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Sjöräddningsbåten 
Rescue Leif Johansson.  
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FÖRENINGENS SYFTEN:
Främja näringslivet på orten och värna om  
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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Förmånen att skriva ledare kan få oanade konsekvenser. 
Mitt tänk är varken politiskt eller något hett samhällsämne. 
Jag skall bara föröka svara på de frågor jag mest fått sedan 
vi flyttade till Fjällbacka: hur kan du bo där? Vad gör du? Är 
det inte tråkigt? Mitt korta svar är att jag gör ALLT men tyvärr 
hinner jag inte med mer än hälften.

Nu har vi bott i denna idyll i snart fyra år med allt vad årsti-
derna åstadkommer. Skall ändå försöka mig på att berätta 
om vad jag gjort senaste året och då med fokus på hälsan. Ibland känner jag mig 
som gubben som uppskattar de elva bäst. Efter viss eftertanke vore Fjällbacka inte 
Fjällbacka förutom de tolv (månaderna).

Vad gör jag då? Mina listade favoriter är: vacker skärgård med tillhörande båtliv. 
Beroende på väderlek finns möjlighet till olika alternativ: motorbåt, kajak, rodd, 
surf, segel och varför inte segeltur med gamla lotsbåten Ilse. Se mer på www.ilse.
se. Sol och bad på slätaste granitklippor. Fiske med variation från krabba till öring 
beroende på årstid och tillgång som toppas med VM i Makrillmete.

Cykel på alternativt landsväg eller terräng där det jobbas febrilt med att få fram nya 
leder. Det är den som cyklar vilse som hittar de nya lederna! Som cyklist är det inte 
ovanligt att stöta på skogens djur. Öga mot öga med skogens konung sätter ju lite 
krydda. Vandringsleder som Vetteberget, Väderöarna, Veddö, Skeppstad och Ham-
burgö plus säkert flera som inte jag känner till. Toppen är en solig septemberdag 
vandrande i naturreservatet på Veddö. 

Skidåkning på Tegen i Bullaren som senaste året bjöd på gott om snö och fint prepa-
rerade spår, de har även fikabod med eldstad för egen matsäck. Inomhusaktiviteter 
som gym, yoga, retreat förstår jag är uppskattat. Nytt för 2017 var ”Köddörännet” 
där ett antal kvinnor samlades för att gemensamt paddla kajak, simma, springa 
och avsluta med cykling i snäll tävlingsform. För intresserade finns film utlagd på 
Youtube, sök på ”Köddörännet”.

Hjärngympan toppas av ”På spåret” organiserat av Stora Hotellet Bryggan, mycket 
uppskattat! FFF:s föreläsningskvällar med aktuella ämnen som kan varierar allt från 
fågelskådning till världspolitik inklusive tilltugg från våra restauranger.

Ja, listan kan säkert göras mycket längre. Man hittar nya idéer allt som tiden går. 

Bara att sitta på bryggan och se aktiva båtförare angöra dito är i sig självt ett 
skådespel.

Absolut inte tråkigt.

FFF mottar gärna nya aktivitetsidéer både från fjällbackabor och turister.

Ja, ja, jag vet, konsten, musiken, fotbollen och tennisen å allt övrigt – men tiden 
räckte ju bara till hälften… n
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Då var det sommar igen! Efter en mycket lång och kall vinter väntade vi förhopp-
ningsfullt på en fin vår, men helt plötsligt exploderade naturen ut i sköna maj.

Visst blev man lite snuvad på ”Blåsippan ute i backarna står…”, men vad gör väl 
det när man får möjlighet att njuta av riktigt högsommarväder vid den här årstiden. 
Och grill, bad och sena ljumma sommarkvällar tackar man ju inte nej till när man 
får det serverat så här tidigt på våren.

FFF har under våren lagt ner ett enormt arbete på att driva Fjällbackas Turist- 
information även sommaren 2018. Arbetet med att utforma en säsong är mycket 
krävande och det är många ideella timmar som har lagts ner. På grund av detta har 
våra ”Trivsamma Träffar” fått stå tillbaka, men vi satsar på att köra igång i höst igen.

Vi är beroende av bidrag, sponsorer och våra frivilliga turistvärdar som ställer 
upp och arbetar i turistinformationen. Är du intresserad av att sponsra eller arbeta 
några timmar i sommar så är du varmt välkommen att höra av dig till föreningen.

Turismen i Fjällbacka har ökat markant det senaste året och vi i FFF arbetar aktivt 
med att få kommunen att hjälpa oss att ta hand om de större turistgrupper som 
besöker oss under nästan hela året. Visit Sweden och Svenska Turistrådet har 
arbetat nationellt med att marknadsföra Sverige i Asien under under en tid. Men 
ingen kan egentligen svara på varför turisterna valt ut Fjällbacka som ett stopp i 
sitt resmål. Möjligen har det att göra med vår geografiska placering, då de färdas i  
närområdet. Föreningen deltar aktivt i de möten som kommunen håller i och det 
kommer att göras förbättringar i samhället för att underlätta för både boende i 
Fjällbacka och våra turister.

Under våren har föreningen också arrangerat Nationaldagsfirande då vi bjöd på 
sillbuffé på Fjällbackaservice och aktiviteter som bakluckeloppis m.m.

Vi har också rustat samhällets flaggstänger med nya flaggor inför säsongen. Och så 
vi har sponsrat Fjällbacka Golfklubb med tjugo gröna juniorkort.

Jag vill också hälsa er välkomna till vårt årsmöte den 10/7, kl.18.00 på Stora Hotellet. 
Förutom årsmöteshandlingar så bjuder vi på tilltugg och underhållning.

En annan viktig dag att boka in i almanackan är Barnens dag med Krabbmete, som 
går av stapeln den 19/7.

Kom ihåg att gilla Föreningen för Fjällbacka och Fjällbacka Turistinformation på 
Facebook. 

Jag önskar er alla en härlig sommar med familj och vänner och hoppas att att vi får 
njuta av solens värme och havets svalka sommaren lång. n
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Mattcurling i skolan

Pensionärsföreningens (SPF) mattcur-
linglag i Fjällbacka är mycket aktivt med 
sina 30-tal deltagare och håller till två 
gånger per vecka i skolans gymnastiksal. 
Ofta tävlas det mot andra mattcurlinglag i 
Bohuslän och som ni tidigare kunnat läsa 
här i Fjällbacka-Bladet är Fjällbackalaget 
rätt framgångsrikt.

Nu var det dags att intressera skolans 
elever för denna sport och ”stenar” om tre 
kilo lämpliga för barnen införskaffades via 
bidrag från Föreningen för Fjällbacka.

Några från mattcurlinglaget ville hjälpa 
till som instruktörer. Jag besöker skolan 
en dag efter påsk, då det ju är påsklov. 18 
elever i låg- och mellanstadiet hade sam-
lats för att träna mattcurling. Snabbt lärde 
de tekniken med att kasta ”stenarna” in i 
boet. Instruktörerna Gudrun, Bengt-Åke 
och Lars beundrade deras snabba inlär-
ningsförmåga.

Slutligen fick eleverna utmana instruktö-
rerna på en match. Första matchen vann 
eleverna med 10-6 och andra med 15-9. 

Gissa om vinnarna blev stolta! Margareta 
Bergfeldt som är fritidspedagog vid Fjäll-
backaskolan tyckte att denna verksam-
het blev mycket lyckad och önskade en 
fortsättning och gärna tillsammans med 
”pensionärerna”. n

Text & Foto: Harald Rylander
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Kyrktrappan – av Luka Vestergaard, komminister i Tanums pastorat

Sommarmusik i Fjällbacka 
och Kville kyrkor 2018
Ons   4 juli  Sol, vind och sång    
  Janne Bjerger, Per Hovensjö och Louisa Löfving framför  
  låtar av Ted Gärdestad och andra utvalda favoriter.  
  Fjällbacka kyrka 19.00

Lör  7 juli  Orgelkonsert ”Hymn to freedom” 
  Jazz och barock i en salig blandning med 
  Gun Dovelius Uppsala. Kville Kyrka 19.00

Sön 8 juli  Konsert med  Göra Fristorp & Curt Eric Holmqvist     
  OBS! Entré. Fjällbacka kyrka 17.00

Ons  11 juli  Sköna klanger för rörtrio 
  Caroline Lalanne - oboe, Béatrice Seyzeriat - klarinett  
  samt Samer Massaad – fagott. Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  18 juli  Cities - Jazzkonsert Teresa Indebetou jazzenseble 
  Teresa Indebetou sång och piano, Martina Almgren  
  trummor, Jenny Kristoffersson bas.  
  Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  25 juli A capellasång i sommarkvällen 
  Lewekvartetten från Värnamo. Fjällbacka kyrka 19.00

Födda:

25 juli Wilma, dotter till Carl Bräck 
   och Sandra  Mattisson

29 juli  Annie, dotter till Johan Joling  
   och Martina Olsson

30 sep Liv, dotter till Marcus Faruga  
   Karldén och Elin Torstensson

Legala notiser 
1 maj 2017 – 30 april 2018
Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Döda:

24 apr Olof Thorén 98 år

4 maj  Anna Holmberg 92 år

7 maj Solveig Karlsson 91 år

11 maj Lars Odin 94 år

30 juni Bertil Johansson 71 år

4 aug Ingrid Axelsson 84 år

4 okt Erna Gustafsson 94 år

14 nov Viola Gustafsson 87 år

28 feb Gösta Järund 73 år

3 mar Arne Holmberg 89 år

11  mar Göran Dahlgren 68 år

2 apr Yngve Nordenholt 77 år

13 apr Anita Juliusson 83 år

22 apr Syster Karlquist 92 år

Det som gör sommaren så på-
fallande, magpirret, solen, 

värmen, livet; det kanske inte 
ses så, men det ligger präster 
varmt om hjärtat. Just nu 
skriver jag med ett färdigt, 
fullspäckat schema, av som-
marmusik, konserter och an-

dra event värda att uppleva i 
Tanums kommuns kyrkor. Hela 

sommaren kommer kyrkklockor 
ljuda från Hamburgsund,  Fjällbacka, till Grebbestad, Hav-
stenssund och Sannäs. En satsning överallt där vi har nöjet 
att ta emot så många människor, båtfolk, baddyrkare och 
solälskare - och på flera andra platser med! 
   
Jag tror att kyrkklockor, även för den nya bohusbesökaren, 
bär något tryggt och hoppfullt med sig. Att mitt i glasspau-
sen i hamnen tänka: ”Jag hör en klocka, jag ska gå och 
unna mig en stunds ro och betraktelse i en svalkande och 
harmonisk kyrka”. Så tror jag många tänker, att kyrkan intill 
havet skapar den atmosfär som man vill ge sig själv på sin 
semester. En kyrkklocka kan få en att inombords känna sig 
välkommen att ta livet som något annat än stress och jäkt - 
så som man också kan säga om sommaren.

Jag har funderat på det på sistone: i vår tid är vi ju vana med 
prestationskrav och förväntningar som hänger över oss 
som åskväder. Jag tror det är så, att oavsett om vi är bofasta 
eller anländer utifrån, är svenskar, norrmän, danskar eller 
tyskar m.m., så kräver tidsandan mycket av oss ibland. Då 
sommaren står inför dörren har vi förtjänat att få avkopp-
ling och vila från sådant där. 

Tänk att få möta årets sommar med något av en nyfunnen 
frid i hjärtat? Det är inte längre så häftigt att stämplas som 
”icke-troende”, jag tycker mig se ett trendbrott i samhället. Vi 
har börjat förstå att det finns andlig kunskap som är viktig för 
oss, för välmåendet. Existentiella frågor tar mer plats. Vi har 
nog blivit mer öppna om vår inre verklighet och vårt mänsk-
liga behov att måla tillvaron. Sökandet efter det sanna, inte 
det där som släcker det tillfälliga shoppingbehovet för stun-
den, utan den djupaste törsten och hungern i själen - livssprå-
ket vi alla bär på, vårt hjärtas språk - människor idag vågar 
uttrycka och sätta ord på det mer. 

Sommaren är en tid för hjärtats språk. Sommaren är en tid för 
kärlek, en tid för att söka det man länge sökt. Sommaren kan 
vara då man tänker ”aha” och får nya perspektiv om sådant 
man inte trodde fanns. Jag vill önska dig en underbar som-
mar - och hoppas vi ses i kyrkan, i hamnen eller på havet! n
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Samhällsföreningen – Jacob Agertoft, ordförande 

Flaggorna vajar, helikoptern svävar ovanför och filmar, det 
ryker när människorna runt omkring dig andas. Någon rättar 
till stavarna, en äldre kvinna startar sin gps-klocka. Det ligger 
en förväntan i den iskalla luften. PANG! Starten på Vasaloppet, 
världens största motionslopp har gått och längst bak i fältet 
händer det absolut... Ingenting. Efter fem minuter har den 
långa ormen av människor rört sig så mycket att du sakta, 
sakta kan börja staka dig framåt. Efter en timme börjar farten 
pressas upp. 

Precis så känns det när man är nytillträdd i styrelsen för 
Samhällsföreningen. Det känns som det går så sakta men 
efter ett tag inser man att det går framåt i god ordning. När 
jag gick på min ordförandepost i vintras fick jag god hjälp 
av den tidigare ordföranden Rosita Jansson där jag fick del 
av all korrespondens och alla styrelseprotokoll från hennes 
långa ordförandeperiod och det som slår mig är att det är 
samma manege, samma Fjällbacka och det är till stor del 
samma problem som stöts och blöts. Det är bostäder. Det är 
trafiksituationen, det är infrastruktur, toaletter, Valborg och 
allt mellan himmel och jord. 

Samhällsföreningen är remissinstans för kommunen såväl 
som en förening som ska komma med förslag för utveckling, 
men den är inget beslutande organ i kommunala frågor. 
Vår uppgift är att hela tiden se till samhällets helhet först 
och enskilda särintressen i andra hand. Ibland är det en svår 
balansgång. Det blir motstående intressen helt enkelt. Men 
det är ju demokratins uppgift. Sedan förra årets höstmöte har 

I styrelsen för 2018 sitter: 
Jacob Agertoft, Karin Darpö,  
Carina Bjurström, Eva-Lotta Eriksson, 
Pernilla Passby, Stefan Nelson,
Anders Lindberg, Erik Norderby
och Timothy Ahlström.

vi en delvis ny styrelse där vi har en ganska bra representation 
av samhället med några småbarnsföräldrar, några pensionärer 
och några mitt i livet.

Under våren 2018 har vi jobbat på; med trafiksituationen där vi 
haft möte med kommunen, piskat på Trafikverket som inte tar 
ansvar för sina vägar, pratat bostäder med kommunen, pratat 
vandrings- och cykelleder med kommunen, det har pratats för-
skola, skola och överklagande av detaljplaner. Det har arrang-
erats Valborgsfirande och vi har deltagit i flertalet möten om 
asiatiska turister, offentliga toaletter, turismstrategi och listan 
bara fortsätter. Men till slut mynnar allt prat ut i verkligheten 
och något vi glädjer oss mycket över just nu är att utomhussce-
nen som samhällsföreningen har jobbat för i många år kommer 
på plats på Badholmen under sommaren 2018. 
 
Slutligen, mig når ni enklast via jacob@joreviken.se eller varför 
inte dyka på mig när ni ser mig på byn? n
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Text & Foto: Eva Björving

Text: Annika Torevi • Foto: Susanne Hadenius Granqvist

Det är Warawan och hennes man Phakin Chaiyasit, som har öppnat Chang Thai 
Restaurang, där de har både thai-mat och sushi på menyn. Restaurangen ligger 
i den lokal på Allégatan 3, där Café Grön tidigare drev sin rörelse. Warawan och 
Phakin hade båda sedan länge haft ett stort intresse för mat, men de har inte 
tidigare haft någon egen restaurangrörelse.

Warawan var 17 år när hon 2004 kom från Thailand till Sverige tillsammans med 
sin mamma. De bodde i Kungshamn och Warawan jobbade på Abba’s anläggning 
där. Hon gick då också en kurs i ekonomi, vilket hon nu får nytta av.

Phakin kom från Thailand till Sverige 2010. När de båda hade träffats och blivit ett 
par, så flyttade de till Mörbylånga på Öland, där de bodde i flera år och jobbade 
på en stor anläggning för kyckling-uppfödning. I det hus, där de bodde, drev de 
på fritiden en affär, där de sålde asiatisk mat. 

För att komma närmare mormor, så flyttade de så tillsammans med sina två 
små barn till Väjern. Phakin fick praktisera på en thairestaurang på Smögen. 

När de så fick se att Café Gröns lokal blev ledig såg de sin möjlighet att förverkliga 
drömmen om en egen restaurang. De trivs bra i trakten och har nu bestämt sig för 
att flytta närmare sin arbetsplats. Inom kort flyttar de in i den lägenhet de hyrt i 
Kville och de båda barnen har fått plats på förskolan i Hamburgsund. 

Vi hälsar Warawan och Phakin varmt välkomna till Fjällbacka och önskar dem 
lycka till med sin satsning! n

Ny Thai-restaurang

”Bli en fiskare för en dag” på M/S Mira – visst låter det lite häftigt? Turistrådet 
Västsverige kom med idén och Ingemar Granqvist tar nu med sig betalande man-
skap ombord på vanliga arbetsdagar. Redan tidigt på morgonen kläs besökarna i 
fiskarekläder och får börja lasta ombord sillagnet. De får vara med och köra båten, 
dra kräftburar, agna, släppa i burlänkarna igen, koka kräftorna på vägen in och ta 
med sig sin del av fångsten hem – men först skall de kräftor som skall fraktas levande 
placeras i fack och resten skall vägas in för fiskeauktionen. Inte förrän båten rengjorts 
och fångsten landats kan det tillfälliga manskapet gå hem. Man misstänker att det 
blir ganska god sömn efter den upplevelsen på havet! Läs mer på www.msmira.se

Hälsan höjer pulsen med nya satsningar. Susanne Hadenius Granqvist jobbar 
ständigt med att förnya träningsmöjligheterna. Nu har Krox-träningen flyttat utom-
hus, med redskap och allt. Krox är cirkelträning som leds av utbildade och peppande 
instruktörer. För lite äldre nybörjare finns Krox Basic, just nu är utövarna 57-85 år! Barn 
mellan 4-14 år har eget pass på lördagar. Det är en öppen grupp där man betalar per 
gång. Hälsan har alltid haft barnaktiviteter och samarbetar periodvis med Fjällbacka 
Skola för att barnen skall få prova på att träna. Varför inte prova familje-krox? Eller 
mamma-barn-träning till hösten? Eller MediYoga, Doga på Virholmen i juli, eller den 
magiska morgonjympan på Badholmen i sommar? 
Läs mer på www.halsanifjallbacka.se  

Susanne har tagit initiativet till Dagny – ett nätverk för kvinnliga företagare i Norra 
Bohuslän som är tänkt att bidra till utbyte av idéer, nya affärskontakter, arrangera 
event och mycket annat. Nätverket är en sluten Facebookgrupp, kontakta Susanne 
på 0702-657976 om du vill vara med! n

”Fiskare för en dag”  och nya träningsmöjligheter
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Text & Foto: Annika Torevi

Vad händer med Badis?

Det är en vanlig fråga i byn och här kommer svaret: 
efter åratal av utdraget detaljplanearbete kommer 
Badis rivas och till 2020 är det planerat att 15 bostads-
rättslägenheter skall stå klara. Datumet hänger på när 
detaljplanen blir helt klar. Det är byggbolaget Serneke 
som tillsammans med Johan och Tomas Järund pla-
nerar lägenheter: tvåor, treor och fyror på 50-130 kvm 
med stora terrasser mot havet och egna båtplatser. 

Varför tar det sån tid? 
En nästan lika vanlig fråga. Bortsett från våra politikers 
försenande vana att hissa detaljplaner under arbete 
upp och ner i prioriteringslistan så är Badis inget 
vanligt byggprojekt; först och främst är det – eller 
har varit, snarare - en kulturmiljö, det är oomtvistat 
bland alla dem som får något drömskt i blicken bara 
de tänker på kön som ringlade sig utanför entrén till 
dansrestaurangen på 80-talet. Alltså har det krävts 
kulturhistoriskt utlåtande av en sakkunnig arkitekt, 
en kulturmiljöanalys av en byggnadsantikvarie och 
en samhällsekonomisk betraktelse av kulturmiljö-
värdena redan innan man kunde överväga att ge 
rivningslov. Det var bara början. 

För att veta hur förändringen av Badis kommer 
påverka den närmaste omgivningen har det gjorts 
trafikalstringskonsekvensanalys, bullerutredning, 
marinarkeologisk utredning och en dagvatten-
utredning. Eftersom området under årens lopp 
används till industri har man utrett utbredningen 
och förekomsten av tungmetaller. Sedan ligger 
Badis på, eller snarare i, en bergssida. Det innebär 
många extra utmaningar för att säkerställa att man 
inte orsakar skada på omgivningen och att hållbar-
het och säkerhet garanteras när man bygger nytt. 
Man har utfört bergteknisk utredning, geoteknisk 
utredning, markteknisk utredning och fördjupad 
stabilitetsutredning. Alla dessa undersökningar och 
utredningar ligger till grund för byggnadsnämndens 
beslut om detaljplanen som skall ange vad som får 
byggas, hur och var. När detaljplanen är klar skall 
själva bygglovet godkännas. Är det konstigt att detta 
varit en lång resa? 

Alla vi som stirrar upp på Badis när vi går förbi och 
suckar över dess förfall får snart anledning att glädja 
oss åt att något faktiskt börjar hända. Jag hoppas att 
vi när det nya Badis står klart suckar över hur fint det 
blev och vilket oändligt tålamod familjen Järund haft 
som orkat med den långa processen. n

Den nyfikne kan läsa mer på: www.sernekebostad.se/bo--leva/vara-omraden/fjallbacka/badis 
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Lilla Flyg – Annika Torevi

Butiken på Lilla Flyg har återuppstått! I det lilla röda huset på Flyg där 
mamma Annelie Svensson förr drev present- och interiörbutik satsar nu 
Linda Kristiansson på att göra fjolårets Loppis Deluxe till en mer perma-
nent verksamhet med både loppis och blommor. På sikt kommer det 
även finnas nya interiördetaljer och återvunna möbler som fått nytt liv 
i butiken. Linda är från början utbildad djurvårdare. Hon kommer driva 
företaget tillsammans med Annelie och som komplement kommer de 
erbjuda trädgårdsservice i närområdet kring Fjällbacka. Ring 0768-
901041 om du behöver hjälp med skötsel av din trädgård – visst vore 
det skönt att få gräsmattan klippt? Håll koll på butikens nyheter och 
öppettider på Facebooksidan ”Lilla Flyg Loppis Deluxe”. n

Bååthakets kineser – Annika Torevi

Turistrådet Västsverige och Tanum Turist såg behovet av en restaurang 
som kunde erbjuda de kinesiska bussturisterna en matupplevelse med 
lokal förankring och Micke Bååth nappade i höstas – Bååthaket ligger 
helt perfekt, nära busstationen. Eftersom Micke har ett förflutet i klock-
branschen som länge intresserat sig för Kina där en växande medelklass 
efterfrågar europeiska varor, vet han att det är nätverk och kontakter 
som gäller. Tack vare guiden Rosie, eller Xiurong Yu som hon egentligen 
heter, blir det numera hemlagad soppa på bohuslänska musslor, nyba-
kat bröd och varmt vatten till hungriga kineser på Bååthaket. Rosie har 
länge bearbetat den kinesiska bussturismen och bl.a. lyckats styra den 
till sin hemstad Karlskoga och besök på Nobelmuseet där. n

Step by step – Annika Torevi

ROGERS har fått en systerbutik. Idén föddes när Maria Erlander gick 
förbi den tomma lokalen överst i Galärbacken. Huset har en lång tra-
dition av kvinnligt förtagande – ända sedan 1888 har det sålts textilier 
och kläder här. En så fin lokal borde ha en fin butik och ROGERS hade 
ett behov av att renodla det som alltid varit ett uppskattat koncept 
med ett sportigare mode för både honom och henne. Maria hade en 
lista på fantastiska märken som hon visste passar samma kvinnliga 
målgrupp som ROGERS har, men vars mode passar andra tillfällen – ett 
mer flärdfullt, dressat mode som behövde en yta för sig. Till Valborg 
slogs den anrika dörren upp för en sprakande invigning och du kan 
följa STEP by STEPs nyheter både på Facebook och Instagram. n

Ägarbytet på Widelius – Anders Torevi

Vissa ägarbyten smyger tyst förbi, så tyst att Fjällbacka-Bladets 
flygande reportrar missar det. 1 maj 2017 tog Jonatan Widelius över 
verksamheten efter pappa Lennart. Jonatan är nu fjärde generationen 
Widelius inom mekaniskt hantverk. Farfars far Karl startade bilverkstad 
på Dinglevägen men flyttade snart ner till gröna huset i Galärbacken. 
Där blev det urmakeri i ”övre” halvan av undervåningen och cykel-
verkstad i den ”nedre” och farfar Vicke tog över. Cyklar utökades med 
mopeder och båtmotorer och Lennart tog över. Till sist flyttade Lennart 
verksamheten till fiskaffärshuset och den nu rena marinverksamheten 
fick havskontakt. Vi återkommer med ett större reportage om mekani-
kersläktens Widelius i senare nummer. Lycka till Jonatan!! n
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Text & Foto: Anders Torevi

Nu kan ingen skylla på banan!

Vad har Fjällbacka gemensamt med Stockholm Open? Med ATP 
turneringar i  Bangkok och Kuala Lumpur? Jo, Hard Court-under-
laget från GreenSet på tennisbanan. En polsk firma, som bygger 
mer än 100 tennisbanor per år i hela världen, var i våras här och 
lade det nya underlaget. Banan är utgrävd omdränerad och 
asfalterad i perfekt en grads lutning, så att det täta underlaget 
får vattnet att rinna av västerut. 

Markus Larsson, som till vardags arbetar på JML Shipyards i 
Richtershuset, och Niklas Hagberg har med var sin familj tagit 
över Äventyrsgolfen och tennisbanan. 

Hur har ni tänkt?
– Den gamla grusbanan var i rätt uselt skick och när vi fick chansen 
att ta över ville vi göra en rejäl upprustning av banan. Grannarna 
blev mycket glada, de fick tidigare spola husen flera gånger per år 
på grund av det röda dammet.
– Nu skall vi få igång tennisintresset på allvar med nybörjarkurser, 
träning, lektioner med instruktörer, turneringar och tävlingar i 
olika former. Varför inte få hit elitspelare?

Marcus utvecklar resonemanget: 
– Tanken är att området skall bli en aktivitetsanläggning med 
Äventyrsgolfen och tennisen, biljardbordet finns ju också där, 
varför inte fika och kolla på tennis? Småbarnsfamiljer har lekplat-
sen på torget, men ungdomarna kan hänga här… Kanske dags att 
dra igång den gamla spelhallen som fanns här förr? Flipperspelen 
och arkadspelen var ju ett gott häng för oss när vi var yngre...

Banbyggarna med världen som arbetsfält tyckte att detta var en av 
de absolut vackrast belägna banor det jobbat med och det under-
hållsfria underlaget skall förhoppningsvis bidra till tennis från april 
till september. Själv önskar jag att än en gång få sitta på vägräcket 
och kolla på Fjällbacka Tennisvecka igen, det var inte igår det…n

Nu skall vi få igång tennisintresset på allvar, säger Markus. I vår nya kiosk kan 
man både köpa och hyra bollar och racket.

www.minigolfen.se
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Text: Annika Torevi • Foto:  Anders Torevi

Tur det finns possibilister!

Cornelia och Dan är från Borås, barnen är vuxna och sedan 2014 
har de sommarbott på campingen och stortrivts. Både Cornelia 
och Dan har haft ett omväxlande yrkesliv. Cornelia har varit 
flygvärdinna i 17 år vilket måste anses vara den bästa tänkbara 
bakgrund för campingdrift. Hon har alltid jobbat med människor 
och service i någon form och även drivit egen butik. Dan är en 
multientreprenör med stort kontaktnät och händighet utöver det 
vanliga som har inneburit alla möjliga uppdrag i olika branscher. 
Varför göra traditionell karriär när man kan ha roligt, få omväxling 
och försörja sig samtidigt? 

När jag träffade Dan första gången lekte han med tanken att bo 
permanent i Fjällbacka, men innan det blev något av med det 
lades campingen ut på anbud. Possibilisterna såg naturligtvis 
möjligheter, här fanns ju både boende och jobb för båda två på 
ett bräde! De vann upphandlingen för landets vackrast belägna 

camping och Cornelia, som då jobbat i skolan i två år, sade upp 
sig. Sju veckors mental förberedelse blev det inför ett arrende på 
15 år. De tillträde 1 januari i år – mitt i den kallaste vintern på länge.

Under sin tid som ordförande i campingföreningen insåg Dan 
att det var dags att se till att campingens verksamhet fick strand-
skyddsdispens för att säkra campingens existens på sikt och 
dialog med kommunen inleddes. Efter flera turer med avslag 
och kompletteringar började Dan ana vad det var man hakade 
upp sig på; Länsstyrelsen anser att fasta campingplatser priva-
tiserar området vid vattnet för mycket, men det gör inte rörliga 
platser. Lösningen blev att göra en rockad mellan platserna och 
flytta de fasta platserna utanför strandskyddslinjen. Detta skall 
vara klart om fyra år och för att få till det skall det röjas ett nytt, 
område innanför ”Prinsessans” (se bild på nästa sida ) där det 
totalt, inklusive gräsplanen, blir 55 fasta platser. 30 fasta plaster 

En extremt varm onsdag i slutet av maj åker redaktören och jag till Fjällbacka Camping för att intervjua Cor-
nerlia Gårdling och Dan Järbyn som tagit över arrendet. Vi spelar in samtalet för att slippa anteckna och när 
jag sitter och lyssnar i efterhand låter det mest som om vi sitter på en hamnkrog och tjôtar med gamla bekanta 
trots att vi bara träffats några få gånger innan. Kanske är det för att Cornelia och Dan är uttalade possibilister; 
de ser möjligheter, inte svårigheter. Skall man ta över en sliten campingplats på strandskyddat område är det 
precis den egenskap man kommer ha mest nytta av - i tillägg till händighet och servicekänsla. 
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Tur det finns possibilister!
finns redan i mitten av campingen och de ligger utanför strand-
skyddslinjen idag. Campingen är i sommar lika stor som tidigare, 
cirka 120 platser varav 85 långliggare men antalet rörliga platser 
har man lyckats öka från 12 till 25. Mycket ris och sly har röjts 
och hela området har blivit luftigare. Fler rörliga platser innebär 
mindre trafik på Sälviksvägen när bilarna slipper vända för att 
det är fullt. Det kommer upp en skylt vid SSN som kommer visa 
om campingen är full. Dan drömmer om en digital skylt redan 
nere vid rondellen – som vanligt är Trafikverket motvalls men vi 
får se hur länge de orkar stå emot Dans entusiasm som är van 
att förflytta berg.  

I takt med att digitaliseringen ökar påverkas turisternas bete-
ende och det kräver anpassning av de lokala entreprenörerna. 
Campingen har nu ett digitalt bokningssystem – och det märks 
tydligt att det är den vägen bokningarna sker i allt högre grad, 
säger Cornelia. Campingen har i skrivande stund 16.500 bokade 
gästnätter för i år, det lär bli cirka 20.000. Det är alltid mer än 
en person per bokning - det blir alltså 40-50.000 personer som 
kommer för att äta, göra och shoppa i Fjällbacka. Svenskarna 
kommer i juli. I för- och eftersäsong kommer norrmännen. För 
varje år blir det fler tyskar och holländare som kommer för att 
upptäcka och uppleva vårt område.    

Hela Fjällbacka camping genomgår ett stort lyft med renovering 
av receptionen, torpet, lillstugan och campingstugorna. Man 

har fräschat upp det ena dusch-huset 
ordentligt, det andra skulle rivas och nytt 
hus beställas, men leverantören gick i 
konkurs. Det finns en mängd krav från 
Svensk Campings Riksorganisation kring 
hygienutrymmena så det går inte att 
bara att snabbt beställa en ny byggnad. 
Men nya duschar blir det så småningom, 
bygglovet är klart. 

Det är såklart en stor fördel att ha bott 
på campingen själv och varit engagerad 
i campingföreningen, säger Dan, vi visste 
ju att det är en go och familjär stämning 
på den här campingen. Det har varit 
oroligt bland långliggarna om hur allt 
skulle bli, men nu börjar det klarna. Om 
fem år skall campingen ha tre starka stjär-
nor (av max fem) och allt skall vara helt 
up-to-date enligt alla detaljerade krav 
i riksorganisationens rankingsystem. 
Bland dessa krav finns även aktiviteter 
och events och det blir en paradox, för 
många som söker sig till just Fjällbacka 
Camping gör det för lugnet, den vackra 
platsen och naturen. Förhoppningsvis 
kan campingen tillgodoräkna sig det 
stora utbudet i närområdet med gym, 
utomhusträning, bastu, guidningar, 
kajakuthyrning, minigolf, tennis, två 
golfbanor, båtturer, bryggdans, fören-
ingsevenemang och allt annat vi har 
här på sommaren. På lördagarna i juli 
kommer det vara musik/underhållning 

på campingens dansbana, plus en fredag: den 20 juli spelar 
rockinstitutionen Garage. Vi hoppas att det kommer folk från 
byn också, säger Cornelia, det är fantastiskt med musik här i 
sommarkvällen. Tisdagen den 17 juli kommer Radio Prime och 
direktsänder från campingens event med Kalvöostron, Catxalot 
och Lasse Lundberg som får sällskap av kommunalrådet Liselotte 
Broberg.   

Både Dan och Cornelia återkommer till hur nöjda de är med 
samarbetet med Tanums Kommun. De känner sig väl mottagna 
som nya entreprenörer i kommunen. De har varit noga med 
att bygga relationer och förtroende, för som Cornelia säger; 
bemötandet är lika viktigt i alla relationer, inte bara mot de 
egna gästerna och kunderna. Det finns ett klassiskt uttryck som 
många entreprenörer och husrenoverare använder och när jag 
frågan Dan om det stämmer in på honom och Cornelia också 
skrattar han gott och säger ”Det är klart att det var tur vi inte 
visste från början vad vi gav oss in på”. Dan drömmer för övrigt 
om cykeluthyrning kompletterat med Segways – antagligen 
för att han själv vill ha en och kunna åka till golfbanan och ta 
grönt kort. Att han under de nästa 15 åren inte alls kommer ha 
tid med det är inget problem för en possibilist! Cornelia och 
Dan bor i sin villavagn på campingen i sommar. Huset i Borås 
har de kvar, än så länge. Två månaders semester i Spanien är 
inbokat till den här vintern, vi får väl se hur länge Dan klarar 
av att rulla tummarna… n

▲ Området på gärdet ner mot Jorefjorden är strandskyddat och långliggarna här kommer att få ge 
plats för rörliga platser. ▼ Långliggarna får flytta upp till Prinsessans trädgård vilken kommer att  
byggas ut till ungefär dubbla ytan, åt nordost (rakt fram i nedersta bilden).



14FJÄLLBACKA-BLADET • Juni 2018 • Nr 124

Bokanmälan

Vandring i Fjällbacka 
Lasse Lundberg, Harald Rylander 
Båtex förlag

Anders Torevi

Kville Härad Släktforskningsdokument
Fjällbacka, Hamburgsund & Kville. Samling 01 – Version 01

Leif Norin

Äntligen är det klart!
Nu finns renskrivna och OCR-skannade mantalslängder, boupp-
teckningar, skattelängder, husförhörslängder, födelseböcker, 
vigselböcker, dödböcker, domböcker och lite till från Kville Härad 
att köpa på DVD eller USB-minne.

Det omfattande materialet kommer från pärmar som förvaras 
i Kville Hembygdsarkiv i Fjällbacka. Vissa dokument sträcker sig 
från 1600-talet fram till vår tid.

Ideella krafter
Detta material har under många år ideellt renskrivits av ett 
flertal personer med stor kunskap rörande personer, platser och 
händelser i Kville Härad.

Bland dessa vill vi nämna: Emil och Gunborg Holmberg, Nils 
Hansson, Kjell Hansson, Lundin Hansson, Hans Ahlsén, Bror 
Karlsson, Eivor Kristensson, Ingvor Torstensson, Birger Kallin, 
Ulla Tisell, Rolf Nummelin samt Olle Andersson som hämtade 
material på landsarkivet i Göteborg.

Lite fakta
Texterna har digitaliserats av MediaCopy och är inskannade med 
programmet Abby Find Reader och lagrade i PDF-format. Sidorna 
är också OCR-tolkade, vilket gör att det går att ”fritextsöka” i de 
flesta av dem. Ofta når man sökfunktionen i läsprogrammen 
genom att trycka ”CTRL+F”.

Begränsningar
USB-minnets innehåll är ämnat för personligt bruk och får inte 
kopieras, användas eller distribueras i kommersiella samman-
hang.

Smärre problem
Då de tidigaste renskrivningarna gjordes på äldre skrivmaskiner, 
med skiftande kvalitet, kan vissa texterna ibland vara något 
svåra att läsa och tolka. Detta gör också att digitaliseringen av 
pärmarna ibland kan uppvisa smärre ”feltolkningar” av texten.

Kommentarer och synpunkter kan mailas till:  
arkivet@fjallbacka.com.

Priset för DVD-skivan är 300 kronor och priset för USB-minnet är 
350 kronor och de kan beställas av Ulla Tisell: 
E-postl: ulla@kvillepersonhistoriska.se

Vi önskar er mycket nytta och nöje med dokumenten.
Leif Norin, Kville Hembygdsarkiv, Fjällbacka, 2018 n

Lasse Lundberg och Harald Rylander, som tidigare samarbetat 
med böckerna ”Röda granitens rike” - 2011 och ”Boken om 
Fjällbacka” - 2012, kommer till midsommar ut med handboken 
”Vandring i Fjällbacka”. Boken beskriver många sevärdheter i 
Fjällbacka: kyrkan, Gustav Anderssons första ansjovisfabrik, 
Ingrid Bergmans torg, Hällesporten, Telegrafen, Lotshuset 

från Väderöarna, Kungsklyften, Vetteberget, öar i Fjällbacka 
skärgård m.m. 

Lasse berättar i sin vanliga kåserande stil och Harald har 
bidragit med bilderna. Om man vill ta sig runt i Fjällbacka på 
egen hand är denna bok ett bra komplement till Fjällbacka-
guiderna. n
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90 år sedan branden

Det är lördag den 12 maj 1928. Våren har kommit, det har varit torrt väder i flera veckor. Barnen har slutat sko-
lan vid middagstid och butikerna har stängt. Det är mycket folk i samhället, männen är inte ute och fiskar eller 
knackar knott. Klockan är nånstans mellan fem och kvart i sex.

Plötsligt hörs ropen ”El´n e lös, el´n e lös!”. En mörk rökpelare stiger olycksbådande upp från ett av magasinen. 
Ute på Oxnäs tutar man i horn, kyrkklockorna börjar ringa. Kulingen från nordväst, torkan och de tätt byggda 
husen och magasinen sätter scenen för den största katastrofen i Fjällbackas historia. Snart skall 77 personer 
vara utan hem och över 40 byggnader nerbrunna.

Men låt först oss resa tillbaka några veckor, till tiden innan branden. Vad var det för område som ödelades? 
Vad hade Södra Hamngatan för betydelse i Fjällbacka? Människorna, butikerna, hantverkarna? Vi börjar där.

Natten då 
Fjällbacka brann

Text: Clas Collin & Anders Torevi • Foto:  Hembygdsarkivet

➲
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90 år sedan branden

Det har genom åren skrivits en del om branden, men väldigt lite 
om vad som blev lågornas rov. Låt oss först reda ut begreppet 
Framstranden, eller Framstranne. Området sträcker sig från 
Hällesporten, idag den lilla gatan bakom Järnboden, fram till 
hamnen där sjöräddningsbåtarna ligger.

Södra Hamngatan var lite av Fjällbackas paradgata efter modell 
av de norska sjöstäderna. Här hade det sedan 1700-talet funnits 
stora, stolta hus. Två finns kvar: Dahlgrenska huset, det stora vita 
huset , Södra hamngatan 5,  och det första som klarade branden 
i riktning norrut. Det första som klarade sig söder om branden 
är  Telegrafen som ligger där vägen smalnar av mot hamnen. 
Bilder tagna innan branden visar på ytterligare ett, som dock var 
rivet och ersatt redan branden. Ytterligare två, ”Boråsens” och 
”Kämpes”, som lågorna tog, kan räknas till dessa.

För att bringa så stor klarhet som det går bland husen träffade 
vi Ing-Britt Engberg som är en av de få, eller enda, idag levande 
som upplevde branden och Framstranden. Hon bekräftar 
min bild av paradgatan med butiker, bagerier, skrädderier, 
båtbyggare m.m. 
 
Området var extremt tättbebyggt. Bara på ett fåtal ställen fanns 
det små, smala gångstigar mellan husen ner till vattnet eller upp 
mot berget. Om ni tittar noga på nedersta bilden på högersidan 
ser ni på höger sida av gatan en av dessa smala stigar kröka in, 
upp till husen i slänten. Utöver de stora husen bestod södra 
delen av området av flera s.k. dubbelhus. Hus som har farstu, kök 
med kökskammare och stuga (vardagsrum) med stugkammare. 
Denna hustyp var mycket vanlig i Fjällbacka och finns än idag 
kvar på Oxnäs, i Sälvik och i Mörhult. 

Följ med till 20-talets Södra Hamngatan, siffrorna i 
texten finns på bilderna till höger
Om vi orienterar oss söder ut från Hällesporten på sjösidan passe-
rar vi bland annat följande: 1: Alfhild Lyckhoms dam-manufaktur 
och kortvaruaffär (varor som såldes styckvis och inte per meter, 
vanligt i sybehörs- och klädesaffärer), 2: Boråsens skrädderi och 
herr-manufaktur, 3: Dorthés trävaru- och diversehandel, Robert 

Åkerströms båtbyggeri (syns inte på bilderna) samt 4: Augusta 
Larssons speceri- och diversehandel.

Om vi sedan går söderut på bergssidan av Södra Hamngatan 
passerar vi bland annat: 5: Filippa Lindrots bageri (det sista 
huset från Hällesporten som klarade branden), 6: Matilda Arons-
sons speceri- och diversehandel, 7: Elias Larssons bageri samt  
8: August Johanssons skrädderi och manufaktur.

Därtill kommer alltså flera enfamiljshus där det bodde en tvätt- 
och glansstrykerska, en baderska, fiskare, sjömän, stenarbetare, 
en glasmästare och en lärarinna. Men här fanns även ett flerfa-
miljshus ägt av familjen Kämpe, ett trevåningshus som förutom 
ägarna inhyste ytterligare två familjer. 

Vi har säkert missat någon eller några inrättningar, ni må förlåta 
oss. Det är ändå 90 år sedan. Oavsett så är många vackra hus på 
bilderna från Södra Hamngatan borta, medan husen i slänten 
upp emot berget klarade sig, sånär som på Ågrens hus som låg 
bakom det som idag är Galleri Grön.

Bergssidan nära Hällesporten: två av de stora 1700-talshusen, det ena syns 
bara grunden på, som var ersatta innan branden.

S. Hamngatan söderifrån: ▲ Till vänster Telegrafen som än idag finns kvar,  
▼ I mitten Kämpehuset som även inhyste skräddare August Johansson

7
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Norra änden av Södra  
Hamngatan med  
Hällesporten längst  
bort i bilden. 

Den nya vägen längs  
stranden framför  
nuvarande Järnboden 
byggdes många år 
senare.

Här fortsätter gatan från 
ungefär samma punkt som 
ovan fast nu med riktning 
söderut.

Till höger ”Boråsen” skräd-
deri och manufaktur, där 
branden sägs ha startat, 
och Dorthés trävaru- och 
diversehandel.

Till vänster syns det stora 
”Kämpehuset”.

Nu är vi en liten bit in från 
Telegrafen i nordlig rikt-
ning. Det lilla huset i mitten 
av bilden på högersidan 
är numera ersatt av Galleri 
Grön. Efter huset syns en 
av de små stigarna upp till 
husen i slänten.

➲
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Astrid Andreasson och de andra 
barnen som lekte ute på Oxnäs 
såg plötsligt lågor och rök slå 
upp bortom Badhusbron. Deras 
skrik satte fart på de vuxna och 
turligt nog fanns det två rejäla 
horn ute på Oxnäs. Carl Bohlin 
och Johan Åsberg började tuta 
allt vad de kunde för att larma 
samhället. Ungefär samtidigt 
passerade Bo Reichenberg och 
hans mamma, Carl ”Boråsen” 
Johanssons magasin och såg 
hur lågorna slog upp. Ing-Britt 
Engberg fick gå hemifrån för-
äldrarnas hus på Majorsbacken 
över till grannens kök. Föräld-
rarna försvann för att hjälpa till 
med släckningsarbetet. 

När började branden? Olika källor ger olika tidpunkter, 
någon så tidigt som klockan tre. Göteborgs-Posten fastslog 
tidpunkten till strax efter klockan fem och Bohusläningen till 
kvart i sex.

Carl Johanssons magasin var nästan hopbyggt med huset 
han bodde i. På några minuter var magasinet övertänt och 
elden spred sig med hög hastighet till boningshuset. Ändå 
var Fjällbacka Brandkår, med en ganska nyinköpt motorspruta 
och en handdriven spruta (som finns att beskåda på museet 
i Nestorsgården) snabbt på plats. Motorsprutan angrep elden 
norrifrån, medan den lilla sprutan söderifrån försökte skydda de 
närliggande husen. Detta lyckades inte, elden spred sig både 
över den sex meter breda Södra Hamngatan och söderut till 
grannhusen i den kraftiga vinden. Där antändes bland annat  
Christian Dorthés kol- och vedupplag, boningshuset och kon-
servfabriken. Gatan blockerades snabbt av elden. Därför blev 
också den södra delen av samhället, med ganska lite folk till 
släckningsarbetet och bara en handdriven spruta, isolerade 
från övriga samhället. Motorsprutan blev kvar i lovart om 
brandriktningen. Föreningsgatan fanns ju inte, det var bara en 
stig runt Vetteberget. Med andra ord fanns ingen möjlighet att 
komma runt brandhärden landvägen.

Den lilla sprutan kunde inte hejda elden som snabbt spred sig 
från hus till hus, längs båda sidorna av gatan. Även hus längre 
upp mot Vetteberget fattade eld. Förloppet var snabbt, husen 
antändes, flammade upp och störtade ihop.

Man kallade snabbt på hjälp från brandkåren i Grebbestad. 
Direkt efter detta samtal brann telegraflinjerna och telefonlinjen 
av. Larmen till Strömstad och Uddevalla fick ske via cykelbud 
till Kville. Trots dåliga kommunikationer var brandkåren från 
Uddevalla på plats efter bara en timme och en kvart. En kraftig 
brandbil kunde sättas in på den norra fronten av branden. Där 
lyckades man också begränsa spridningen. Trots vindriktningen 
var ju hela norra delen av samhället i farozonen.

Om brandchefen kapten Falk på södra brandfronten bara hade 
en manuell spruta och vattenlangning att släcka med, så fanns 
där andra resurser. Stenhuggare Åsberg och flera andra hämtade 
dynamit i Kruthuset i Sälvik med båt och sprängde sammanlagt 
fyra hus (tre hus och två sjöbodar enligt GP) för att begränsa 
elden. Bland annat sprängdes Perse-Hermans hus (det lilla mörka 
huset på bilden nedan) som var det sista innan Telegrafen, samt 
huset tvärs över gatan. 

Vid halv åtta, när det redan brann i gaveln på Telegrafen, kom 
motorjakten Ester med motorspruta och en avdelning av Greb-
bestads Frivilliga Brandkår ombord. Trots ett motorstopp på 15 
minuter när de nästan var framme, kunde den bogseras in till 
Badhusbron, koppla slangar och börja bekämpa elden söderifrån. 
Tillsammans med en oväntad men välsignad vindkantring till 
ostlig, räddade detta Telegrafen och husen ut mot Oxnäs. Greb-
bestads motorspruta gjorde också en stor insats för att bevara 
husen ovanför Hamngatan. Bland annat står Bo Reichenbergs 
föräldrahem, det röda tornhuset, fortfarande kvar.

Vindkantringen märktes inte minst vid husen uppe under Vet-
teberget. Där hade de boende kämpat med att bära spänner 
från en källa i närheten och vattenbegjuta husen. Samtidigt 

Branden blir till ett tvåfrontskrig
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försökte man rädda husgeråd och möbler. Alla hus kunde nu 
räddas utom ett, Lovisa Sandmarks. Detta låg ganska långt från 
brandplatsen men antändes av gnistor. Det visade sig efteråt 
vara helt oförsäkrat. 

Med den nya vindriktningen tog elden de sista av magasinen, 
sjöbodarna, bryggor och en stor fiskejakt. Algot Torewi: ”Hettan var 
så stark att sedan bryggorna hade brunnit upp, stod bryggpålarna 
och brann som ljus. De, vilka brann ner till vattenlinjen, släcktes 
av de sköljande vågorna, men antändes på nytt så snart vattnet 
sjunkit tillbaka.” Man talade om att ”själva vattnet” brann: några 
oljefat hade gått sönder, oljan rann ut i vattnet och fattade eld.

På norra sidan stod en förbittrad kamp om Emilia Olssons hus 
(hus nummer 5 på bilderna på sidan 17) där Filippa Lindrot 
hade bageri, nuvarande Södra Hamngatan nr 8. Till stora delar 
räddades det, bland annat tack vare Uddevallas brandbil. Det 
sista huset som brann i den riktningen var Alfred Lyckholms (se 
bilden nedan, norr om nuvarande ”Hajen”-huset). Eldslågorna 
slog upp mot Vetteberget och fick stenblock att falla ner i elden 
med intensiva gnistregn som resultat.

Astrid Andreasson fördes tillsammans med många barn i 
säkerhet upp på Kvarnberget. Där lämnades de ensamma med 
gnistorna flygande över huvudena, medan de vuxna deltog i 
släckningen!

Albert Waldner bodde i Gamla Boråsehuset: ”Jag minns att jag 
stod nere i källaren och högg ved. På gatan nedanför huset blev 
det värre och värre oväsen. Till sist gick jag ut och såg efter vad 
som väsnades så, då stod Boråsens affär mitt över gatan i ljusan 
låga och det brann i gaveln på ”vårt” hus. Vedhuggningen fick 
vara, det gällde att hjälpa till och rädda vad som gick av bohaget. 
Det gick dåligt. Det vi lyckades bära ut brann upp ute. Så var det 
för nästan alla, åtminstone i den centrala delen av brandområdet. 
Av en slump kom pappa iland när det brann som värst. Det var 
i alla fall ett stöd för mamma. Åt själva eldsvådan kunde pappa 
naturligtvis inte göra något.”

Ing-Britts Engbergs mamma sprang hela vägen runt Vetteber-
get för att komma fram till farmors hus vid Södra Hamngatan 
och försöka rädda något. Hon sparkade upp dörren och lyck-
ades få ut lite porslin och prydnadssaker, fotoalbum och en 
kanapé. Göteborgs-Tidningen ger en bild från natten där de 
såg ”soffor, kommoder, byråar, bord, stolar, klädespersedlar, 
krukväxter, köksattiraljer m.m.” som räddats ur de nerbrunna 
husen. Om det här verkligen var räddat från nedbrunna hus, 
eller sådant som evakuerats från hus som klarade sig vet man 
väl inte riktigt. Vittnen och andra tidningsartiklar säger ju att 
väldigt lite lösöre räddades. Klart är att det bars ut möbler och 
husgeråd på gatorna, ut på Badhusbron och till och med in i 
Kungsklyftan. Mycket som placerades för nära elden förstördes.

Författarna är intresserade av fler historier från branden. Var finns 
till exempel det piano som räddades i närheten av Hellesporten? 
Det som till Norra Bohusläns förtret en polisman satte sig att 
spela vid, mitt under branden? Det var i varje fall inte Georg 
Aronssons piano. Det försökte man rädda från andra våningen, 
men tyvärr föll det rakt ner i marken.

Framåt halv elva anlände Strömstads Brandkår med motorspruta 
ombord på motorbåten Artur. Då var branden redan begränsad 
och motorsprutan fick hjälpa till med eftersläckningen på den 
södra sidan.

Vi låter tidningen Norra Bohusläns Grebbestadsredaktion 
beskriva brandområdet: ”Det blev ett sällsamt och samtidigt 
ohyggligt skådespel, när mörkret föll på. Från de nära fyrtio 
ruinerna brann det ännu friskt. Nakna, eldstekta skorstenar reste 
sina trotsiga silhuetter mot en stjärnklar aftonhimmel. Mellan 
eldflammorna och den tjocka kvävande vita röken syntes brand-
män med och utan uniformer i febril verksamhet förande sina 
fräsande sprutslangar mot det härjande elementet. Människor 
från de mest olika håll hade samlats i masstal för att beskåda 
förödelsen – allt var ett enda virrvarr av människor, nyttighets-
föremål, sprutslangar och nerfallna telefontrådar.”

Det fortsatta släckningsarbete höll på långt in på natten. 
Sprutorna var i full gång ända fram till klockan fyra. Då kunde 
Strömstads och Grebbestads brandmän åka hem, lite senare 
även Uddevallas. Motorsprutan från Fjällbacka fortsatte att vara 
igång hela natten och stora delar av söndagen. Man satte ut 
brandvakter och samhället kom äntligen till vila. Utom de som 
fortfarande letade i ruinerna efter resterna av sina hem.

➲
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Katastrofens konsekvenser
Trots eld, sprängningar, nedfallande klippblock och kaos dog 
faktiskt ingen i branden. Inte heller blev det några svårare per-
sonskador. Tidningarna noterade några mindre sår av de tunga 
sprutmunstyckena, en benskada och några personer som fallit 
i sjön.

Enligt Göteborgs-Posten 14 maj brann 23 boningshus och 15 maga-
sin och 77 personer blev husvilla, en sjundedel av befolkningen. 
Brandchefen uppskattade att det var ungefär en tiondel av husen 
i Fjällbacka som förstördes. GP gjorde en första uppskattning 
värdet av det brunna till cirka 250.000 kr. Redan dagarna efter 
uppmärksammade tidningarna att många av husen var mycket 
underförsäkrade liksom lösöret. I artiklarna gavs det många exem-
pel på personliga katastrofer. Det var ju inte bara boningshus som 
brann, ett flertal butiker och verksamheter försvann också och 
därmed lager och arbetsmöjligheter för de drabbade. Flera fiskare 
fick redskap förstörda. En extra prövning var att badgästsäsongen 
snart skulle börja. Dels förstördes uthyrningsobjekt, men också de 
77 personer som måste få tak över huvudet tog upp uthyrningsrum 
och lägenheter.

En annan tråkig konsekvens var att Fjällbackaansjovisen, som 
hade uppfunnits i samhället 1842, försvann från marknaden. 
Både tillverkning och lager förstördes. 

Omvärlden reagerar
Redan på lördagskvällen kom det mycket människor från 
omkringliggande samhällen till Fjällbacka. De lockades av 
eldskenet och inte minst av explosionerna när man sprängde 
brandgatorna. Bohusläningen talade till och med om ”pöbelele-
ment som syntes ha kommit för ha roligt eller göra ofog”. På 
söndagen var det hundratals bilar, motorcyklar och cyklar på 
vägarna in till Fjällbacka. Nere på brandplatsen var det enligt 
GP ”stora människomassor” som beskådade katastrofen. Enligt 
Ing-Britt hörde hon aldrig några klagomål på ”katastrofturis-

men”. Branden uppmärksammades inte bara i Nordbohusläns 
tidningar, utan även i Göteborgs-Posten, Handelstidningen, 
Göteborgs-Tidningen och Svenska Dagbladet – den blev en 
riksnyhet. 

På måndagen åkte landshövding Oscar von Sydow till Fjällbacka. 
Där besiktigade han branden och hade möte i folkskolan med de 
drabbade familjerna, med komminister Adiels (municipalsamhäl-
lets ordförande) och landsfiskal Ahlenius. Det konstaterades att 
alla nu hade tak över huvudet. Varje familj och inneboende fick 
redogöra för sina förluster och försäkringar, vilka också redovisa-
des i detalj i pressen. Landshövdingen manade till lugn och mod 
och föreslog att en insamling skulle starta som han ställde sig i 
spetsen för. En kommitté med Adiels, Ahlenius och stenhuggare 
Ahlqvist tillsattes. Det var inte tal om statliga eller regionala hjäl-
pinsatser. Men insamlingarna kom igång omedelbart. 

Redan den 13 maj hade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
(GHT) ett separat upprop med titeln ”Hjälp de husvilla i Fjäll-
backa” där de startade en insamling tillsammans med Handels-
tidningen. 14 maj hade GP ett liknande upprop i anslutning till 
brandartikeln. Tidningen lade liksom GHT ut teckningslistor på 
flera ställen i Göteborg. Alla insamlingar tryckte på problemen 
med underförsäkringarna.

Engagemanget var stort: Drottningen uttryckte sitt deltagande 
och bidrog med 5.000 kr, Röda Korset med 2.000 kr, Marstrands 
fotbollslag med intäkterna från en fotbollsmatch. Firma Otto 
Werner skänkte 10 sängar. 

Totalt samlades nästan 47.000 kr in. De fördelades på ett sam-
manträde med landshövdingen 23 augusti. Dessutom hade 
en stor mängd insamlade möbler, kläder och husgeråd redan 
delats ut. De försäkrade skadorna uppgick till 214.000 kr. ”Mindre 
bemedlades” oförsäkrade förluster var cirka 50.000 kr, övrigas 
cirka 20.000 kr. Insamlingen gav alltså många underförsäkrade 
familjer en chans att bygga upp sina hus och hem igen. 

90 år sedan branden
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Varför och vem?
Redan på söndagen höll 
landsfiskal Ahlenius förhör 
med ett tjugotal perso-
ner, varav en del barn. 
Var branden började fast-
slogs snabbt: på andra 
våningen i Johanssons 
magasin, i  ett lekrum 
bredvid skrädderiverk-
staden. Men varför kunde 
inte redas ut. I pressen 
dagarna efter kunde man 
se många teorier läggas 
fram och läggas ner: Ång-
aren Bohus som hade 
passerat samhället vid 
12-tiden på dagen skulle 
ha orsakat branden med 
sina gnistor. Teorin avskrevs. Att elden orsakades av kortslut-
ning eller ett elektriskt strykjärn (en teori som tidigt spreds av 
Göteborgs-Tidningen) tillbakavisades, eftersom det bara fanns 
elektricitet i magasinets skräddarverkstad. Men där fanns å 
andra sidan inget elstrykjärn. Och elden startade ju i det andra 
magasinsrummet. Självantändning: inga bevis. Lekande barn: 
inga barn hade varit i magasinets lekrum på eftermiddagen.

Den 28 maj skickades efter anhållan av landsfiskal Ahlenius en 
detektivkonstapel från Göteborg till Fjällbacka för att under-
söka branden. Vi har inte kunnat hitta något resultat av denna 
undersökning. Fjällbacka får fortsätta att leva utan att hitta vare 
sig orsak eller syndabock för branden.

Färre och glesare
På tisdagen efter branden besökte landsarkitekt Friberger Fjäll-
backa. Det fanns redan en antagen plan för samhället med en 
betydligt glesare tomtindelning. Två veckor efter branden sam-
manträdde municipalstyrelsen för att börja fördela tomterna. Alla 
fick ju inte plats i den nya glesare planen: 14 hus och 11 sjöbodar 
fick plats att jämföra med 23 nerbrunna hus och 15 magasin. Flytt, 
sammanslagningar och köp måste till.

Vid augustimötet med landshövdingen behandlades förslaget 
till ny bebyggelse som landsarkitekt Friberger hade upprättat.  
Den hade strax innan behandlats av byggnadsnämnden och var 
avstämd med Byggnadsstyrelsen. Samtliga tomtägare tog del av 
planen och förklarade sig i stort sett nöjda. Byggnadsdetaljerna 
gicks igenom på att senare möte. I planen hade man tagit hänsyn 
till de nya reglerna för avstånd mellan husen. Dessutom fanns 
Brandparken med. Västkustens förening för hembygdsvård erbjöd 
sig att bidra till arkitektritningar för de nybyggda husen, så att alla 
skulle ha råd att ta fram bra och enhetliga underlag.

Byggandet började ganska snart och pågick i några år. Du kan 
ofta avgöra vilka hus som är byggda strax efter branden. Många 
har en hög stengrund, ungefär som landshövdingehusen i Göte-
borg. Så småningom började man också bygga Föreningsgatan 
runt Vetteberget, så att Framstranden och Oxnäs fick ytterligare 
en tillfart.

Inte en gång till! 
Träbebyggelsen ligger fortfarande lika tätt i de gamla delarna 
av samhället som inte drabbades av branden. Dessutom har 
vi en fullpackad gästhamn på sommaren. Och det finns ingen 
brandkår i Fjällbacka längre. Räddningstjänsten i Hamburgsund 
kan visserligen vara här på några minuter och Sjöräddningen 
har lite släckningskapacitet efter en kvart. Men riskerna finns 
kvar. Kolla era brandsläckare och ta det försiktigt med grillar och 
juleljus! Och strykjärn. n
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Källor
Som vid alla dramatiska och stora händelser finns det olika upp-
gifter om brandens skeden. När, var och hur beror till viss del på 
vems skildring man baserar sig på, var de befann sig och var deras 
berättelse finns återgivna. Här får du källorna till artikeln så du 
kan forska vidare själv. Alla tidiga tidningsartiklar har ställts till 
förfogande av Ing-Britt Engberg. De är nu avfotograferade och 
finns också på Kville Hembygdsarkiv.

”Fjällbacka svårt eldhärjat”. Göteborgs-Tidningen nr 130, 13 maj 1928.

”Hjälp de husvilla i Fjällbacka”. Göteborgs-Tidningen nr 130, 13 maj 1928.  
Även i De levde på Fjällbacka strand, Inger Rudberg 2012.

”Fjällbacka hemsökt av en förödande eldsvåda”. Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning, 14 maj 1928.

”Jättebrand i Fjällbacka”. Göteborgs-Posten nr 112, 14 maj 1928.

”Fruktansvärd brandkatastrof i Fjällbacka, hundratalet husvilla”. Bohusläning-
en, 14 maj 1928.

”Brandskövlad unik byggnadskultur”. GHT, 14 maj 1928. Också i okänd tidning 
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Fjällbacka 176:93, eller mer känt som Thoréns verkstad 
intill hockeyrinken såldes nyligen till kommunen. Efter 
det att den skicklige verktygsmakaren Janne Karlsson, 
gift med Kerstin Thorén, som drivit den mekaniska 
verkstaden gått i pension fanns ingen fortsatt drift av 
verkstaden. Familjen Thorén valde att sälja verkstaden 
och den drygt 7 000 kvm stora tomten till kommunen. 
Kommunstyrelsen såg snabbt fördelarna med det 
mycket strategiska läget, nära till skolan och service-
huset. Exakt vad byggnader och mark ska användas 
till är i dagsläget inte bestämt. 

Bland annat råder det brist på lokaler för förskola. Det 
pågår ett detaljplanearbete på Lunnemyren intill som 
kan komma att lösa lokalisering av ny förskola men det 
också hända att den inköpta  markbiten kan användas 
till detta. Nämnas kan att Brygggans personalbostä-
der, modulerna intill rinken, kommer att ersättas av 
helt nya lägenhetshus i tre våningar direkt söder om 
Thoréns fd fastighet. Förhoppningsvis är detta klart till 
sommaren 2019. n

Kommunen köpte Thoréns mekaniska

Text: Anders Torevi • Foto: Ingela Holgersson

Text & foto: Hans Schub

Projekt Hållbar Skärgård & LONA (Bidrag till lokala naturvårds-
satsningar) håller på att förse skärgården i vårt område med sol-
cellsdrivna toaletter. Det finns en på Porsholmen (version 1 med 
en kammare) men under sommaren kommer det att uppföras 
ytterligare tre: 

Långeskär - Fjällbacka, St. Brattholmen - Kämpersvik och  
Käften - Grebbestad/Grönemad. 2019 kommer ytterligare tre: 
Getryggen - Fjällbacka, Krossholmen - Grebbestad/Sövall och  
Ormudden - Norra Musö/Kämpersvik.

Ingela Holgersson från Hållbar Skärgård berättar:
– Skärgårdstoaletterna, som de kallas, är helt solcellsdrivna. Ener-
gin ventilerar förmultingskammaren och värmer dessutom upp en 
betongplatta i botten som gör att överskottsvätskan dunstar och för-
bränningen sätter fart. Den nya versionen av toalett har två kammare, 
en som är igång med den nya ”skörd” och en som efterkomposterar 
resterna. En av vinsterna med att få bort vätskan är att inte öka på 
övergödningen i vårt karga skärgårdslandskap. 

Toaletterna sätts upp i anknytning till populär ”tältbara” gräsbackar, 
det är ju där problemet är som störst.

Ingela fortsätter:
– Just nu ligger bygglovshandlingarna hos Tanums kommun för god-
kännande. Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen har redan godkänt 
utsättandet som även stöds av Västkuststiftelsen. Förhoppningsvis skall 
de första toaletterna vara klar till den stora turisttillströmningen. n

Solcellsdrivna toaletter i skärgården
Hållbar Skärgård
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Musikliv i Fjällbacka
Text & foto: Clas Collin

Knappast. Runtom i samhället klingar och stäms och sjungs 
det. Här finns en tät samling av musikutövare, både proffs och 
amatörer. Och många sammanhang att träffas i, öva och inspirera 
varandra. Om du längtar efter lite musikalisk gemenskap i höst, 
så kommer här en vägledning.   

Kom med!
Gillar du att sjunga, lite mer än i badrummet? Det gör mer än 
sextio andra fjällbackabor också. I Fjällbacka Kyrkokör är man 
tjugo ambitiösa sångare och har ju en given scen att uppträda på. 
Men sjunger även utanför kyrkan, t ex på nationaldagsfirandet. 
Leds av Stein Markman, kantor i församlingen. Ring honom på 
0525 64022 vare sig du är djup bas eller hög sopran, övar ons-
dagskvällar klockan 19 i Församlingshemmet.

Kustkören har också runt tjugo medlemmar och en repertoar 
med allt från bohuslänska trallar till sydafrikanska låtar. Vi hör 
dem på julfester och SPF-sammankomster och i flera andra 
sammanhang. Leds av Sven Alfredsson och träffas också i 
Församlingshemmet på onsdagar. Fast klockan 10 för att inte 
krocka med kyrkokören. Ring Sven på 0524 70167 och säg att 
du är ruskigt intresserad av att sjunga. Tomteluva till julsjunget 
är ett krav.

Riktigt avancerad körsångare? Då får du åka ända till Tanums 
Kammarkör. Ring organist Carl Markman på 0525 64005 och boka 
tid för provsjungning.

Behöver du något att hålla i när du sjunger? Då skall du gå med 
i en ukulelegrupp. Fordrar mer simultankapacitet än en renodlad 
kör, men ger möjlighet att slå bort dagens aggressioner på fyra 
mjuka nylonsträngar. Fjällbacka är välsignat med två ukulele-
gäng, bägge i SPFs regi: Ukulele Singers är tio personer, leds av 
Erik Lindström och repar varje onsdag klockan 17 på Fjällbacka 
Service. Erik får du tag på via mobilen 0706 831995. Fjällbacka 
Ukulelarna är idag tolv personer. Pelle Karlsson övar gänget på 
Fjällbacka Service måndagar klockan 16.30. Jazz och västkustskt 
ligger högt på låtlistorna. Pelle har hund och telefon 0727 032321.

Spelar inte, sjunger inte, men har ändå ett stort musikintresse: 
Då kan du gå på musikquiz eller trubadurkväll på Bååthaket. Eller 
på After Work med DJ på Bryggan. Kyrkan bjuder också på musik 
året om, både konserter, babyrytmik och musikgudstjänster. Eller 
lyssna på alla körernas och ukkegruppernas framträdande. Det 
behövs publik också.

Passiv hemkonsument? Gör som Oscar Nordblom och driv 
vinylsamlandet till sin spets. Som du kan läsa i en separat artikel 
på sidan 32, finns en av Sveriges största skivsamlingar i Fjällbacka!

Snart är det högtryck i musiksäsongen: DJ:s och bryggdans, trubadurer och kyrkokonserter, lövade dragspelare 
och bluetooth-högtalare. Och så en särskild decibelchock när seglartågets musikanläggningar nästan knäcker 
trutarnas vingpennor. ”Men hur är det på vintern?” undrar kompisarna som bor i kulturmetropoler som Partille 
och Uddevalla. ”Då är det väl mörkt och tyst?”

Lina Ax och Karl Gunér, musikerna på Vetteberget.
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Band, proffs och återväxt
Naturligtvis finns det också en del grupper i Fjällbacka. Lasse 
Lundberg och hans lekkamrater hör du på bryggdanserna. Val-
borg spelar företrädesvis på, ja, Valborg. Garage startade för 49 
år sedan och spelar Creedence ”någon gång då och då, när det 
verkar roligt”. Senast var det kul på Långfredagen. Triton uppstår 
med jämna mellanrum. Dessutom har Samhällsföreningen numera 
styrelsemelemmar som är sångare i Skövdebandet House of Snakes 
och gitarrist i Göteborgsbandet Heta grejer. Heja Erik och Stefan!

Men hur ser återväxten ut? Det verkar inte finnas några garage-
grupper på samma sätt som under 90-talet. Då stod det ett 
trumset och gitarrer med förstärkare uppställda i Fjällbacka 
Skola. Där inspirerades en hel generation av unga musiker i en 
projektsatsning som lades ner. Däremot har den kommunala 
Musikskolan elever från Fjällbacka. Många av dem får också sin 
undervisning i vår skola. I höst kan man bland annat lära sig sång 
och piano i samhället.

Proffsmusiker med Fjällbacka som bas finns fler än man tror. 
Janne Gunér spelar merparten av året med Den Ofattbara Orkes-
tern hos Galenskaparna (du kan sjunga med delar av orkestern 
på Bååthaket i juli). Curt-Erik Holmqvist spelar i närområdet i 
sommar, bland annat med Göran Fristorp. Örjan Torstensson 
rockar vidare på events och krogar. Stein Markman är kantor och 
körledare. Och så har vi Lina Ax och Karl Gunér som vi ger lite 
speciell uppmärksamhet senare i den här artikeln.

Vad saknas då i Fjällbackas musikliv mer än återväxten av grup-
per? En opretentiös mötesplats för amatörer och åhörare vore 
mums. Idag övar och sliter körer och grupper vecka ut och vecka 
in för att få till ett långt program. Som man sedan ofta bara får 
framföra en eller två gånger. Tänk om det fanns en plats dit man 
kunde komma med bara tre-fyra lagom repade låtar för att testa 
på en intresserad publik. Där glada amatörmusiker kunde jamma 
och nya konstellationer bildas. Kanske någon kväll upphottade 
med något proffs eller en återförening av någon gammal Fjäll-
backagrupp. Öppen Scen varannan torsdag på ….?

Musikerna på Vetteberget
Karl Gunér har sommarbott i Fjällbacka sedan barnsben. För nio 
år sedan flyttade han från Göteborg med sin studio upp till Vette-
berget. Med i bagaget fanns utbildning vid jazzlinjen på Ljungskile 
Folkhögskola och vid Musikhögskolan i Göteborg. Och en karriär 
som musiker, ljudtekniker och låtskrivare. 2013 träffade han Lina 
Ax, artist från Västervik, med utbildning från musikalgymnasium 
och musikpedagoglinjen på Motala Folkhögskola. Lina har jobbat 
utomlands och i Sverige som showartist och sångerska. Sedan 
började hon själv att producera shower för t ex konferensanlägg-
ningar, Viking och Silja Line och privata tillställningar.

Hur var det att flytta till Fjällbacka efter jobb utomlands och i 
Stockholm, Lina?

– Först kändes det öde och en mycket kargare natur än jag är van 
vid från lummiga Västervik. Jag hade ju inte heller några arbetskam-
rater eller socialt nätverk här. Det har jag fått arbeta upp under ett 
antal år. Nyckeln till ett bredare kontaktnät var olika barnaktiviteter.

Idag gör Karl uppemot 160 gig om året som trummis och ljud-
tekniker i Partypatrullen. På vintern i Sälen och vår, sommar 

och höst inte längre bort än 
att han kommer hem varje 
kväll. Dessutom studiojobb 
på hemmaplan. Nu senast 
en remix av Charlotte Pirel-
lis Hero för Grammybelö-
nade producenten Mattias 
Bylund. Karl är också låtskri-
vare, bland annat till Kalle 
Moraeus, Jill Johnson och 
Calaisa (se hans Spotifylista 
på www.gaproduktion.com).

Lina producerar dinner 
shows och julshower för bland andra Stenungsbaden och Norr-
lands största konferensanläggning Western Farm. Hon uppträder 
också själv, bland annat med ett Monica Zetterlund-program. 
Dessutom jobbar Lina som lärare i piano och sång vid Tanums 
Musikskola. 

Inez är snart tre och Astrid ett och ett halvt år. Hur kombinerar ni 
ett turnerande musikerliv med rollerna som småbarnsföräldrar?

– Först och främst finns det en underbar förskola i Fjällbacka med 
engagerade, passionerade pedagoger och bra personaltäthet. 
Över huvud taget fungerar Fjällbacka bra med barn: lite trafik, 
flera lekplatser, mycket fin natur. 
– Det stora problemet är att barnverksamheten inte är anpassad 
till annat än föräldrar som jobbar på dagen. De som går skift, 
jobbar natten i vården eller som i vårt fall arbetar sena kvällar 
har inget nattis som finns i många andra kommuner. Utan farmor 
hade vårt liv i Fjällbacka inte fungerat. Och ändå är det ett pyss-
lande för att jobben inte skall krocka. Å andra sidan har vi lugnare 
perioder när vi har mycket familjetid tillsammans.

De flesta kommunala glesbygdsutvecklare dreglar när de 
kommer in på möjligheterna att få kreativa yrken att flytta till 
mindre orter. ”Har man bara ett schysst bredband så kan man 
bo var som helst.” Är det så?

– Jobbmässigt kvittar det var vi bor i Västra Götaland, säger Karl. 
Vi får ändå resa till jobben. Och studion har vi ju hemma. Det vi gör 
går i filer mellan olika producenter och studios runt om i världen.

Men man behöver ju inspiration, vilket ofta storstan erbjuder i 
form av besökande artister, shower och möjligheter att arbeta 
med många olika kollegor.

– Jag sätter i system att gå och se olika shower tillsammans med 
de artister jag använder i mina uppsättningar. Vi är vana att resa!
– Dessutom måste man ju tänka utveckling när man planerar 
sina jobb. Jag kommer att arbeta en del med Uno Svenningsson 
framöver och det vet jag kommer att ge mig en hel del kickar, 
säger Karl.
– I den nära framtiden ligger också ett större hus med en rejälare 
studio. Då kan vi ta hit musiker och göra större produktioner här. 

Ytterligare en barnfamilj som utvecklar Fjällbacka och ger oss 
en intressant profil!

Förhoppningsvis har vi missat grupper och spelmöjligheter och 
musikanter i artikeln. Dålig research är ju inget att skryta över, 
men i det här fallet betyder det bara att det finns ett ännu rikare 
musikliv i Fjällbacka. n

Karl i studion.
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Gammal eka blir som ny 
– tack vare en 88-årig finsnickare

På 60-talet köpte Bror Jansson en eka av Bengt ”Saga Bengt” 
Johansson för 200 kr. Janssons båtvarv hade precis startat sin 
verksamhet, där det fortfarande ligger. Det var en fin eka byggd 
i fur på Orust med en utombordsmotor på. Båten tänkte Bror 
ge till sonen Urban som då var 9 år, men innan dess sålde han 
motorn för 200 kr. En lyckad affär!

Text: Harald Rylander • Foto:  Urban Jansson

Urban gladde sig åt båten och använde den flitigt. Den fick 
namnet Asta. Bland annat deltog han i den årliga roddtäv-
lingen runt skäret Gudmund, Ekcupen – Äggkôppen kallades 
tävlingen. Upp emot 15 båtar deltog och arrangemanget pågick 
i cirka sex år. Urban och hans kamrat Arne Fjällström, vann 
Äggkôppen några gånger. 

Ekan hade en fin bohuslänsk form så Bror gjorde en avgjutning 
utanpå ekan, lyfte ur den gamla ekan och kunde sedan framställa 
en ”plugg” i avgjutningen. Efter att finjusterat pluggen kunde  
han gjuta av en form i fin kvalitet och 1972 börja bygga ekorna, 
fast nu helt i plast. På varvet tillverkades sedan cirka tolv sådana 
små plastekor. 
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Ekan fick också tjänstgöra som dinge till Brors stora segelbåt, en 
L32:a, den fick hänga med runt hela västkusten och även till Norge.

Urban använder den första plastade ekan alltjämt. Han ror den 
uppför Anråsälven i samband med älgjakten. Med åren blev den 
dock alltmera gisten, framförallt att på träsargarna, så i höstas 
bestämdes att den skulle renoveras på varvet.

Man hade en del ekbrädor och lister till övers, så nu satte arbetet 
igång. Det var framförallt Bror som engagerade sig i det, nu 88 
år gammal och en van finsnickare. Runt 60 timmars arbete har 
lagts ned på denna klenod. Det var allt träarbete som behövde 
bytas, nu med en ny design. Nya relingar, ny akterspegel, nya 

•  Folkmängden i Fjällbacka var vid nyår 1048 personer, en ökning 
med 36 personer från i fjol. Uppgifterna har lämnats av Marcus 
Staxäng på kommunkontoret och Nils Kristensson i Nordby. 
Det är den näst högsta noteringen sedan Birgit Wallin började 
ge oss befolkningssiffror i Fjällbacka i början av 90-talet. Rekor-
det från 1996 är 1060 personer.

•  I Lärarförbundets årliga ranking av kommunernas grundskolor, 
kom Tanum på 51:e plats av 290.

•  I Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuner, kommer 
Tanum på plats 169, 38 bättre än i fjol och bäst i Västra Götaland.

•  En genomsnittsvilla i Sverige (Sverigevillan) kostar 2,6 Mkr. I 
Fjällbacka kostar den 2,9, i Hamburgsund 2,85 och i Grebbestad 
2,6 Mkr.

•  i Västra Götaland får 400 knubbsälar skjutas under 2018-19.

•  Forskare skall undersöka om ostron och blåmusslor minskar 
även i Sverige. Från övriga Europa kommer rapporter om 
minskning.

•  Torsken har inte återhämtat sig än i Kosterhavet. Det finns dock 
hopp, då man hittat torskyngel på grunt vatten.

•  En ny hällristning, föreställande en dansk adelssköld från 1400-
talet, har hittats på Hamnholmen.

•  Tanums gymnasium Futura kan komma att läggas ner, orsaken 
är för få elever.

•  Kommunen gick plus med 15,2 Mkr år 2017. Det är 2,5 Mkr högre 
än 2016.

•  Sveriges Kommuner och Landsting placerar Tanum på andra 
plats av Sveriges kommuner när det gäller att snabbt svara på 
invånarnas frågor.

tofter och förstäv. Plastningen av bordläggningen har stått sig 
väl. Nu glänser alla trädetaljer med sju lager lack.

Hur har du lärt dej finsnickerikonsten, frågar jag Bror? 
– Jag började som lärling när jag var 13 år på en snickeriverkstad 
i gamla folkets hus i Fjällbacka hos Eskil Svennberg och sedan på 
Andreassons verkstad i Källvik. Här byggde jag kök på löpande 
band. Jag gick också på yrkesskola i Uddevalla, men bara en kort 
tid. Jag tröttnade fort. Man stod och filade på ett stål för att få det 
skarpt i två dagar, då slutade jag. Det kunde gjorts på en kvart...

Det har blivit en fantastiskt vacker båt. Man kan spegla sig i 
lackytorna. Ett kulturarv har bevarats på varvet. n

Från kommunen – Anders Järund 
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Meet the locals
Vi pratar ofta om värdskap, att besökarna skall känna sig välkomna i Fjällbacka, och visst fungerar det. Inte 
bara i teorin. Här kommer fyra historier från 2017 där besökare från olika delar av världen lämnade Fjällbacka 
med minnen för livet och visst kan det bli underbara möten bara man fångar chansen när den väl dyker upp.

Text: Hans Schub • Foto:  Diverse fotografer

Den 15 april bromsade Anders Forselius in med sin fullastade 
cykel på Ingrid Bergmans Torg. Han klev av alldeles intill IB-by-
sten och därmed hade han nått målet för sin tema-resa som 
han startat i Casablanca några månader tidigare. Från Marocko 
över Gibraltarsund, upp längs den spanska kusten in i Frankrike, 
genom Frankrike till Belgien, Holland, Tyskland, Danmark och 
Sverige. Och slutligen till Fjällbacka.

Varför gör man en sådan resa och med cykel? Anders har en 
hemsida och en blogg och efter lite research där förstår jag att 
Anders är en mer eller mindre professionell maratonlöpare och 
långdistanscyklist. Han har som målsättning att springa ett mara-
ton i varje land som arrangerar sådana och han är på god väg att 
nå sitt mål. Han har redan hunnit med att delta i långloppen i 50 
av USA:s stater och han har ett världsrekord i att ha löpt i flest 
maraton under ett år. Till detta cyklar han alltså ännu längre turer. 
På hans blogg kan man följa dessa i detalj med resebeskrivningar, 
bilder och kartor över alla deletapper.

Så här skriver Anders om 2017 års tur som han kallade ”Casa- 
blanca2Stromboli” (han verkar dock inte ha varit på Stromboli):

”Temat på min resa från Rick’s Cafe i Casablanca har varit Ingrid 
Bergman och av den anledningen avslutade jag så småningom 
min cykelturné i Fjällbacka. Ingrid Bergman tillbringade ju många 
somrar på Dannholmen i Bohusläns skärgård eftersom hon i sitt 
tredje äktenskap var gift med teaterproducenten Lars Schmidt som 

ägde ön. Hon var därmed en ganska flitig gäst i Fjällbacka och av 
den anledningen finns det ett litet torg uppkallat efter den svenska 
världsstjärnan. Ingrid Bergman sponsrade bl.a. en årlig segeltävling 
för barn runt Dannholmen och delade då ut priser och bjöd på saft 
och bullar efter tävlingen.

Det där med fikabröd verkar vara något som är synonymt med 
skärgårdsidyllen Fjällbacka. Jag behövde nämligen inte stå på 
Ingrid Bergmans Torg mer än ett par minuter förrän den förbipasse-
rande Elisabeth Falk och hennes barn & barnbarn (+ kanin!) bjöd in 
mig på kaffe och bullar i ett av grannhusen. En riktig högtidsstund 
för mina smaklökar. Fjällbacka = Kärlek!” n

En lördag i maj innan något egentligen hade kommit igång, 
turistinformationen var knappt öppen men vi var där några 
stycken och plockade i ordning. Då kliver en man i 30-årsåldern 
över tröskeln och frågar efter en Läckberg-guidning. Han hade 
inte bokat någonting och han visste egentligen bara att han 
kommit till rätt samhälle. Mannen var från Mexico men bodde i 
England, i Manchester. Han förklarade att han klivit på ett Ryan 
Air-flyg på morgonen där och landat på Landvetter, tagit flyg-
bussen till Göteborg och sedan vidare med buss till Fjällbacka. 
Och han skulle ta samma väg tillbaka några timmar senare.
Ja, vad skulle vi säga om detta? Vi försökte så klart att få fatt i en av 

guiderna men detta var med extremt kort varsel och vi lyckades 
inte. Den lätt besvikne turisten fick dock en Läckberg-karta och 
vi visade honom ut på en egen vandring.

Några timmar senare satt FFF-gänget inne på Bryggan för en 
måltid. Då kommer vår lätt förvirrade Läckberg-fantast in för att 
själv få en bit mat i magen. Vi pratar lite och han är mycket nöjd, 
trots utebliven professionell guidning. Han lovar att komma 
tillbaka, det var ju enkelt att resa till Fjällbacka från Manchester, 
England säger han. Och vi ber honom vänligt äta upp snabbt för att 
han ska hinna med bussen som vi vet strax ska gå från Stallarna. n

Har jag missat guidningen?

Cykeltour i Ingrid Bergmans spår
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En dag som Karin Holmström hade pass i turistinformationen 
fick hon en fråga av det ovanliga slaget från ett franskt par i 
40-årsåldern: ”Vilken restaurang i Fjällbacka serverar den bästa 
surströmmingen?”

Karin fann sig som vanligt snabbt, tänkte en stund och svarade:
 – I Fjällbacka finns det ingen som serverar surströmming. Utom 
möjligen jag och min man. Ni får helt enkelt följa med oss hem 
i kväll.
Och så blev det. Det franska paret stannade inte bara över en 

surströmmings-supé utan de erbjöds Hans och Karins gäststuga 
där de stannade i två dygn. Det var inte bara surströmmingen 

som ordnades så galant, utan mannen var också mycket intres-
serad av vikingatiden. Det var nog den egentliga orsaken till 
besöket i Fjällbacka/Hamburgsund. Så då fick Hans helt enkelt 
ordna ett besök i den stängda Hornbore By. Eftersom Hans 
känner alla i trakten kunde en kunnig vikingaperson kallas 
in efter uppvaknandet på den andra dagen. Dock kunde inte 
den franska hustrun följa med, hon hade missförstått - eller 
missbedömt - smak och styrka på mat och dryck och valde 
därför att stanna kvar på Ejgdestämmen hela den dagen. Ett 
stort tack till det grandiosa värdskapet som Hans och Karin 
(alltid) står för! n

Ett annat möte som startade i turistinformationen skedde en 
fredag i slutet av september när Annika Torevi hade pass som 
volontär. Två franska tjejer kom in och frågade om campingen var 
öppen så att de kunde slå upp ett tält och tillaga lite varm mat. 
Annika fick svara att tyvärr hade campingen stängt för säsongen 
men på samma manér som i historien här om det franska sur-
strömmingsparet bjöd Annika sonika in Nina och Justine till sitt 
och Anders hus i Mörhult. De följde med men avböjde att sova 
i huset och föredrog gräsmattan och tältet, de lagade dock sin 
middag inomhus. 

Var äter man den bästa surströmmingen?

Camping i Mörhult

Efter maten, över ett glas vin, framkom det att fransyskorna tagit 
sig till Fjällbacka för att Nina var Läckberg-fan. Eftersom Anders 
är vän med Camilla Läckberg smög han undan, skickade ett 
sms som förklarade saken och bad Camilla ringa upp. Efter en 
stund ringde det och telefonen blev en högtalande mittpunkt 
på matbordet. Nina fattade först ingenting men när det gick upp 
för henne vem hon pratade med höll ansiktet på att explodera 
i rodnad och tårarna rann av glädje.

Till frukosten dagen efter var Nina fortfarande lite tveksam 
till att det som hänt verkligen hänt och inte varit en dröm 
(vinets inverkan kanske), men när Annika visade Camillas 
Instagram-inlägg kunde de båda konstatera att det overkliga 
och överraskande verkligen skett och att hela gårdagen redan 
blivit ett minne för livet. Några dagar efter att fransyskorna rest 
vidare kunde Torevis konstatera att Nina och Camilla blivit goda 
vänner på Instagram. n

Nina och Justine på besök i Mörhult.
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Josefina Wenander berättar
Text: Eva Schub • Bilder:  Hembygdsarkivet och familjen Schub

På andra sidan gatan kunde vi se det gräddvita huset där 
mormor vuxit upp. Hennes föräldrar Axel och Josefina Wenan-
der lät uppföra huset 1904 (nuvarande Restaurang Skafferiet). 
De bodde på övervåningen och hade affär i bottenvåningen. I 
affärsverksamheten ingick så småningom de fyra magasin som 
då stod på torget. 

Min mormorsmor, Josefina, hade vid sin död 1946 lämnat efter 
sig handskrivna memoarer som mamma nu bad mormor ren-
skriva på maskin. Under många eftermiddagar hamrade och 
plingade mormor på skrivmaskinen. Arbetet resulterade i sjuttio 
tättskrivna sidor som på flera sätt är häpnadsväckande. Min 
mamma, Margareta Schub, publicerade valda avsnitt ur Josefinas 
memoarer i Fjällbacka-Bladet nr 59, december 1985. 

Följande utdrag berättar hur Josefina och Axel träffas första 
gången i Fjällbacka 1893 och hur de senare flyttar in i huset vid 
torget 1904. Inflyttningen visar sig infalla samma dag som det stora 
jordskalvet i Oslofjorden vilket uppmätte 5,4 på Richterskalan. När 
vi kommer in i berättelsen är Josefina anställd som bodbiträde i 
Setterlinds handelsbod och Axel har precis börjat i Gerles handels-
hus bredvid Stora Hotellet. Två år senare, 1895,  öppnar Josefina 
egen butik i ett hus som då stod på samma tomt som nuvarande 
Järnboden. Efter giftermålet med Axel 1897 blir denna butik början 
på det som senare kom att bli Wenanders handelshus på torget. 
Frida och Therese som nämns i berättelsen är Josefinas yngre 
systrar. Med detta låter jag nu Josefina själv få ordet. 

1893 på våren, strax före påsk, kom det en ny handelsförestån-
dare till Gerle. Herr Gerle själv var över 90 år, så han kunde inte 
sköta sin affär själv. Det fanns en herr Lindberg där förut, men 
han kunde visst inte klara sig. Jag var så nyfiken på hur den nye 
föreståndaren såg ut så jag sände en kund dit bort i ett ärende 
för att få veta hur han såg ut. Nå, Elis, sa jag, vad tycker du om 
det nya biträdet och hur såg han ut? Nå, han ser ut som folk gör 
mest. Det var ju inget vidare. 

Ibland måste jag hjälpa till i hushållet (Setterlinds), när jag kunde 
komma ifrån boden någon stund innan stängningsdags. Så var 
förhållandet en kväll strax före påsk. Jag skulle knåda deg, som 
skulle jäsa med natten. Hade inget vatten utan måste springa 
efter. Kommen till Gerles trappa var det någon som fattade tag i 
armen, det var så mörkt så jag såg inte vem det var. Det var herr 
Lindberg, som bad att få presentera den nye bokhållaren, herr 
Wenander, och de ville att jag skulle följa med till bryggan och 
dansa men jag hade ju inte tid men det hjälpte inte, jag måste 
följa med och så var bekantskapen gjord. 

Alla flickorna blev så avundsjuka därför att han dansade så bra 
och så bjöd han inte upp någon annan. Kan du inte presentera 
honom? Nej, det går inte i kväll, förresten skall jag hem nu, har ej 
tid att vara längre. Men när jag gick så följde herrarna med och 
tog mina vattenspänder.  Ifrån den kvällen daterade sig Axels och 
min bekantskap. Inte så att det strax blev tanke på parti, visst inte. 
Jag hade säker fästman i Amerika, som jag brevväxlat med länge.

När jag var liten, på 1970-talet, 
gick jag varje eftermiddag från 
skolan på Håkebacken hem till 
min mormor Clary. Hon bodde 
sedan 1932 i det stora gula ma-
gasinet på torget (nuvarande 
Bryggans Bistro). Två trappsteg 
i granit ledde fram till den bru-
na dubbeldörren med vackra 
fönsterrutor. Så snabbt uppför 
trätrappan som svängde sig 
upp till andra våningen. Mor-
mor hade flera fönster ut mot 
torget. Där satt vi och kikade ut, 
spelade Svälta räv och Kasino 
tills mamma kom och hämtade 
mig efter jobbet. Josefina och Axels hus som byggdes 1904. Det kan mycket väl vara Josefina och två av hennes barn som 

poserar framför huset. Fotot är från 1906.
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1903: Axel köpte nu denna tomt där vårt hus står, av fru Ellen 
Carlsson för 700 kronor. Vi byggde där en basar och flyttade dit 
alla tyger och övrig manufaktur så vi fick bättre plats i butiken. 
Frida stod där och sålde, vi hade bara öppet onsdag och lördag 
till att börja med, men Frida gick dit och öppnade andra dagar 
också när det föll henne in. 

Vi tyckte nu att vi skulle försöka om det var möjligt på något sätt 
att få ett eget hus. Både butiken och bostaden, i synnerhet bosta-
den, var alldeles otillräcklig för oss. Så var det ju så strävsamt med 
allt detta spring från och till. Vi reste då upp till Emanuelsson i 
Åbrått och till Johannes i Skistad, desamma som hjälpt mig första 
gången, de hade varit så hyggliga hela tiden. Så vi sade att vi 
skämdes så att komma igen och be om hjälp, men vi hade tänkt 
att bygga ett hus, och vi visste ej någon annan att fråga. Jodå, det 
skulle de gärna. Hur mycket att vi tänkt att få låna? Vi trodde att 
tvåtusen kronor skulle vi försöka med. Det skrevs revers och det 
var inget hinder. De bjöd på mat och vi hade riktigt trevligt. De 
kunde inte begripa att vi inte gjort det förr. Så beställde Axel ett 
hus att upptimras i skogen och så revs basaren och vi hade auk-
tion på varorna där. Det som inte gick åt, tog vi till affären igen. 

Det var lördag och det var bara att hänga upp gardinerna och det 
ville jag gärna ha gjort för det var söndag dagen därpå. Therese 
var med och hjälpte mig. Det var bara sängkammargardinerna 
som inte var riktigt färdiga. Jag hade sytt dem själv. Vi satt uppe 
till långt inpå kvällen. Fick dem färdiga men hann ej få upp dem. 

Vi lade oss, men det var ej gott att sova. Det luktade målarfärg 
så väldigt så Axel gick tidigt upp och gick ner på kontoret för att 
skriva. Barnen läto vi ligga och bad Therese göra i ordning frukost. 
Vi hade fått en ny jungfru då, Gerda från Rödhammar. Jag skulle 
bestämt få upp gardinerna innan folk kom ifrån kyrkan. Klockan 
var väl halvtolv då jag höll på med sista paret. 

Då kom det en så våldsam skakning av huset så att jag föll i golvet. 
Så kom ett par skakningar till, kunde inte förstå vad det kunde 
vara, sprang fram till fönstret och tittade ut. Fick se ett par herrar 
och frågade dem vad det var. De sade, hela berget går i vågor, 
skynda er ut. Det är visst jordbävning.

Vad jag blev rädd, låter sig ej beskrivas. Fick tag i det ena barnet 
efter det andra. Fick rullat in dem i filtar och täcken och vad jag 
kom över. Axel kom springande och tog ett par, Therese och Gerda 
tog de andra tre och så bar de dem upp till mormor. Jag blev 
sittande kvar, kunde ej gå på en lång stund. Var alldeles förbi. 

Frampå våren började vi att bygga. Vi hade körhjälp. En del 
bönder körde ner timmer för ingenting, men alla skulle ha mat 
när de kom, och kaffe och gökar. Det blev ett väldigt sjå, de fick 
äta allteftersom de kom, så det gick. När huset skulle sättas upp 
befanns det att tomten var felmätt. De måste spränga i berget 
för att få upp andra våningen, övre våningen måste spolieras, 
gick två stora rum till ingenting, blev bara ett par små skrubbar. 
Inte heller framsidan gick att få som vi hade tänkt. Vi skulle haft 
balkong, men det gick ej att få. Arbetsfolket hade vi i maten 
allihop för att det skulle bli billigare. Så den sommaren var allt 
att göra, men det var så roligt att få något för sig själv. Jag följde 
med varje dag arbetets framåtskridande. Det var mycket vackert 
väder den sommaren så barnen kunde vara ute hela dagarna. 
Hade en flicka från Oxnäs som såg efter dem och hon var också 
till hjälp inne ibland. 

Berget gick i vågor
Den 24 oktober 1904 flyttade vi in i vårt nya hus med familjen. 
Affären hade vi i ordning ett par dagar förut. Och uppe i våningen 
hade jag gjort i ordning så småningom efter hand, så det var bara 
att ta barnen med så var det färdigt. 

Men så småningom blev det ju bättre. Det kom några lättare 
jordstötar på eftermiddagen, men vi vågade inte vara hemma 
den natten. Och vi som hade varit så glada för vårt hus. 

Ett par dagar efter var det marknad, men ingen hade vidare lust 
att försöka sälja, så det blev ingen marknad det året, inte mycket 
folk var nere heller. Söndagen efter, vid åttatiden på morgonen 
blev det ett väldigt brak, hördes som ett starkt skott. Då var 
det en stor sten som ramlat ur berget, vid brunnen utanför fru 
Anderssons slaktaffär, alla fönstren sönderslagna och huset ned-
stänkt. Stenen gick rakt genom jorden och en hel del krossades 
i fallet. Hade det varit senare på dagen, hade nog många barn 
fått sätta livet till då de brukade var där och leka. Barnen Krantz, 
Anderssons och våra.

Det var så oroligt hela vintern. En gång föll det en väldig massa 
is från berget. Det var mitt i natten. Vi fick brått upp och kunde 
inte begripa vad det var förrän vi fick se de väldiga ismassorna. 
Det har inte sedan dess varit något sådant som den vintern. Jag 
låg med kläderna på nästan hela vintern. n 

Axel och Josefina med barnen 1905.

Josefina med barnbarnet Margareta f. 1933 på trappan till bostaden i Magasi-
net (nuvarande Bryggans Bistro)
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OSCAR
NORDBLOM

— d iskofil  —

– 10.000 är det nog om man slår ihop LP, singlar och CD, säger Oscar när jag frågar hur många han har och 
när jag frågar om han både köper och säljer skivor är han tydlig. 
– När jag pluggade hade jag ett antal punksinglar som var värda en del. De fick gå för att klara studietiden, 
men jag kommer evigt att ångra den försäljningen så efter det var det slut på säljet.  
Oscar är mest känd för sitt konstnärskap men han är också en riktigt skivnörd så vi träffas hos Oscar över en 
fika och pratar om intresset…

Vad är ditt första skivminne och hur började samlandet, Oscar?
– Musikintresset började i småskolan med pappas Ramonesplat-
tor, men den första LP:n jag fastnade för var Thin Lizzy’s Jailbreak. 
Jag hörde den hos en kompis och fastnade handlöst. Själva sam-
landet började någon gång i 15-16 årsåldern. Jag insåg nog att 
jag köpte lite mer skivor än alla andra… 

Jag har ju känt dig länge och reggae gällde ju ett tag?
– Reggaen blev nästa genre men den kom på 90-talet när man 

Text: Anders Torevi • Foto: Annika Torevi
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kunde åka till England och köpa skivor. England var alla skivsam-
lares dröm, med ett enormt utbud och helt andra priser än här 
hemma. Men det har ju förändrats med näthandeln. Idag köper 
jag nästan allt på nätet, kanske 95 %. Det är ju lite dyrare men du 
får ju tag i precis allt du vill ha, i stort sett.

Frimärkssamlarna har ju sett hur värdet minskat i takt med 
intresset för detta samlande. Hur dår det med värdet på skivor?

– Efter den nya boom:en med Ebay och sedan Discogs har det sna-
rare ökat. Det som var värt mycket innan har ökat mycket medan 
det som ligger därunder i alla fall har samma värde eller lite högre. 
Discogs är som Ebay fast inga auktioner, bara fasta priser. Där sker 
nästan all skivhandel nu… Och med vinylens och skivspelarnas 
återinträde i tillvaron har efterfrågan ju självklart ökat. Folk köper 
omdömeslöst mycket nu. Det har öppnats massor av affärer som 
säljer vinylskivor, men självklart är även deras omsättning baserad 
på näthandeln. Som handlare når man ju hela världen.

Är det någon speciell genre du samlar på?
– Amerikansk powerpop har många rariteter. 70-talets USA som 
tog sig ända in i 90-talet och fortfarande lockar en del band. 
Gammal Tom Petty är ett bra exempel. Där finns det udda skivor 
som är lite mer värda. Ju mer obskyra desto bättre…

Jag har ju förstått att ni är ett gäng som samlar och att ni 
känner varandra mer eller mindre väl. Hur står din samling 
sig, slåss ni lite om raritererna?

–  Nja, jag har vänner som har ”allt” och det har inte jag. Och visst 
är det lite tävling. Fast vi unnar allt varandra ett bra fynd.

Du sade att du köper 95% på nätet men jag vet att du kommer 
hem med loppisfynd då och då. Det går alltså att loppisfynda 
också?

– Javisst, går det att hitta en och annan platta. Kanske inte de 
mest värdefulla men en gång hittade jag en singel med The Eyes, 
ett engelskt freakbeat band. Köpte den för fem kronor och skivan 
är värd något i stil med 2000-3000 kr. På Silledan i Fjällbackas bak-
luckeloppis hittade jag en Kinks-EP som är värd samma summa. 
Båda var i mycket bra skick…

Är det vinyl och LP som gäller nu?
– Ja, fast jag köper CD också. Jag köper ju för att jag gillar musik i 
första hand. Med CD håller faktiskt inte så bra som branschen ville 
göra gällande på 90-talet. Tar du fram gamla CD-skivor så är det 
en del som inte funkar. De ”rostar” på något sätt, tidigt pressade 
CD var av sämre kvalitet. En vinyl som hanteras varsamt och inte 
lagras för varmt håller allt nog bättre.

Har du någon skiva du är extra stolt över, någon dina samlar-
vänner dreglar lite extra över?

– Det går inte att säga en speciell men jag är stolt över en singel 
från 1976 med The Nerves där Hanging on the Telephone är med 
(originalet till Blondies hit). Nollspelad (perfekt skick) och köpt 
av en svensk. 

Som sagt har vi känt varandra i många år, jag vet att du haft 
din country-tid men nu verkar det vara jazzigt som gäller. Hade 
någon pratat jazz med dig för tio år sedan hade du avfärdat 
det som snobberi?

– Ja lite så är det. Snygg John Coltrane, Miles Davis, Tina Brooks… 
Det är nog det sista jag hinner med innan jag dör, tror jag. Klas-
siskt, opera, nej jag tror inte det… Men afrikansk musik kan vara 
intressant, Senegal… Sedan hittar folk nya genrer hela tiden, från 
60-talets psykedelia till de senaste turkiska, iranska… 
– Det nästa stora som jag tror kommer komma  inom ett år är 
NWOBHM – New Wave Of British Heavy Metal. Tidiga engelska 
heavy metal, Iron Maiden, Judas Priest och liknande. Like punk, 
lite primitiv hårdrock…

Du har två tredjedelar av skivorna framme i din samling resten 
är undanstuvat…

– Ja, det går inte att ha framme allt. Det får inte plats, jag får väl 
bygga ett hus till samlingen, ha, ha. Hela samlandet blir ibland 
som ett ok att bära. Du vet det skall städas, sorteras och allt. Ibland 
känns det för mycket, men det går ju över.

Kaffet är uppdrucket och Oscar skall städa i skivrummet(!) Det blev 
ett gott snack med en samlare. Det borde ju finnas fler därute, 
kanske blir det en artikelserie om nördarna runt om oss. n
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Text & Foto: Gustav Juliusson, RS Fjällbacka 

Förbered er
för sommaren
Förberedelse gör det mesta mycket enklare här i livet. 
Tänk er själva att vakna upp på morgonen och ha kaffe-
bryggaren laddad med vatten och kaffe, vilken skillnad 
det kan göra på starten av ens dag. Eller tryggheten att 
man har letat fram pass, pengar och biljett kvällen innan 
man skall ut och resa så att man slipper leta fram dessa 
nödvändiga saker minuterna innan man skall bege sig 
till flygplatsen. Eller att ha monterat bilbarnstolen innan 
man åker till förlossningen så man slipper göra det en 
regnig morgon på Näls parkeringsplats. Förberedelser 
kan vara skillnaden på trygghet och panik. 

För oss på sjöräddningssällskapet är förberedelser 
något av det viktigaste som finns och det genomsyrar 
vår vardag på många sätt, i både det stora och i det lilla. 
Genom att bunkra diesel när vi kommer till kaj istället 
för innan vi åker sparar oss mycket tid när det är bråt-
tom, genom att öva på olika moment är vi mer bereda 
på vad vi behöver göra när det är allvar och genom att 
underhålla våra båtar konstant minskar vi risken för att 
de skall gå sönder när vi behöver de som mest. För oss är 
våren den tiden på året som vi förbereder oss mest, det 
är nu vi kan öva, träna och underhålla så att vi är reda för 
högsäsongen och alla uppdrag som kommer med den. 

För den som har båt är vårrustningen ingen nyhet och 
det finns mycket sunt material om vad som är viktigt 
att tänka på inför sjösättningen. Men om vi skulle ge 
ett tips, så är det att se över att ni verkligen har betalt er 
medlemsavgift till Sjöräddningssällskapet. För man vet 
aldrig när motorn plötsligt bestämmer sig för att lägga 
av, men om den gör det så är det väldigt skönt att vara 
förberedd så att man snabbt och enkelt kan få hjälp av 
en av våra båtar.  

Så förbered er för sommaren och se till att ni blir med-
lemmar i Sjöräddningssällskapet genom att besöka vår 
hemsida www.ssrs.se/medlemskap. n
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VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGBUTIK I HAMBURGSUND!

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

BUTIK
GOLV, FÄRG & TAPETER

Golv
Färg / Båtfärg
Tapeter
Mattor / mattvätt
Tillbehör

Vi lämnar
ALLTID 20%

på tapeter!

57

Badholmen 
2 juli - 3 augusti 

YOGA
mån-ons-fre. kl. 8.00

GYMPA - STYRKA 
KONDITION

varje vardag kl. 9.00

Hälsan i Fjällbacka
Aspelidsvägen 2

Träna styrka och 
kondition ute i vår 

KROSSBOX

Bli yrkesfiskare för en 
dag!

Heldagstur med M/S Mira 
som ger dig en genuin 

inblick i hur det är att vara 
kräftfiskare i Sveriges 
vackraste skärgård.

halsanifjallbacka.se  0525-321 25, 070-265 79 76 • msmira.se 070-340 75 50

M/S MIRA

I FJÄLLBACKA

Skärgårdsturer!
Ingrid Bergmans torg

M/S Miras dagliga turer tar 
dig genom en av världens 
vackraste vildmarker. Hör 
skepparn berätta om skär-

gårdslivet förr i tiden.

Aktiviteter
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Det verkar som inget kan stoppa det fina vädret från att alltid vara 
med på Havskräftans Dag. Som alltid infaller den på fredagen 
efter Kristi Himmelsfärdsdag, en av de klassiska klämdagarna 
med mycket folk i byn, och som vanligt var utbudet stort och 
dofterna kring torget underbara. 

Utöver båtarnas försäljning hölls ett föredrag av Per-Olof Samu-
elsson från Kungshamn, projektledare för ”Havsmiljösatsning 
Sotenäs kommun”. Projektet är ett nätverk mellan forskare och 
yrkesfiskare och har av EU:s Fiskefonder tilldelats ett bidrag på 
närmare fyra miljoner kronor. Nätverket kommer även att disku-
tera havskräftan men första insatsen har handlat om att öka det 
hårt sargade beståndet av hummer. Än så länge har de arbetat 
med tre olika insatser:  

Konstgjorda rev har med sprängsten byggts upp på fem ställen 
runt Kungshamn-Smögen. Reven ger hålor och grottor 

som fisk och hummer kan använda som skydd mot i första hand 
skarvar och sälar. Även utläggande av rör har gjorts av samma 
anledning. Tegelbruk och betongindustrier som får misslyckade 
rör under tillverkningen har skänkt dem. 

Spökredskap är ett grymt problem. Tinor och nät där linorna gått 
av ligger kvar i många år och ”fiskar” med resultat att fisk och fram-
för allt skaldjur svälter ihjäl. Rensning via draggning och dykning 
har gett mycket gott resultat. Sist men inte minst är det uppfödning 
av hummeryngel som sättes ut i områdena kring reven. 

Om uppfödningen skulle jag lätt kunna skriva en helsida, så 
intressant är projektet som tyvärr drog lite tunt med åhörare i 
det fina vädret. Jag hoppas därför att Per-Olof kommer tillbaka 
till Fjällbacka i höstens hummertid och att många fler får ta del 
av projektet. Då får vi skriva mer ingående om Havsmiljösatsning 

Sotenäs… n

Havskräftans dag 2018 —  Text: Anders Torevi • Foto: Rebecca Trehammar
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Som ni alla säkert har noterat har det varit stort fokus på frågan 
om den marina nedskräpningen under senare tid. Både i TV och 
i tidningar har det rapporterats flitigt. I sociala medier kan man 
näst intill dagligen läsa om problemet och se tråkiga bilder från 
i princip hela jorden som vittnar om en utveckling som måste 
hejdas och vändas.

Nyligen hittades en ny 
stor ö i Stilla havet utan-
för Chile och Perus kust. 
Den har dock inga vackra 
stränder eller palmer 
utan består av sopor och 
väsentligen plast. Ön 
bedöms vara ungefär två 
miljoner kvadratmeter 
stor eller tre gånger så stor som Frankrike. Redan för 20 år sedan 
hittade man en ö av marint skräp i norra Stilla havet. Forskare har 
kunnat konstatera att 35 procent av fiskarna som lever kring den 
har plastartiklar i sig. Också Atlanten har sin ö av plast och skräp. 
Den befinner sig ett par hundra mil öster om Nordamerika. 

Det har nu kunnat konstateras att Bohuslän har en av de skrä-
pigaste kuststräckorna i Europa. På grund av havsströmmarna 

beräknas i storleksordningen 8000 kubikmeter skräp, framför allt 
plast, flyta iland på vår kust. Och på vår del av kusten, med den 
örika skärgården där skräpet fastnar ute på öarna, är det svårast att 
hålla rent. Organisationen Ren & Attraktiv Kust i Bohuslän erhållit 
statliga medel dedikerade till städning och innovativa åtgärder 
för att minska nedskräpningen. Huvuddelen av dessa medel har 
sedan fördelats till kustkommunerna och Tanums kommun har 
erhållit 1,2 miljoner kronor. Det blir nu spännande att se hur dessa 
medel används av kommunen.

Det ideella fadderprojektet Världens Vackraste Skärgård måste av 
flera skäl drivas vidare och helst växa. Rent egoistiskt vill vi förstås 
att det ska vara rent och vackert när vi själva njuter av skärgården. 
En ren skärgård är också viktig för den lokala ekonomin. Vi vill ju 
kunna erbjuda alla besökare den bästa upplevelsen och inte öar 
förfulade av plast. Och såklart är det i högsta grad en miljöfråga. 
Vårt bidrag miljömässigt är kanske inte så stort men det är viktigt 
och ger en tydlig bild av en av följderna av den marina nedskräp-
ningen. Alla som bidrar i projektet tänker dessutom säkert mer på 
miljön och naturen än många andra.

Strålande nyheter – i år ansluter både Grebbestad och Hamburg-
sund till projektet Världens Vackraste Skärgård! Förhoppningsvis 
med många nya fadderfamiljer och fadderöar. n

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD —  Text: Anders Nilsson • Foto: Arkivbild
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Dinglevägen 2. För öppettider besök minigolfen.se. Välkommen!
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Från Sälvik över Atlanten
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Tillhör Lisa och Johan Persson Del 3

Rapport från Söderhavet
Det är varmt, vi dricker mycket vatten, 
solen steker och seglen lyser vita i 
solgasset. Vi har vinden rakt bakifrån 
och har spirat ut våra segel på varsin 
sida av båten. Båten pressar sig fram 
och vågsvallet i bogen är musik i 
våra öron. Vi är på väg till Kap Verde.  
Stämningen före start på Teneriffa var 
laddad, det diskuterades strategier 
och vägval och väderprognosen fick 
stort utrymme. Vi fick hissat genna-
kern vid några tillfällen men seglade 
mest med spirade segel på en platt-
läns. Det tog oss sju rulliga dagar i 
cirka 6-8 m/sek vind.

 
Att segla i 17 dygn som vi gjorde från 
Kap Verde till Barbados kräver korsord, 
böcker, musik och bra fiskeutrustning. 
Förutom alla mahi-mahi (även kallad 
guldmakrill eller dorado), wahoo och 
tonfiskar vi fick, så var det knappt vi 
trodde det själva när vi fick två olika 
napp med Blue Marlin på kroken. 
Det är stora kraftfulla fiskar med ett 
långt “spjut” och en lång ryggfena. Vi 
hoppade och skrek som besatta när vi 
såg hur de kastade sig upp ur vattnet 
och kämpade livligt för att komma 
loss och slutligen landade med ett 
gigantiskt splash. Tyvärr (?!) slet de sig och vi fick aldrig in dem till 
båten. Men frågan är om vi hade velat fajtas i vår lilla sittbrunn 
med det spjutet?
 
Havet kan vara med dig eller emot dig. Vi har varit lyckosamma 
och mest haft det med oss på våra långa överseglingar. Lite 

mycket med ibland, som till exempel när vi seglade från Bonaire, 
förbi Colombias kust och mot San Blas, Panama. Vinden tjöt i våra 
segel och vi hade vågor i aktern som var stora som höghus. Vi åkte 
upp och vi surfade ner, vi gjorde upp mot 9 knop i surfarna. Det 
är då det känns lite läskigt i magen och man är rädd att båten 
hamnar med sidan mot vågorna. Eftersom sjön var så grov fick 
vi handstyra, men annars låter vi vårt vindroder ta hand om det. 
Det fungerar förvånansvärt bra i alla vindar så länge du har bra 
balans i båten.
 

Att segla långt kräver planering, men man kan inte förutse allt. Till 
exempel att vårt storsegel skulle krångla när vi behövde det som bäst. 

Vi har ju en rullmast, och det som hände 
var att lattan som sitter allra högst upp 
vred sig runt profilen som man rullar in 
seglet i masten med. Inte så bra. Det satt 
benhårt fast och för att försöka få ut det 
fick Johan upp i masten och med muskel-
kraft dra ut seglet. Det tog en stund... Hur 
som helst så hittade vi och fixade proble-
met, trodde vi. Nu, på överseglingen till 
Marquesas i Polynesien från Galapagos, 
händer samma sak igen, trots att vi inte 
ens har en latta i! Ändå var det en fantas-
tiskt bra segling. Större delen seglade vi 
med spirade segel och gjorde riktigt god 
fart, i genomsnitt 6,5 knop! Vi har lärt oss 
ett litet trick angående segelsättningen 
när man seglar läns/slör. Vi har ett inre för-
stag och på den sätter vi en liten fock som 
vi skotar hårt mot masten, detta “täpper 
till” hålet som finns mellan masten och 
genuan och det vidarebefordrar vinden 
rakt in i genuan! Denna segelsättning 
har gett oss 0,5-1 knop mer fart plus att 
rullningarna minskar.
 

Vi befinner oss mitt i ett vykort från 
Söderhavet. Man tror ju alltid att pho-
toshop varit framme, men vi kan för-
säkra er om att det faktiskt ser ut som 
på bilderna med turkosblått vatten, vit 
sandstrand och palmer. Just nu ligger vi 
ankrade i en idyllisk vik i Marquesas med 

höga berg och regnskog. Detta är vår dröm!

Tack för resebrevet säger Fjällbacka-Bladet! Fortsättning följer. 
Och om du inte orkar vänta till nästa nummer i december, så har 
Lisa och Johan en spännande blogg. 
Du hittar den på www.syrubicon.wordpress.com. n

Vad har du gjort sedan 29 oktober förra året? Job-
bat, rest lite, tapetserat om hemma, lekt med barn-
barnen? Livet rullar på. Fast hade du varit med Lisa 
och Johan på deras Malö 39 hade det rullat betydligt 
längre och häftigare. I deras förra resebrev följde vi 
dem från Sälvik via Skottland, Biscaya och Portugal 
ner till Kanarieöarna. De hade just bunkrat för etap-
pen mot Kap Verde och lämnat Teneriffa. Nu hittar du 
dem på en betydligt mer avlägsen plats…

▲ Lisa förbereder egenfiskad middag i sittbrunnen. 
▼ Segelsättning à la s/y Moon som lärde ut tricket.
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KONST AV
PETER ENGBERG OCH OSCAR NORDBLOM

Södra Hamngatan 18 Fjällbacka
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Laget vid första hemmamatchen. Övre raden från vänster: Daniel Andersén, Fredrik Oskarsson, Linus Johansson, Hannes Blad, Oliver Karlsson, Mattias Pagander, 
Jonathan Karlsson, Sebastian Lindell, Tobias Ottosson, David Granqvist, Anton Torevi. Från vänster nere: Oliver Holmstedt, Watthana Andersson, Kalle Gustafsson, 
Niklas Hartmann (första målskytt på hemmaplan och klappande maskoten Frithiof Granqvist), Andreas Karlsson, David Sonnius och Fredrik Johansson.

FOTBOLL SPOR TEN

 

Äntligen! – Fotboll på Fjällbacka IP igen

Text & Foto: Anders Torevi

Det har gått tio år sedan det senast skrevs om Fjällbacka IK och fotboll i seriespel. Då 
hette det att det fanns ett ”farmarlag till Hamburgsunds IF”. Nu kanske någon hänvisar 
till texter om knatteträning och liknande men texter om A-lag och seriespel var ytter-
ligare några år tillbaka i tiden. Just därför är det fantastiskt kul att skriva denna text.

Nysatsningen började med att David Granqvist verkligen ville spela fotboll för Fjäll-
backa. Han spelade för Guldheden IK i Göteborg och Hamburgsunds IF men som 
fjällbackason fattades det honom något. Ett upprop gjordes och totalt är det nu 
bortåt 25 grabbar som tränar och spelar. Mestadels är det folk från närområdet men 
det är även två från Ljungskile och två från Uddevalla som är med. Fredrik Oskarsson, 
till vardags greenkeeper på Fjällbacka GK, agerar lagledare/tränare. Som gammal 
Oddevoldspelare har han det som behövs.  

Lördag 12 maj var det stor hemmapremiär och över 100 åskådare fanns på plats. Till 
musik, konfettiregn och folkets jubel sprang laget ut på plan för att ta sig an Hogstorp. 
Tidigt i matchen tog FIK ledningen med 1-0 och förväntningarna steg. Slutresultat blev 
1-1, ett rättvist resultat. I skrivande stund har laget spelat fyra matcher, en seger en oav-
gjord och två förluster. Inte illa för ett lag med goa gubbar där vissa knappt eller aldrig 
spelat fotboll. Gemenskapen och nöjet går först – resultatet kommer därefter. Forza! n
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Text: Christer Lindh • Foto: Dance Port

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

 

Guldglimmande 10 åring
Följ oss på Facebook!

 

Det har varit en historisk vår för byns dansförening 
med SM-Guld samt massor med andra mästerskaps-
medaljer. Våra yngre kommande stjärnor visar fram-
fötterna på sina tävlingar. Fyra NM-medaljer och 
under SM i Skövde blev det hela sex medaljer och 
klubben utsågs till Bästa Juniorklubb. 

Vi börjar med SM. Det var en liten men duktig trupp från fören-
ingen som åkte till Skövde. När tävlingarna var över hade PORT 
dansat i sju finalplatser, det dansades hem hela sex medaljer varav 
en var ett guld. Det var i Lindy Hop junior som den glimrande 
medaljen togs hem. Jonas Skarin och Johanna Johansson var det 
som fick stå överst på pallen. I samma final och på samma prispall 
fanns klubbkompisarna Martin Skarin och Ida Gullbrandsson, de 
tog brons. Martin och Ida var inte nöjda med den medaljen under 
SM utan dansade hem två till. Det blev silver i Rock Junior samt 
ännu ett brons i Boogie Woogie. I just Boogie Woogie-finalen blev 
de slagna av Jonas och Johanna, som dansade hem ett silver där. 
Även Jonas och Johanna var inte klara med sina finaler. När den 
prestigefulla Buggfinalen dansades, gjorde de det så bra att det 
blev ett nytt brons till dem. När sedan alla resultat i juniorklassen 
räknats ihop blev Dance Port Bästa Juniorklubb. 

När det vankades vuxenklass dansade dubbelbuggstrion Jonas, 
Johanna och Matilda Lindh final i sitt första vuxen-SM. De vann 
publiken med sitt Macken-program och slutade sexa i finalen. 

Dessa stora dansare hade några veckor innan dansat hem fyra 
medaljer på NM. Dubbelbuggstrion i vuxenklass tog ett brons. I 
paradgrenen Lindy Hop tog Jonas och Johanna silver i juniorklas-
sen. De tog även brons i Boogie Woogie. Martin och Ida dansade 
hem ett silver i Rock. 

Våra nya dansare i R-klass har också de visat framfötterna i tävlingar 
under våren. De har visat att deras hårda träning ger resultat. 
Flera gånger har de stått på pallen och allt som oftast högst upp. 
Fortsätter deras träningsvilja och utveckling kommer även de att 
kunna slåss om medaljer på större tävlingar. 

Våra duktiga kursbarn och ungdomar tar även de stora danssteg 
framåt på sina kurser. Det har varit många på de fyra kurserna vi har. 
Under våren återkom buggkurs för ungdomar på vårt kursprogram 
igen. Så med dessa kursare och våra duktiga tävlingsdansare har 
vi haft allt från 3-åringar till 67-årig tävlingsdansare i föreningen. 
Dans är för alla....

Vår fina tävling, Bryggdansen, gick av stapeln den 3 mars. Då var 
det 10:e gången den anordnades. Med närmare 300 dansare är det 
en av de största vi har gjort under våra 10 år. Till hösten kommer 
det bjudas på stortävling här i trakten. Vi står värd för DM, med 
våra och andra Svenska mästare på plats. Missa inte det!

PORT firar under året 10 års-jubileum. Det kommer att firas större 
längre fram under året. Men på träningen som var på vår 10-årsdag 
bjöd klubben sina duktiga dansare på födelsedagstårta. 

Nu har dansarna sommarlov, men vid vissa tillfällen under som-
maren kommer det dansas. Så håll utkik efter oss.... Bland annat på 
vårt eget Fjällbackakalas, som vi arrangerar i sommar. n

▲ Det blet SM-Guld till Jonas och Johanna...
▼ ...och tre SM-medaljer till Ida och Martin.
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ELINSTALLATION · TELEKOM · LARM · LÅS
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

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

Butiken är öppen vardagar kl. 9-18, lunchstängt kl. 13-14.

Välkommen till din ELON-butik på Metkroksvägen 3 i Fjällbacka!
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En golfbana för alla 
– från nybörjare till proffs

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 & Swedish Golf Tour

Under maj iår blev det extra tydligt att Fjällbacka Golfklubb har 
en golfanläggning som passar för golfspelare på alla nivåer och 
i alla åldrar. 

Idrottsskolan
Under tre lördagar i april/maj var Fjällbacka GK värd för Idrotts-
skolan i Tanums kommun. Tanums kommun driver detta arrang-
emang ihop med Västsvenska Idrottsförbundet och Idrottslyftet. 
Idrottsskolan ger barn- och ungdomar möjligheten att genom 
lek- och rörelseglädje prova på olika idrottsaktiviteter, där golf 
är en av dessa.

Swedish Golf Tour
17-19 maj arrangerade Fjällbacka GK årets första herrtävling på 
Swedish Golf Tour, Stora Hotellet Bryggan Fjällbacka Open, för 
femte året i rad. Trots den sena våren lyckades banchefen Robert 
Molin och hans medarbetare få banan i toppskick inför tävlingen. 
Fjällbacka GK:s erfarna tävlingsledning och funktionärer fick allt 
runt tävlingen att fungera smidigt för både spelare och ansvariga 
för Swedish Golf Tour. 156 spelare från hela Norden gjorde upp om 
den totala prissumman på 420.000 kr. Efter särspel på lördagen 
korades vinnaren, Mathias Gladbjerg, Danmark (se bilden). Han 
spelade hem vinstchecken på 72.000 kr, ära och en tjusig kris-
tall-buckla. Swedish Golf Tour ingår i Nordic Golf League där en 
topp 5-placering ger fullt spelkort på Challenge Tour i Europa näst-
följande år. Fjällbacka GK representerades av Tomas Järund och Isak 
Krabbe. Tyvärr lyckades de inte kvala in till lördagens finalrunda.

Golfens Dag
Den 26 maj var det Golfens Dag och Fjällbacka GK arrangerade både 
en klubbtävling för erfarna golfare samt prova-på-golf för nybörjare. 
Från kl. 8.00 på morgonen då de första startande i klubbtävlingen 
slog sina utslag över Anråsälven från första tee, fram till sen efter-
middag var det aktivitet på banan, klubbens övningsområden och 
i klubbhuset. Under Golfens Dag besöktes klubben av både de som 
ville prova på golf för första gången och de som ville komma igång 
med golfspelet igen efter många års uppehåll. Besökarna var allt 
från 4-åringar till nyblivna pensionärer som tog tillfället att prova 
på puttning, inspel och slå lite längre slag. Det märks att många är 
nyfikna på golf och anmäler sig till de populära nybörjar-kurserna 
(Grönt-Kort-Kurser) på Fjällbacka GK. Läs mer på:
www.fjallbackagk.se/se/traning/nyborjarkurs-gront-kort. n
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BÅTKAPELL - BÅTSNICKERI
DYNOR - VINTERFÖRVARING

Fjällbacka och Hamburgsund

Läs mer på www.fjallbackaskargardstjanst.se
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Närproducerad IT
Vi erbjuder bl a: 
•  Serverlösningar •  Kopiatorer
•  Butiksdatasystem  •  Online Backup
•  Datorer & skrivare •  Molntjänster
 •  Webb och...
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Lediga lokaler för
kontor och lager

nordervik@nordervik.se • 0525-323 20
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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!

Skepp ohoj, seglarvänner!

Text: Johan Åstrand, ordförande • Foto: Lisa Åstrand

Äntligen hör man måsen 
skrika och känner att 
doften av fernissa sprider 
sig runt om på kusten! 
Ännu en underbar sommar 
och seglingssäsong i värl-
dens vackraste skärgård 
har tagit sin början. Väl-
komna till Fjällbacka och 
Segelsällskapet Nordervi-
ken, en seglingsklubb som 
grundades redan 1941.

För alla segelsugna kommer 
vi att erbjuda en stor varia-
tion av seglingsaktiviteter i sommar. Det finns något som passar 
för alla oavsett om ni har seglat på de sju världshaven eller om det 
är första gången ni skall hissa segel. Här finns tävling och träning 
för alla seglare.

Våra populära barn och ungdomskurser i både optimist samt C55 
anordnas så klart som vanligt i Seglarskolan. Vill ni ha privatun-
dervisning eller bara en kortare tur på havet så kan vi ordna det. 
Kolla in vår hemsida www.norderviken.se för att få veta mer.
Får ni syn på några Pirater runt om i Sälvik och i vattnen runt 
Eneskär, skola ni icke frukta. De är med största sannolikhet 
kadetter från vår Piratseglarskola som anordnas för de allra 
yngsta. Se mer på hemsidan och skynda er att boka då dessa 
kurser är mycket populära.

Lördagen 14 Juli anordnas vår traditionella kölbåtssegling Väderö 
Race med start och mål vid Badholmen. Denna segling anordnas 
i samarbete med Rogers. Vi bjuder på fina priser och gott seglar-
snack på Badholmen. Kom gärna förbi för att följa seglingen eller 
varför inte anmäla er båt för deltagande? Väderö Race är öppet 
för alla, från nybörjare till olympiska mästare. Gå gärna in på vår 
hemsida där ni hittar mer om arrangemanget.

Förra året lyckades vi blidka vädergudarna tillräckligt för att 
Dannholmen Runt kunde genomföras så som traditionen 
bjuder. Vi hoppas även i år på ett arrangemang och då med 
gynnsamma vindar, så att vår värdinna Yanne Schmidt Norup 
och alla ni övriga åskådare kan följa slaget om den åtråvärda 

Dannholmenpokalen från 
de sollapande granitklip-
porna på ön. Vi siktar på 29 
juli, håll utkik efter vidare 
detaljer på vår hemsida 
samt i sociala medier, så 
ni inte missar denna höjd-
punkt.

På torsdagar mellan 5 
juli och 9 augusti anord-
nas poängseglingar för 
alla jolleklasser med tra-
ditionsenlig After Sail 
innan tävlingarna. Grillen 

tänds och hamburgare serveras från 16.30. Detta är trevligt 
arrangemang för stora och små med häng på bryggan och 
om andan faller på, ett dopp i böljorna blå. Vill man träna 
inför poängseglingarna har vi jolleträning för våra barn och 
ungdomar på tisdagar, kravet är att man har gått minst en 
nybörjarkurs i optimist. Vi samlas på SSN kl 17.30 och håller 
på fram till cirka 20.00.

Valö Runt som även är avslutning på klubbmästerskapet går av 
stapeln 11 augusti och avslutas med traditionsenligt knytkalas 
på kvällen. Varmt välkomna!

Våra duktiga instruktörer och andra eldsjälar finns tillgängliga 
på SSN större delen av sommaren, så stanna gärna till om ni har 
frågor eller bara vill se hur det går till med segling IRL! Det brukar 
alltid finnas någon på plats som kan hjälpa till.

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 segla 
gärna in på vår hemsida och anmäl dig som medlem!

Vi tackar alla våra sponsorer och övriga eldsjälar för ert enga-
gemang, det är ni som ger SSN vind i seglen! Vi hoppas även 
kunna utöka vårt samarbete med nya företag och privatpersoner. 
Kontakta oss vid intresse.

Vi ses i Sälvik i sommar! n
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BADHOLMEN
Vandrarhem

Fjällbacka  
+46(0)525-321 50   
www.turistenvast.se

FYRBÄDDSRUM MED HAVSUTSIKT   -   BADSTRAND – CAFÉ – BASTU – BADTUNNA 

Mjukglass hela 
sommarn!

Är ni ett sällskap? 
Boka hela 

anläggningen 
inkl. partytält!

ÖPPET
ÅRET 

RUNT!



V Ä L K O M M E N  T I L L  S W E D E N  E S T A T E S

GLOBAL MARKNADSPLATS

BOSTÄDER &
FASTIGHETER
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w w w . s w e d e n e s t a t e s . c o m

m a r k e t p l a c e @ s w e d e n e s t a t e s . c o m

Sälja bostad eller fastighet? 
För global marknadsföring kan er mäklare 
annonsera på Sweden Estates genom sitt 
mäklarsystem med ett knapptryck.

Besök www.swedenestates.com

Behöver ert företag eller förening ny hemsida? Kust IT har levererat hemsidor sedan 
starten 2009, ett företag i Fjällbacka som idag servrar över 200 företagskunder.
Tel. 0737418669  - E-post: mattias.larsson@kustit.se - Hemsida: www.kustit.se
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet 

I dessa tider med med mängder av bussar fullastade med kineser i vårt lilla samhälle är det ju lätt att tro att detta är 
något nytt. Men, så icke. Av bussmodellen och kläderna verkar bilderna vara från slutet av 50-talet eller början av 
60-talet. Vad detta tiotal vackra gamla bussar gjorde i Fjällbacka har vi dock ingen aning om. Kanske kan någon av 
våra läsare upplysa oss? Om så, maila mig gärna på anders@torevi.se.
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