dela och det är bara en skärmdump 
som krävs för att en bild raskt vandrar över till 
Facebook. Vi var väldigt många som tryckte ”gilla” 
och skrattade! Men nu har ju inte Peter själv Face-
book. Därför blev han nog lite överrumplad när det 
plötsligt ringer en journalist från GT/Expressen och 
vill ha en kommentar, mitt i Norgeresan. Peter har 
som bekant inte lätt att bli mållös, så intervju blev 
det och bilden fick nytt liv. Igen. n

Om bilden är svårläst:
Photoshoppad tilläggsskylt till ”förbud mot 
genomfart” med texten Gäller även bilar vars 
inköpspris överstiger 400 000 SEK.

Sista helgen i Augusti drog Svenska Havskräf-
takademien söderut för att fortsätta sitt arbete 
med att lansera våra läckra skaldjur. Ölfestivalen 
Brewskival i Helsingborg, med bryggare repre-
senterande 73 bryggerier från hela världen, fick 
luften mättad med dofterna från vitlökswokade 
kräftstjärtar, men de kunde också smaka den 
sedvanligt kokta varianten. Kalle Kahlman och 
Anders Nilsson från SHKA tog med sig släkt och 
vänner och gjorde kulinarisk succé, vad annars? n
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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!



Text & Foto: Gustav Juliusson, RS Fjällbacka 

SSRS
rapporterar:
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Det är lätt att ta saker och ting för givet. Som att man 
när som helst på dygnet, oavsett årstid, alltid kan få 
hjälp på havet. För 110 år sedan var det ingen självklar-
het och Sverige var ett av världens mest eftersatta 
länder när det kom till sjösäkerhet. Ur denna bistra 
sanning föddes Svenska Sällskapet för Räddning af 
Skeppsbrutne, det vi idag kallar Sjöräddningssäll-
skapet. Längs Sveriges kuster slöt fiskare och sjömän 
upp för att bilda besättningar samtidigt som givmilda 
personer skänkte båtarna de for ut i på mörka hav. 
Idag 110 år senare har årorna bytts mot motorer, våra 
sjöräddare är inte nödvändigtvis fiskare och vi har 
tack och lov många fler kvinnor i vår besättning. Men 
frivilligheten består och är fortfarande central för att 
vi skall kunna bemanna och finansiera våra båtar.

Sjöräddningssällskapet står inte ensamma för 
sjösäkerheten i Sverige, vi gör detta enorma jobb 
tillsammans med Sjöfartsverket, Kustbevakningen 
och många andra aktörer. Men vi gör, utan att vara 
allt för självgoda, väldigt mycket och allt detta utan 
statliga medel.

Visst är det fantastiskt att så många bidrar med det de 
kan för att hjälpa sina medmänniskor på havet, visst 
är det fantastiskt att vi i Fjällbacka är en av drygt 70 
orter i Sverige som har en sjöräddningsstation. Det 
gör vår koppling till havet om möjligt än starkare, det 
ger oss en tryggare vardag och är en källa till gemen-
skap för alla de som på något viss är engagerade i 
vår verksamhet. 

På tal om att ta saker och ting för givet har det säkert 
inte undgått någon att Sparbanken Tanum har 
lämnat vår hamn för sista gången. Vi nöjer oss med att 
tacka vår före detta räddningskryssare för sin trogna 
tjänst. Många är de liv den genom åren räddat. 

Slutligen, om det är något vi verkligen kan ta för givet 
så är det att vi när som helst kan få ett larm, och då 
är vi beredda! n
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w w w . f j a l l b a c k a b l a d e t . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Eva Björving · Foto: Göran Björving

Krabbmetetävling – modell 2017

Tänk att det i år var den 28:e gången som FFF arrangerade 
den populära krabbmetetävlingen! Det var Lisbeth Jöranli 
och hennes mamma Maj Gustavsson (som då var ledamot 
i FFF’s styrelse) som 1989 kom med det goda förslaget att 
starta en sommartävling för Fjällbackas barn. Tyvärr är 
varken Lisbeth eller Maj längre i livet, men Lisbeths dotter 
med familj kommer varje sommar till Fjällbacka för att vara 
med och fiska. 

Genom åren har det slagits en hel del rekord: 
• 1997 slogs det rekord i antal krabbor/deltagare: 19,4 st!!!
• 2005 var det rekord i antal fångande krabbor: 1 966 st
• 2014 slogs det rekord i antal deltagare: 188 barn och vuxna

I år slogs det inga rekord, men de 84 tävlingsdeltagarna, 
deras ”påhejande” anhöriga, samt alla besökande turister 
såg ut att trivas i det härliga vädret. Totalt fick man upp 
867 krabbor i olika storlekar (alla storlekar räknas).  Så snart 
krabborna har räknats, hälls de tillbaka ner i havet, för att 
kanske fiskas upp igen vid nästa års tävling!

Under eftermiddagen låg Sjöräddningen vid Centrumbryg-
gan med två av sina båtar, som var öppna för besök.  Piraten 
”Gunnar Sparrow” avslutade dagens arrangemang med sin 
uppskattade show i Ingrid Bergmans Park. 

Varje år blir man lika imponerad av givmildheten från alla 
generösa sponsorer. Under dagen är det också många frivil-
liga som ställer upp, för att bygga (och senare även riva) de 
tält som används som ”högkvarter”. Alla hjälps verkligen 
åt att göra den här dagen till ett lyckat och uppskattat 
arrangemang! n

Klass A (barn med vuxenhjälp)

1/ Viktoria Wettervik · 74
2/ Estrid Molinder · 50 
3/ Asta Molinder · 31 

Klass B (barn upp till 17 år)

1/ Alihan Shaipov · 51
2/ Marcus Smith · 29
     Axel Hargeby · 29
 

Klass C (vuxenklass)

1/ Fredrik Carlsson · 12
    Annelie Kahlman · 12 

RESULTAT 2017
Siffran anger antal krabbor
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w w w . f j a l l b a c k a . c o m / m a k r i l l v m . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi

Nygammal vinnare igen

Årets Makrill VM bjöd på ett, för årets augusti, ovanligt fint väder. I 
alla fall under själva fisket, men lagom till prisutdelningen öppnade 
vår Herre portarna. Det må väl vara hänt, för dagen blev fantastisk. 

370 deltagare, lite mindre i år då vi hade stora problem att få tag i 
båtar som kunde ta med folk utan egen båt (bl.a. ett 50-tal platser 
på Donalda), njöt av sensommarsolen i Sandhagen och Gôrrvik. 

Första fisken drogs upp efter bara några sekunder och med 
tanke på det fantastiska makrillfisket som rapporterades veckan 
före tävlingen trodde vi nog att det skulle bli stora mängder att 
landa. Så blev det dock inte utan resultaten var rätt normala. 

Återigen var segraren en återkommande vinnare. Magnus 
Andersen från Tanumshede vann även 2000 och lagtävlingen 
vanns för tionde gången av ”Lättmeta” från Uddevalla. 

Gladast av alla var nog ändå Saida Nicolas från Moskva. På besök 
hos affärsvänner i Fjällbacka, vilka alltid är med och fiskar, hängde 
hon på.  Fem makrillar blev det vilket renderade i priset som bästa 
utlänning och därtill var den ena tävlingens minsta. Glad som en 
lärka höll hon hov vid invägning och prisutdelning. Underbart!

Den klassiska makrillsoppsupén var i år slopad och startavgiften 
då halverad. Alla fick äta var man ville och det gjordes det. Fullt 
på krogarna och dess uteserveringar. Trubadurer avlöste varandra 
på Ackes och Krabbes under eftermiddag och tidig kväll, och 
avslutningen med klassiska kungshamnsbandet Varning på stan 
på ett proppfullt Upper Deck var precis så som det skall vara, 
denna sommarens sista dag.

Nya arrangörer 2018
Efter 26 år lämnar nu de gamla arrangörerna över till nästa gene-
ration. Olle Gustafsson, Carl Bräck, Linus Bogesjö och Angelica 
Christensson är fyra som med sina nätverk lovat föra traditionen 
vidare. Underbart, då alternativet hade varit mycket trist. 

Vi som arrangerat tävlingen genom åren tackar för oss och  
tackar alla som hängt på och gjort sista lördagen i augusti legen-
darisk: Karin, Ulla-Lena, Annika, Rebecca, Anne, Berith, Thomas, 
Lars-Erik, Anders T, Anders E, Leif, Örjan, Jacob och Olle. n

1. Magnus Andersen – Tanumshede – 19 st 
2. Bosse Gustavsson – Uddevalla – 13 st 
3. Stefan Gustavsson – Uddevalla – 11 st
Juniorklassen:
1. William Ohlsson – Hindås – 3 st
2. Doeke van Kooten – Enschede/Nederländerna – 2 st
3. Filip Skehammar – Göteborg – 1 st/363 g

RESULTAT 2017 Bästa dam: Ellen Ingman – Luleå – 8 st
Första fisk: Ylva Åshede – Göteborg
Största fisk: Mikael Gustavsson – Hamburgsund 760 g
Minsta fisk: Saida Nicholas – Moskva 94 g
Bästa utlänning: Saida Nicholas – Ryssland 5 st
Bästa yrkesfiskare: Lars-Åke Olsson, Långsjö 8 st
Lagtävlingen: ”Lättmeta”  
Stefan Gustavsson, Bosse Gustavsson, Jacob Johansson 

Olle Gustafsson och Carl Bräck, två av de nya arrangörerna.
Magnus Andersen, Tanumshede segrade för andra gången.
 Saida Nicholas blev bästa utlänning och fick minsta fisk.
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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

 

Vilket halvår vi gjort... 
Följ oss på Facebook!

När vår duktiga trupp åkte till SM i Kalmar i början på juni var 
det mycket förväntan i luften. Våra duktiga dansare hade visat 
på vårens tävlingar att de kunde slåss om de ädlaste medaljerna. 

SM första junior final innehöll två PORT-par. Lindy Hop finalen 
slutade med första medaljen, Det blev ett brons för Jonas & 
Johanna, medan ungdomsparet Martin & Ida slutade fyra i sin 
första juniorfinal. 

Senare på lördagen var det dags för juniorernas Buggfinal. Då 
var återigen Jonas & Johanna med i finalen. Efter en rafflande 
buggfinal blev det en fjärdeplats för dem.

När det på söndagen var dags för SM-finaler igen, var det 
PORT-dansare i hela fyra finaler. Vi tar det i ordning. Första finalen 
var Dubbelbugg junior. Våra Nordiska Mästare, Jonas, Johanna 
och Matilda hade slipat på ett svängigt och dansant program 
i ett helt år för just denna final. Efter dansen var det stående 
ovationer från publiken. Men väntan på prisutdelningen var 
lång och det var många duktiga trios som dansade efter vår. 
Men när speakern ropade upp vinnarna var det trio 428, Jonas, 
Johanna och Matilda… Stooort jubel av vår supporterskara 
på läktaren, samt jubel  på dansgolvet av dansarna och våra 
ledare. Så där kom klubbens femte SM-guld på nio år… Jonas & 
Johanna dansade senare sin fjärde final, det blev en sjätteplats 
i Boogie Woogie för dem. 

Nästa juniorfinal var Rock. Där dansade Martin & Ida till sig 
en fin fjärdeplats efter landslagsdansarna i Rock som tog med-
aljerna. 

Efter SM var tävlingsäsongen över tills september. Men vi hade 
en fullspäckad sommar ändå. Årets Fjällbackakalas var återigen 
en succé. Det var den varmaste dagen på sommaren, så långt. 
Mycket folk frodades nere på torget, åt räkor och var med på 
alla våra aktiviteter under dagen. 

När sommaren avslutades hade vi vårt årliga BADROCKLÄGER 
för våra dansare, en hel helg med dans och umgänge inför 
höstens tävlingar. 

Vi hade en tävling för de yngre dansarna i september. Där 
dansade våra nya stjärnor till sig flera medaljer. Samma var det 
senare för dessa dansare när de tävlade i Munkedal. 

När Danssportförbundet tog ut årets VM-trupp i Boogie Woogie, 
fanns våra juniordansare Jonas & Johanna med i truppen. När de 
åkte till VM i Marseille var det med förhoppningar om att dansa 
till sig en semifinalplats under VM. Detta lyckades de med och 
tog en jättebra tionde plats i sin VM-debut. 

Höstens sista stora tävling var DM i Munkedal. Väl där var det 
stora framgångar för våra juniordansare. De tog fyra av fem   
guld, två silver och ett brons. Med dessa resultat blev klubben 
bästa juniorklubb i distriktet. 

Nu går det mot julledighet för alla våra tävlingsdansare och 
alla våra duktiga kursdeltagare från minsta Skuttis till våra 
nybörjarbuggare. 

Vi siktar nu mot 2018 med flera stora saker i klubben. I mars 
har vi vår stora tävling och vi firar 10 årsjubileum med stor fest. 
Sedan väntar ett nytt SM och till hösten arrangerar klubben DM. 

Föreningen vill önska alla våra dansare, kursdeltagare, sponso-
rer och supportrar en God Jul och ett Gott Nytt Dansår 2018! 

Snacka om ett dansant och framgångsrikt halvår 
för våra duktiga dansare i alla åldrar. Det har tagits 
SM-guld och SM-brons, varit stora framsteg för de 
yngre dansarna på deras tävlingar, vi har haft VM-
deltagare, tagit storslam på junior DM och vi pla-
nerar stora saker inför 2018.

 Jonas & Johanna blev VM-tia i Marseille i Boogie Woogie.
 Jonas, Johanna & Matilda tog SM-guld i dubbelbugg.
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Golf 12 månader om året

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

Text: Johan Ulriksson, ordförande • Foto: FjGK

På Fjällbacka Golfbana spelas det golf 12 månader om 
året, oavsett väder och temperatur. När det så här års är 
frost skall spelet ske från provisoriska vinter-teen mot 
provisoriska vinter-greener. Bilden visar provisorisk 
green på hål 9 med röd flagga, i bakgrunden syns ordi-
narie green med vit flagga.

Fjällbacka Golfklubb har många riktigt duktiga golfspe-
lare. Våra sportsliga framgångar kröntes i år av seger i 
Bohuslän-Dals Seriespel i klasserna, Damer 30, Herrar 
60, 75 och 80. Plaketter och vandringspriser visar vi stolt 
upp i klubbhuset, välkomna in.

Ett av vinterns större arbeten på banan är att bygga 
nya utslag/teen på hål 15. Både Gul och Röd tee höjs 
upp så att man skall kunna se dammen till höger och 
Anråsälven i bakkant av fairway. Röd tee flyttas dessutom 
ca 30 meter i sidled åt vänster för att öppna upp hålets 
spelbarhet på ett bättre sätt än tidigare. Arbetet leds av 
Course Manager Robert Molin.

Ture Eriksson, Klubbchef och Håkan Pettersson, Vice 
Ordförande, förbereder priserna till Hummergolfen 
2017. Prisbordet bestod i år av drygt 90 kg lokalt fiskad 
hummer. Tävlingen är lika populär som alltid, deltagar-
listan blev snabbt fulltecknad och många par fick sätta 
upp sig på kölistan.
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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!

Julhälsningar från SSN
Text: Johan Åstrand, Ordförande • Foto: Anders ”Skeppstad” Nilsson & Lisa Åstrand

När midvinternattens köld är hård och stjärnorna gnistrar 
och glimmar, lyser vår skärgård ljus som aldrig förr då 
Kung Bore lagt ett vitt täcke över holmar och skär!

Med ett julkortskollage från den gångna sommaren vill vi 
här sända en hälsning om vad både Julen och SSN handlar 
om: gemenskap och sprudlande glädje för stora som små. 
Ett leende som inte kan hållas tillbaka när man som vuxen 
lämnar prisutdelningen eller det glädjetjutande barnet 
som för första gången seglar iväg ensam i båten, med en 
känsla av att Tomten kommit tidigt i år!

Antalet glada optimistseglare har kanske i år varit större än 
någonsin i klubbens historia, i alla fall i modern tid. På några 
av våra tisdagseglingar och tävling har det fullkomligt kryl-
lat av optimister i vattnen runt Enerskär. Detta nyupptäckta 
intresse för segling hos våra unga är frukten av våra instruk-
törers entusiasm och kamratskapande arbete, år efter år.

God uppslutning noterades även i andra jolleklasser och i 
Väderö Race, vår kölbåtsregatta i samarbete med ROGERS 
stod Gunnar Sedén med besättning även i år som segrare 
efter en väl genomförd segling. 

Vi vill även passa på att tacka våra avgående styrelsemed-
lemmar, kassör Jonas Fredriksson och ledamot Anders ”Mör-
hult” Nilsson, för deras ovärderliga arbete under många år!
Vi hälsar även vår nya kassör Magdalena Schwartz Åker-
berg hjärtligt välkommen till SSN!
 
Vi är en ideell förening som är beroende av medlemmar 
och goda kontakter med företag och privatpersoner för 
att bedriva och utveckla verksamheten. Vår förening 
är öppen för alla så gå in på vår hemsida och anmäl er 
som medlem.

SSN tackar också alla våra ideella krafter samt sponsorer 
för ert engagemang under det gånga året. n

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar SSN
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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

f a s t i g h e t s m ä k l a re
ustnära

FLYTTSTÖK I VINTERMÖRKRET 

Ligger vi på latsidan när mörkret faller?

Inte, då. Vi gör nya intag även på vitern, men det är  
också förändringens tid för oss. Tillsammans med  
Mattias Larsson på Kust-IT i Fjällbacka bygger vi  
vår nya hemsida och en prenumerationstjänst för  
dig som vill få vår tidning digitalt. Med start i mars 
kommer vi producera tidningen lokalt i egen regi  
med hjälp av Blå Andetag AB i Fjällbacka. 

De senaste åren har vi ständigt ökat vår affärsvolym, men vi verkar  
på en marknad som är oförutsägbar och kräver mer än någonsin  
av oss mäklare. 

Samtidigt blir vi mer och mer digitala och har nästan kontoret på  
fickan, därför flyttar vi nu till ett mindre kontor på Fyrmästaregatan 10 
i vackra Mörhult, norra Fjällbacka, så vi kan jobba mer och dammsuga 
mindre. 

Hjärtligt välkommen!

www.kustnara.se • 0525-312 10 • info@kustnara.se

En bostadstidning för dig längs Västkusten Nr 1-2018

f a s t i g h e t s m ä k l a re
ustnära



Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet 

Ibland är det härligt med en bild som mer vinner på att den är vacker, än t.ex. kunskapen om vem eller vilka som är 
med på bilden. Den här valde jag till denna baksida för att jag tycker den är så vacker, med alla dessa uppklädda (om 
än oidentifierade) barn vid kyrkskolan. Bilden måste vara tagen 1910-1920 då det ännu fattas urtavlor på kyrkan.
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