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Varför två fjällbackaföreningar och vem gör vad?
Du har kanske någon gång funderat över hur många föreningar 
det finns i Fjällbacka? Ja, det är många, definitivt fler än man kan 
tro. Och bland alla dessa föreningar finns två som det ibland kan 
vara svårt att skilja på, Fjällbacka Samhällsförening och Fören-
ingen för Fjällbacka. Varför finns dessa två, vad skiljer dem åt och 
finns det likheter?

För att förklara detta behöver vi känna till att Fjällbacka från 
början av 1900-talet till 1963 var ett s.k. municipalsamhälle. Statsmakterna bestämde 
att inom dessa municipalsamhällen skulle gälla viss lagstiftning som annars var 
förbehållen städer, exempelvis brandstadga, hälsostadga och byggnadsstadga. 
Municipalsamhället fick egen beskattningsrätt så att den omkringliggande lands-
kommunens invånare inte skulle stå för kostnader som var relaterade till just tätorten.

1963 upphörde Fjällbacka att vara municipalsamhälle och samhällsföreningen bild-
ades för att ”hålla kontakten” med de frågor som nu överfördes till Kville kommun. 
Samhällsföreningens uppgift har fortsatt att utgöra samhällets kontakt med kom-
munen och driva angelägna frågor, bl.a. sådant som alltså kommunen sedan 1963 
har ansvar för.

FFF bildades 1956 på helt andra grunder. Initiativtagarna var personer som såg samhäl-
lets behov av industrier och arbetstillfällen. Dessa var ofta själva företagare, utflyttade 
med verksamhet någon annanstans i Sverige. Föreningen fungerade som en mötesplats 
och man bedrev opinion för att förmå dessa utsocknes fjällbackaföretagare att starta 
upp verksamhet i vårt samhälle. Fjällbacka-Bladet blev då organet där samtalet fördes. 
Bästa exemplet på nystartad industri är såklart Harry Järund med flera som några år 
efter FFF:s bildande grundade Inventing AB (nuvarande TeraPak i Fjällbacka).

FFF:s stadgar har i mycket liten omfattning ändrats under de dryga 60 år som för-
eningen verkat. Vi har fortfarande som huvudsaklig uppgift att ”främja näringslivet 
på orten och värna om Fjällbackas miljö och natur”. Vidare ska vi t.ex. ”Tillvarata 
medlemmarnas intressen vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka”. Därav alla de aktiviteter 
som vi skapar året runt.

Men vi har också en skrivning som lyder ”Genom kontakt och påverkan hos kommu-
nala organ och andra beslutsfattare söka stöd för föreningens strävan och insatser.” 
Samhällsföreningen hade också under många år en ”industrigrupp” som syftade till 
samma sak som FFF bildades för.

Varför slår vi inte ihop de två föreningarna? Diskussion om detta har absolut 
förekommit i båda föreningarna under åren. Dock har det aldrig landat som förslag 
samtidigt i de två styrelserna och idag är det ingen fråga för någon av oss. Vi tycker 
vi har hittat formerna och vi samarbetar gärna när det behövs. En viktig skillnad 
som varit avgörande är att som skriven i Tanums kommun med hemort Fjällbacka är 
man automatiskt medlem i samhällsföreningen. Det är alltså inte möjligt att delta i 
beslut som tas på deras årsmöte om man inte är mantalsskriven här. Det har gynnat 
samhällsföreningen i deras arbete men inom FFF tänker vi ju tvärt om.

Vi tror att båda föreningarna behövs och att Fjällbackaborna får ut mer nytta om vi 
fortsätter att arbeta i två separata föreningar. Men upplys gärna alla som ni märker 
inte håller isär oss båda! n
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 250 kr och  

du får två nummer av 
Fjällbacka-Bladet  

i brevlådan
Anmälan till:  
Eva Björving 
Allégatan 23 

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

medlem@fjallbackabladet.se 
www.fjallbackabladet.se

I detta nummer:

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

Vårt verksamhetsår är 1/6 till 31/5. Medlemsfakturorna skickas med i tidningens 
juni-nummer. Betala inte medlemsavgiften i förväg under våren, då kommer 
pengarna in på fel verksamhetsår.

De senaste åren har det i snitt varit cirka 10% av medlemmarna som missat att 
betala i tid. Sådant kan hända oss alla, men det tar mycket tid att administrera 
utskicket av påminnelsebreven.
Snälla – betala när fakturan kommer i juni-numret.

Några har under året flyttat och glömt att meddela oss den nya adressen. 
Då har man förstås varken fått juni-numret av tidningen eller fakturan och 
vi får skicka ut dessa en gång till, vilket innebär både extra tid och onödiga 
kostnader. Kom ihåg att skicka oss information om ni flyttat.

Viktigt om Medlemsavgifter och Adressändring

Det har redan gått ett år sedan sist jag satte mig vid datorn för att skriva den här  
sidan inför sommarnumret av tidningen. Sommaren ligger framför oss och man är ju 
nyfiken på vad den har att erbjuda. Sedan sist så har mitt liv som hos så många andra 
människor berikats med glädje, sorg, nya och gamla vänner i en salig blandning av 
föräldraskap, familj, jobb och inte minst föreningsliv. Är verkligen tacksam för att jag 
om några veckor får fira min födelsedag även i år och får möjlighet att leva det här livet. 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en självklarhet för alla på den här jorden.

Under våren har vi inlett ett samarbete med Tanums kommun kring lekplatsen vid 
Ingrid Bergmans Torg och Badholmens badplats. Vi ser att lekplatsen är mycket välbe-
sökt under hela året och att både den och Badholmens badplats behöver rustas upp.

Vi har under våren bl.a. skänkt 20 st gröna kort till junior-verksamheten på Fjällbacka 
Golfklubb, 10.000 kr till reklamplats på SSN:s C55.or och matchkläder till FIK. Jag 
hoppas att ni tar tillfället i akt stötta vårt division 6-lag på deras hemmamatcher. Jag 
kan verkligen utlova härlig stämning och fantastisk hembakad fika och god korv med 
bröd. Och på ryggen på laget står det nu alltså Föreningen För Fjällbacka!

Föreningen för Fjällbackas Årsmöte äger rum tisdagen 9 juli, kl.18.00 på Stora 
Hotellet. Varmt Välkomna till årsmöteshandlingar, buffé och allsång. Boka också in 
Barnens dag med krabbmete och piratshow 18 juli i almanackan.

I samarbete med föreningen kommer Radio Prime att sända live från Ingrid Bergmans 
Torg en dag i veckan under juli månad. De kommer att ha lokala gäster i studion varje 
gång samt tävlingar och roliga upptåg. Håll utkik efter deras lilla husvagn i sommar 
och titta gärna förbi och hälsa på i vagnen. 

Jag önskar er en härlig och förhoppningsvis solig och varm sommar med lata dagar, 
sköna bad och varma klippor tillsammans med era nära och kära. n
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FFF:s Trivsamma Träffar
Segla med S/Y Rubicon  
Text & Foto: Hans Schub

Har du hört den förrut? 
Text Eva och Göran Björving • Foto: Hans Schub

Paret Lisa och Johan Persson behöver knappast någon 
ytterligare presentation. Inte heller vad ämnet för deras 
kväll den 7 februari på Bååtshaket var. Vi följer ju deras 
seglats med S/Y Rubicon på särskild plats här i Bladet. 

Ett som vanligt fullsatt Bååtshaket fick dock möjlighet 
att se och höra dem ”live” denna februarikväll. Båten låg 
kvar på Nya Zeeland och paret hade rest hem till Sverige 
och Fjällbacka för att fira jul och nyår. Strax efter denna 
kväll reste de tillbaka till sin Malö 39 för att fortsätta den 
fantastiska resan runt jorden. 

Den som vill höra dem berätta om resan kan gå in på 
radioprime.se och söka under ”lyssna igen”. De inter-
vjuades nämligen av lokalradiostationen dagen före vår 
Trivsamma träff. Vi hoppas kunna välkomna er tillbaka 
till ytterligare en kväll med Lisa och Johan nästa gång 
de är i Fjällbacka. n

Det blev en otroligt lyckad kväll när ett 60-tal personer 28 
mars samlades på Bååthaket för att vara med när fören-
ingen provade ett nytt tema för en Trivsam Träff. Vi hade 
bett Lasse Lundberg och Peter Engberg lotsa oss igenom 
en humorkväll under titeln ”Har du hört den förut?” 

Kvällen började med att Peter lät oss höra på en fantastisk 
inspelning, där han på ett oefterhärmligt sätt imiterar Stel-
lan ”Nolhôtten” Johansson så otroligt skickligt. På kornet!

Därefter drogs det historier!  Både nya och gamla. Både 
bra och ”dåliga” – stämningen var på topp! Lasse och 
Peter lockade också många av besökarna till att greppa 
mikrofonen och dra egna historier. Uppenbarligen fanns 
det fler villiga berättare kvar när vi fick avsluta innan 
skrattmusklerna var helt utslitna.

Micke Bååth serverade en buffé med goda sillinläggningar 
och Janssons frestelse. En och annan besökare valde att 
krydda anrättningen med en snaps, vilket kanske ytterli-
gare bidrog till att höja stämningen. 

Under en paus i historieberättandet underhöll Fjällbackas 
ukulele-musikanter. Ja, den kvällen gav ”mersmak”! n
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Kyrktrappan – av Luka Vestergaard, komminister i Tanums pastorat

När jag var barn och kom till kyrkan - som då ännu var något av ett 
nyfikenhetens oförstörda väsen för mig, som en del andra, vuxna 
förebilder, föräldrar eller lärare, inte hade hunnit påpracka mig 
sina smårationella antaganden om - så sjöngs det en sång. ”Bygg 
inte hus på en sandig strand, bygg inte hus på grus”. Så går den. 

Kanske inte favoritsången med tanke på att något av det 
roligaste jag visste om att göra var att bygga sandslott. Men 
nog hade även jag, den blonda 6-åriga gossen, full koll på att 
sandslott inte står sig särskilt väl mot havets vågor och vindens 
krafter.

Så här fortsätter sången: ”Kanske verkar det okej, men en dag 
du ångrar dig, du måste bygga huset en gång till”. Tillit är otro-
ligt viktigt. Inte bara att vi får känna tillit till andra utan också 
till oss själva. För alla åldrar. Kanske har du stått inför ett slags 
vägval i livet? 

Tilliten till sig själv och någon annan kan hjälpa en igenom. 
Tron på att det svåra kan bli till något gott igen, så som årets 
konfirmander fått uttrycka det när de med sina egna ord fått 
översätta trosbekännelsen från 200-talets början. 

Sommarmusik i Fjällbacka kyrka 2019
Ons   3 juli  Sommarvisor på svenska    
  Grebbestadkören Chorus bjuder i denna konsert på klassiska  
  visskatter under ledning av Maria Franksson. 
  Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  10 juli  Folkvisa, psalm, lyrik och improvisation 
  Kammarjazztrion Jormin, Bergström, Holmgren med  
  gästsolist Maria Franksson.  
  Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  17 juli  Pärlor från musikal och operavärlden 
  Kända operaarior och sånger från musikalvärlden.  
  Ellenor Lorensson sång och Carl Markman piano. 
  Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  24 juli Here comes the sun 
  En härlig mix av låtar från the Beatles m fl. Janne Bjerger  
  trumpet, Per Hovensjö gitarr och Louisa Löfving sång. 
  Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  31 juli  Blå dager – Visor , jazz och världsmusik 
  Blå dager består av Patrik Wingård sång och gitarr, Sunniva  
  Brynnel dragspel och sång, Henrik Mossberg klaviatur och  
  sång samt Marcus Utbult kontrabas.  
  Fjällbacka kyrka 19.00

”Du måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte 
rubbar sig, för när regnet piskar på, har du frid i ditt hus ändå.” 
Många av våra bohusländska kyrkor står på berget. 

Tro är inte något hokus-pokus. Kyrkan bygger sin verksamhet 
på stenfast förtroende. Förtroendet till att någon - som alla har 
sitt eget hjärtas namn och språk för - håller oss i sin omsorg, 
även den som inte kallar sig för religiös. Och trosverksamheten 
innebär också att du har kyrkans förtroende att vara den du är, 
uttrycka livet som du vill, och kunna göra det - kanske ta en 
andpaus - i någon av våra vackra kyrkor nu under sommaren. n

Huset 
på berget

Detta är inte ett debattinlägg om vår bomarknad 😉
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Samhällsföreningen – Jacob Agertoft, ordförande 

Fjällbacka Samhällsförening - Föreningen 
där alla mantalsskrivna i Fjällbacka är med-
lemmar. Facebookgruppen är däremot 
öppen även för ”utomsocknes”. Passa på 
och gå in och diskutera hur Fjällbacka ska 
fortsätta vara ett fantastiskt samhälle! 

Mig når ni enklast via mail eller varför inte 
dyka på mig när ni ser mig på byn?

Ordförande: Jacob Agertoft:
Tel: 070-840 23 73 · Mail: jacob@joreviken.se

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

Ordförandebrev våren 2019
”– Hur många bor det i Fjällbacka egentligen?” brukar vara en av de vanligaste 
frågorna jag får när jag berättar att vår familj bor här permanent. Jag brukar 
skratta och säga att det beror på veckodag, för många som är här är veckop-
endlar. Man åker på söndag kväll, kommer hit igen efter jobbet på torsdag 
och jobbar på distans på fredagar. Det innebär att på tisdagar så bor det 
runt tusen personer här, vilket i princip dubbleras på torsdag-fredag. Under 
storhelger och när sommaren närmar sig ökar det ytterligare, till att under 
högsommarveckorna vara femsiffrigt. Det ställer stora krav på infrastrukturen 
men ger också en härlig omväxling för oss som är här mycket. 

Förra våren skrev jag att utomhusscenen, som samhällsföreningen har jobbat 
för i många år, kommer att vara på plats på Badholmen under sommaren 2018. 
Det blev försenat och istället stod den klar nu på våren 2019 som ett fint kom-
plement till övriga bebyggelsen på Badholmen. Tanken bakom scenen är att 
boende vill ha en mötesplats och en arena för att kunna ha arrangemang och 
utöka Badholmens attraktivitet och användningsområde.  Nu är den platsen 
klar och vi är stolta över att kunna visa resultatet. I skrivande stund är ett stort 
antal människor engagerade i att planera sommarens program. Men det är vår 
gemensamma scen och den ska så klart nyttjas av alla Fjällbackabor till fullo. 
Har du en idé eller vill använda scenen? Du kanske vill ha utomhusträning, 
konsert eller anordna barnkalas med IDOL-tema, hör av dig!  Sommarprogram-
met hittar du t.ex i facebookgrupperna ”Samhällsföreningen i Fjällbacka” och 
”Fjällbacka Anslagstavla”, ute på Badholmens vandrarhem och hos Turistinfor-
mationen vid Ingrid Bergmans Torg.  Hoppas vi syns i vimlet framför scen! n
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Turistinformationen – Hans Schub

Det var efter ett upprop på samhällsföreningens årsmöte 2016 som 
FFF sa sig vara beredd att axla ansvaret för turistinformationen i ett 
eller två år. Som vi skrivit om tidigare gick detta att göra tack vare 
stora ideella insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner 
som ställde upp med tid. Det gjorde att boden kunde vara öppen sju 
dagar i veckan under ett stort antal veckor. 

FFF styrelse tog dock i vinter beslutet att inte fortsätta att driva 
turistinformation och vi lämnade tillbaka nycklarna till Tanum Turist 
som är uppdragsgivaren. Driften har tagit för mycket tid och kraft 
i anspråk från oss, kraft som vi behöver lägga på alla våra andra 
aktiviter. 

Tanum Turist har då fått napp hos Susanne Hadenius Granqvist som 
med sitt företag Hälsan i Fjällbacka valt att återvända till turistinforma-
tionen. Fram tills för 14 år sedan drev hon den tillsammans med maken  
Ingemar. I sommar kommer Josefine Jarnedal som är anställd i 
företaget att vara ansvarig tillsammans med David Granqvist och 
Susanne H-G.  n

Sandbunkern – Anders Torevi

Sandbunkern är numera det fyndiga namnet på golfkrogen på Fjäll-
backa GK. Jonas Sand med familj har tagit över driften och lagt till Deli 
i beskrivningen. Jonas som är bosatt i Tanumshede har tidigare synts 
på Hamburgsunds Fisk och Bååthaket men han hade även egen krog 
i Grebbestad 2015-2017. Han har jobbat på Sjömagasinet i Göteborg, 
Grand Hotell Marstrand, Strömstad SPA och Nösunds värdshus så 
kökserfarenhet råder det ingen brist på.

Jonas är styrelsemedlem i Svenska Kockars Förening Väst och medlem 
i Culinary Team West of Sweden med två VM-silver på meritlistan. 

Deli-biten kommer vara en mindre disk med godsaker som kryddor, 
premiumkött, såser, sallader, ostar, marmelader, tryffel m.m. 

Även catering finns på programmet, där det går fint att låta Jonas och 
gänget komma hem till er och fixa maten både dag- och kvällstid. Eller 
varför inte ha festen på Sandbunkern? 

Jonas är mycket sportintresserad och med undertecknad delade han 
euforin efter ett rött-vitt-grönt hockeylag från västsveriges SM-guld nu 
under våren. Klok man, den där Jonas… .  n

Kroken – Anders Torevi

Efter två år som Krabbes Krog har nu restaurangen bytt ägare och 
namn. Kroken är det nya namnet och ägarna heter Emrah Tekin och 
Yialmaz Kaplan. Jag träffar Emrah för en pratstund. 

– Jag jobbade för Serbast Ali när han hade Mässen här och såg möjlig-
heten med krogen och det fina läget. Jag har tidigare arbetat på Pråmen 
i Strömstad och på restauranger på Nordby Köpcentrum. Nu satsar jag 
här, har lämnat Strömstad och flyttat hit. 

Upplägget som Evalotta Eriksson hade kommer att fortsätta med 
bra mat till bra priser och en bar i undervåningen under sommaren. 
När den kan öppna hänger lite ihop med personalfrågan men till 
sommarveckorna skall den vara igång.

– Det är första året så vi får ta det lite som ett läroår och se vad och hur 
det blir bäst. Vårens satsning med Dagens rätt har varit okej, även om 
det nu är öppet på fyra krogar dagtid. Och visst, det har varit en del folk 
även på vardagarna under den mörka årstiden.

Vi hoppas att allt kommer fungera bra och önskar lycka till med 
satsningen!  n



FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2019 • Nr 1269

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Apoteket – Eva Björving

Berit Andersson, vår apotekare sedan många år, har äntligen fått 
gå i välförtjänt pension. Hennes dotter Mia jobbar vidare med sin 
hudverksamhet i andra lokaler.

Det är det stora baltiska apoteksbolaget Euroapotheca, som köpt 
alla de 182 privata apoteken inom Apoteksgruppen i Sverige. Apo-
teken i Tanumshede, Fjällbacka och Grebbestad utgör nu en enhet 
och har en gemensam enhetschef, Per Öhrngren, som är placerad i 
Tanumshede. På apoteket i Fjällbacka träffade jag Lena Thuresson 
och Marika Bomberg, som till att börja med kommer att jobba där nu 
under sommarmånaderna. De ser fram emot att få ett utökat sorti-
ment med hjälp av ägarföretaget. De hälsar alla kunder välkomna! n

Kvarterskliniken – Eva Björving

Kvartersklinikens Rehabmottagning har nu etablerat sig i lokalerna  
där Sparbanken förr höll till. Här jobbar både arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. 

Therese Engdahl är ansvarig för verksamheten och hon berättar att 
man som patient är välkommen även om man inte i övrigt är ”listad” 
hos Kvartersklinken. Bilden visar Therese till vänster och till höger om 
henne står Emma Andersson och Hanna Vikman. På mottagningen 
kan man också träffa Eva Gillstedt Jernberg, som dock inte kunde 
vara med på bilden.

Flera Fjällbackabor har redan hittat hit. n

Coop – Annika Torevi

Äntligen har vi fått en butikschef på Coop efter att tjänsten varit 
vakant länge. Personalen har enträget klarat av att hålla butiken 
igång så att vi kunder knappt har märkt något, men nu är ordningen 
helt återställd. 

Sedan några månader är Linda Borggren butikschef på Coop 
Fjällbacka. Hon kommer närmast från Coop Munkedal där hon var 
tillförordnad butikschef. Linda är 41 år och har lång erfarenhet av att 
jobba inom Coop. Linda bor i Munkedal vilket innebär att hon pendlar 
till Fjällbacka. På fritiden är det familj och trädgård som gäller. Med från 
Coop Munkedal kom Malin Kollin och Anita Hansson – vi hoppas att 
alla tre kommer trivas i Fjällbacka. n

Marinan Richters – Annika Torevi

Susanne och Fredrik Viding från Jonsered driver restaurang Brons på 
Vitlycke Museum för andra året och de har även en Shell-station i Gråbo. 
I år har de tagit över boendedelen med åtta rum och restaurangen på 
Marinan Richters och blir därmed ett tillskott till Fjällbackas tradition 
av multientreprenörer. 

Susanne och Fredrik tänker låta verksamheten i Fjällbacka få växa 
fram efter hand, i år blir det fokus på boendet och under v.26-30 
kommer de servera frukost och lunchbuffé även till gäster utifrån. 
Under övriga delar av året kan man använda restaurangen som fest-
våning för allehanda kalas eller möten. Helt förträffligt med tanke på 
Fjällbackas brist på samlingslokaler! Lycka till önskar vi! n
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Text: Clas Collin • Foto: Clas Collin och Markus Larsson

Act global – think local
F Ö R E T A G S S I D O R N A

JML är exklusiva representanter på den skandinaviska marknaden 
för ett femtontal av världens största skeppsvarv. Kunderna är rede-
rier i de skandinaviska länderna. I kundlistan hittar du både Stena, 
Maersk och Frontline. Alla fartyg måste in på varv för regelbunden 
service och underhåll, för att få behålla sina klassningar. Och även 
om antalet nybyggen inte är så stort, så byggs fartyg om i ganska 
stor omfattning: moderniseringar, förlängningar, anpassning till 
andra typer av gods, skadereparationer. JML marknadsför, gör 
förfrågningar om ledig kapacitet, tar in offerter och hjälper rede-
rierna med kontakter före, under och efter jobbet. 

Man undrar ju om det räcker med att sitta på rumpan här i 
Fjällbacka med telefonen i handen och mailen glödhet. Eller 
måste ni ut i världen?

– Vår största tillgång är våra kontakter och de måste vi under-
hålla genom att man träffas ansikte mot ansikte. Jag har ungefär 
150 resdagar per år varav 100 utanför Europa. Sex resor till Kina 
det senaste året till exempel. Gardemoen ser jag ofta! Dessutom 
ställer vi ut på internationella mässor för den maritima industrin, 
t ex NorShipping. Vi agerar verkligen globalt.

Normalt brukar ju uttrycket vara tvärtom. ”Think 
global – act local”: man skall tänka på vad vårt dag-
liga agerande på hemmaplan betyder i det stora 
sammanhanget. Men när det gäller JML Shipyard 
Agency och Markus Larsson känns det rätt att vända 
på begreppet. 

Nere i Richtershuset vid Handelskajen i Fjällbacka ringer det 
nämligen i telefonen från Singapore och Dubai, från Stavanger 
och Guang Zhou i Kina. Inte undra på att Markus, Jens och 
Catarina måste hålla reda på vad klockan är runt om i världen.

Klockorna på kontoret visar tiden i Fjällbacka, Dubai och Singapore.
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Men Fjällbacka är väl ändå lite ”off” om man tänker på ship-
ping och varv. Hade de inte varit mycket lättare att sitta i 
Göteborg till exempel?

– Tvärtom. Vi har många kunder på Vestlandet, i Oslo och i 
Köpenhamn som vi besöker. Fjällbacka ligger helt rätt för oss. Och 
dessutom utnyttjar vi aktivt Fjällbackas fantastiska miljö genom 
att ta hit både kunder och varvsrepresentanter. Här tänker vi lokalt 
och är stolta över att kunna visa upp var vi sitter. Och kunderna 
och varven kommer mer än gärna hit! Vår placering är definitivt 
positiv för bolaget. Vi kan jämföra, för både Jens och jag har jobbat 
med samma inriktning i Göteborg i många år.

Hur hamnade ni egentligen här? Varför Fjällbacka? Särskilt 
som du är uppväxt i Göteborg, bodde där med familjen när 
ni skulle starta företaget och hade jobbat där i mer än tio år?

– Det är en historia som går genom flera generationer. Min farfars 
far startade ett skeppsvarv i Kristinehamn, Bröderna Larssons Varv. 
Farfar som tog över varvet, brukade gå med båt på sommaren 
nerför Göta Älv och upp längs Bohuskusten. Han hittade en trevlig 
naturhamn på Veddö dit han brukade gå. Där byggde familjen så 
småningom ett sommarhus och där var jag alltid på somrarna. 
Fjällbacka var den fasta punkten i tillvaron, också när jag flyttade 
med pappa Jens till Singapore där han var VD på ett företag inom 
marinbranschen. I Singapore gick jag i gymnasiet, vilket var en bra 
grund för internationell verksamhet - all undervisning på engelska 
och 70 nationaliteter i samma skola! Men det var alltid Fjällbacka 
och golfen som gällde på sommaren. Här träffade jag också min 
fru Catarina.

Det är många som har sommarboende här, men alla startar 
inte företag för det?

– Jens hade en gedigen bakgrund i branschen. Surveyor på 
Svenska Assuransföreningen både i Göteborg och Hong Kong 
och marknadschef på varv i Dubai. Jag hade jobbat 10 år på ett 
marinföretag i Göteborg och byggt upp ett bra kontaktnät med 
rederierna. 2010 fick pappa och jag möjlighet att ta över represen-
tationen för Dubai-varvet och skulle starta ett företag. Samtidigt 
fick Catarina och jag erbjudande om en tomt på Vetteberget, 
pappa hade just byggt nytt på Veddö och våra framtida kunder 
fanns mycket på Vestlandet och i Oslo. Barnen var små, så det är 
klart att vi sneglade på möjligheterna att få lite föräldrasupport 
av Catarinas föräldrar och Jens! Allt talade för Fjällbacka utom 
möjligen lite längre restid till flygplatsen än från Landvetter, där 
vi bodde då.

Med 150 resdagar om året kanske det behövdes lite support. 
Hur fungerar Fjällbacka ur familjesynpunkt?

– Här kan man släppa barnen att gå ensamma till skolan. De 
är alltid sedda. Och det finns verkligen en bra fungerande skola 
både i Fjällbacka och i Hamburgsund. Allting är nära: korta 
transporttider till barnens aktiviteter, golf, hummerfiske. Fritiden 
finns utanför dörren. Det är inget stort projekt att hitta på något 
med barnen. Så fort du är hemma från jobbet har du mycket mer 
tid än i storstan. Dessutom uppskattar jag lugnet när jag kommer 
tillbaka från hetsiga resor.

Eftersom Catarina är från Fjällbacka och jag varit här alla somrar 
hade vi inget problem med vårt sociala nätverk. Det var bara att 
köra på. Sen är det roligt att under tiden vi har bott här, så har 
tre gamla golfkompisar med familjer flyttat tillbaka hit!

Nu jobbar Catarina halvtid som kurator på Uddevalla Sjukhus och 
halvtid på JML. Viktor är 19 och har gått gymnasiet i Uddevalla och 
haft eget boende där. Ludvig är 16 och bor fortfarande hemma.

 Åter till JML. Hur ser konkurrensen ut? Och framtiden?
– Alla stora rederier jobbar via regionala representanter som oss 

och de planerar inte att ta över den här verksamheten själva. Vi 
har bara en konkurrent i Sverige, men flera stora i Norge. Det finns 
ungefär 500 potentiella kunder i Skandinavien, många av dem har 
flera båtar som alla  behöver in på service var tredje till femte år. 
Det blir en bra marknad som gav oss bra tillväxt förra året. Och för 
att öka vår bearbetningen av nya kunder anställer vi nu en person 
till. Så från augusti är vi fyra på kontoret.

Du är inte bara internationell varvsrepresentant utan också 
lokalföretagare. Tillsammans med Niklas Hagberg med familj 
äger ni Fjällbacka Tennis & Äventyrsgolf. Där står just nu en 
stor grävmaskin och äter upp minigolfbanan som var rätt ny. 
Vad händer?

– Padel, eller padeltennis, är den mest växande racketsporten i 
världen och vi tyckte att vi skulle ha en sådan bana i Fjällbacka. 
Så nu schaktar vi ut och lägger om en del hål på golfbanan. När 
det är klart har vi förnyat allt här uppe: padelbana, tennisbana 
med samma underlag som på ATP-touren, golfbana med nya hål 
och glasscafét. Vår ambition är att Fjällbacka skall ha ett riktigt 
aktivitetscenter med hög kvalitet! 

För oss som inte riktigt hänger med: padel spelas med speciella 
kompositracketar på en bana som är ungefär lika stor som en 
tennisbana innanför begränsningslinjerna. Spelet är en bland-
ning av tennis och squash, eftersom banans bakväggar och en 
del av sidoväggarna är av glas och får utnyttjas i spelet. Och 
man spelar alltid dubbel.

JML med Markus, Catarina och Jens är ett utmärkt exempel 
på att det går att agera globalt, genom att tänka igenom 
och utnyttja det lokala samhällets fördelar. De är inte först 
på plan, vi har ju Tetra Pak Inventing sedan gammalt. Och på 
annan plats i tidningen hittar du ytterligare ett företag som 
gör internationella affärer med Fjällbacka som bas. De gamla 
skepparna, silloljeexportörerna och stenhuggarna ler förtjusta 
i sin himmel över att våra internationella traditioner hålls vid 
liv och utvecklas. Att JML:s kontor ligger nere vid gamla Han-
delskajen känns helt logiskt. n

Vid pressläggning av denna tidning var paddelbanan just invigd, men vi 
återkommer med mer om banan i nästa nummer.
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Finansiell utbildning i 
Kenya drivs från Fjällbacka

Text:  Johan Ulriksson • Foto: Chartify 

I en lägenhet centralt i Fjällbacka bor Thomas Håkansson 
med sin fyraåriga dotter Enya. De flyttade in december 2018. 
Enya går på Fjällbackas förskola och har fått många nya kom-
pisar sedan de flyttade hit. Thomas koppling till Fjällbacka 
är att hans mamma Inger Lundberg bor här. 

Thomas startade sitt bolag Chartify under 2018 och kom 
fram till att Fjällbacka är den perfekta basen att driva före-
taget från. Fjällbacka är centralt beläget mellan Oslo och 
Göteborg som med sina flygplatser ger möjlighet att snabbt 
och enkelt ta sig ut i världen. Det, i kombination med en miljö 
som ger en extra dimension till uttrycket ”livskvalitet” samt 
en oslagbar miljö för hans dotter att växa upp i, gjorde valet 
enkelt för Thomas.

Thomas driver sitt företag ihop med två kollegor, en med 
bas i Oslo och en i Nairobi, Kenya. Företaget Chartify erbjuder 
utbildningar, nätverk, personlig rådgivning, WEBinars och 
mycket mer till personer som är eller vill bli finansiella traders 
och investerare.

Chartifys fokus är att utbilda invånare i östra Afrika. Det är 
den region i världen som just nu har störst medelklasstillväxt 
och samtidigt en stor andel mycket välutbildade men 
tyvärr arbetslösa ungdomar. Chartify vill utbilda invånarna 
i teknisk analys av finansiella marknader. De skall därefter 
kunna arbeta och försörja sig själva genom att investera i 
sina egna länder. Detta kan på sikt skapa fler arbetstillfällen 
och förhoppningsvis minska beroendet av den utbredda 
korruptionen som finns i många länder, inte bara i Afrika 
utan över hela världen.

I Nairobi har man kontakt med universitet och andra utbild-
ningsinstitut för att berätta om sin verksamhet och det är inte 
ovanligt att man fyller salar med över 500 nyfikna åhörare, 
flera gånger i veckan. 

Tack vare ett snabbt bredband kan Thomas sitta i Fjällbacka 
och genomföra dagliga utbildningspass på distans i Nairobi, 
via programvaran Zoom. Även den personliga rådgivningen 
sker via Zoom. Några gånger per kvartal är Thomas på plats 
i Kenya för ett antal utbildningsdagar och lokala event i 
Nairobi samt andra städer i Kenya. 

Chartify fick tidigt efter att de startat sin verksamhet en 
förfrågan om att starta upp utbildningscenter i Asien, bland 
annat i HongKong men man vill nu i första hand fokusera på 
östra Afrika och Skandinavien.

Läs mer om deras verksamhet på www.chartify.org och följ 
dem gärna på Facebook. n

▲ Entreprenörerna bakom Chartify från vänster Henrik Sholler (Oslo),  
      Thomas Håkansson (Fjällbacka) och Jarius Martin (Nairobi).
 n Chartify deltar ofta på yrkesvägledande event och mässor runt om i Kenya.
▼ Intresserade studenter under ett seminarium på University of Nairobi.
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Text: Hans Schub

Planerna för Fjällbacka
– vad har hänt sedan sist?

Uppföljning från artikeln i Bladet nr 125. Siffrorna 
hänvisar till hur planerna numrerades där.

1. Flig 1:6
I vinternumret var statusen ”…har varit ute på granskning. 
Planen förväntas antas under 2019”. Miljö- och byggnads-
nämnden godkände på sitt maj-möte granskningsutlåtandet 
så förväntan om ett antagande under 2019 gäller fortfarande. 
Exploatören och kommunen arbetar nu med ett så kallat 
exploateringsavtal som ska reglera kostnader för de åtgärder 
som behövs för planens antagande. Det handlar främst om hur 
området ska ansluta till Föreningsgatan, dvs ”vägen runt berget”. 
Här behövs en ny korsning och lutningen på Föreningsgatan 
behöver troligen justeras något.

6. Del av Fjb 163:1, verksamhetsområde
Samrådet är genomfört och de inkomna synpunkterna kan 
komma att leda till justeringar i det hittills presenterade förlaget 
till ny detaljplan. Därefter kan planen gå vidare till granskning i 
höst, det sista steget före antagande. Arbetet följer tidsplanen.

11. Del av Fjällbacka 163:1, Kajen
Här skrev i i vinternumret att vår förhoppning var att i detta 
nummer kunna presentera en helt färdig idé för Kajen, en idé 
som först behöver politisk förankring. Detta har skett delvis, 
det stora förankringsarbetet sker i samband med arbetet med 
budget 2020, alltså efter sommaren.

12. Fjällbacka 136:2, Badis
I vinternumret redovisade vi ett antal ”svåra frågor” där främst 
Länsstyrelsens förhållande till de riksintresse de är satta att 
bevaka är avgörande. Under granskningen yttrade sig Länssty-
relsen bland annat om att detaljplanen riskerar att skada riksin-
tresset för kulturmiljön. Länsstyrelsen menar att detaljplanen 
ger möjlighet till en byggnad som dominerar över den riksin-
tressanta bebyggelsen både vad gäller volym och gestaltning. 
Exploatören har nu låtit en arkitekt skissa på en ny byggnad 
som bättre kan tillgodose länsstyrelsens synpunkter. Arbete har 
också skett för att förtydliga frågor avseende geoteknik och sta-
bilitet. Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal 
tas fram som reglerar kostnader för de åtgärder som behövs för 
att genomföra detaljplanen.  
 
17. Fjällbacka 173:124, Vetteberget etapp 3
Kommunstyrelsen valde i december att prioritera upp denna 
plan så att arbetet med den kan komma igång nu under 2019.

18. Slänten
Status är som beskrevs i vinternumret att planen antagits och 
vunnit laga kraft redan 2017 men att  Länsstyrelsen därefter ställt 
krav på fortsatta arkeologiska undersökningar. Detta innebär 
en osäkerhet för vad som kan finnas i marken. Vi skrev också 
att arbetet med detta ”skall starta upp så fort som möjligt”. Här 
har det inte gått enligt tidplan, mycket beroende på brist på 
projektledare inom kommunen.

Övrigt
Kommunen har bestämt en väg framåt för hur arbetet med 
detaljplaner i de centrala delarna av våra samhällen ska kunna 
gå vidare. Gemensamt för dessa är att man måste ”ta höjd för” 
befarat stigande vatten (se vinternumret). Tanken är att upprätta 
en gemensam översvämningsstrategi för våra samhällen. Den 
ska beskriva ett antal åtgärder som kommer att kunna sättas in 
om och när vattennivåerna stiger. Om kommunen har en strategi 
som visar hur vi kommer att hantera risken för översvämning i 
ett övergripande perspektiv kommer det att underlätta framtida 
planering och att upprätta detaljplaner inom dessa områden.
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I de senaste numren av Fjällbackabladet har vi 
haft en serie intervjuer med unga barnfamiljer 
som har flyttat till Fjällbacka. Inte oväntat trivs de 
bra och tycker de kan ge sina barn en väldigt fin 
uppväxt här. Om de hade tyckt annorlunda hade 
de väl redan dragit vidare innan vi hunnit göra 
några intervjuer!

Men vad tycker de som är unga i samhället? De som inte valt 
själva? Vi har intervjuat tre unga i olika åldersgrupper, för att få 
deras perspektiv på Fjällbacka som uppväxtmiljö. Tre stycken 
är ju på inget sätt ett representativt urval. Det finns (i december 
2018) 270 barn och ungdomar som är 19 år eller yngre i Fjällbacka 
med omnejd. Det är tjugoen procent av totala antalet som bor 
i området, något som skulle gjort de unga till det tredje största 
partiet i kommunalvalet i Fjällbacka. Det är kanske tur att för 
de etablerade partierna att de inte får rösta. Men deras åsikter 
är intressanta.

Vi har tre intervjuoffer: Nora Welander Strandberg är tio år och 
går i fyran i Fjällbacka skola. Hon får representera de 173 barnen 
som är noll till elva år gamla. Eller kanske snarare de drygt 
hundra barnen som är mellan sex och elva år. Det är vid sex år 
man börjar i den obligatoriska förskoleklassen och sedan går 
man i Fjällbacka skola till och med femman.

Mellan tolv och femton år finns det 52 unga. Viktor Karlsson har 
gått ut åttan i Hamburgsunds skola och har just fyllt femton. Han 
följer alltså den klassiska skolkarriären för fjällbackabarnen: efter 
femman byter man, tillsammans  med barnen från Rabbalshede, 
till den gemensamma skolan för södra delen av kommunen. 
Femman eller sexan, det har varierat lite mellan åren. Nu talas 
det om att starta en sexa i Fjällbacka igen, på grund av storleken 
på årskullarna. 

Matilda Lindh-Klarqvist har just tagit studenten på estetiskt 
programmet i Uddevalla gymnasieskola. Hon har också gått i 
Fjällbacka, följt av Hamburgsund och sedan ställts inför att välja 
gymnasium i Uddevalla eller Strömstad. Göteborg hade också 
varit ett alternativ, eller kanske kunde hon fastnat på vägen 
söderut i det processtekniska programmet i Munkedal. Men 
Uddevalla är en klassiker för Fjällbackas ungdomar. Just nu är 
de 45 stycken i gymnasieåldern, sexton till nitton.  

Låt inte lura er av att ungdomarna verkar sitta tillsammans och 
svara på frågorna. Det är bara ett formmässigt trick. Intervjuerna 
var individuella.

Ung i Fjällbacka
Text & Foto: Clas Collin

Du har ju bytt skola två gånger Matilda. Och du Viktor hit-
tills en. Men ditt andra byte är ju på gång, gymnasievalet 
skall väl göras i höst. Hur var det att byta och komma till 
en ny skola?

– Matilda: Det var roligt att byta till Hamburgsund. Jag hade 
redan många kompisar där, som jag hade fått bland annat i 
Örjans buggkurser. Att sedan gå vidare och komma till Uddevalla 
var spännande, att komma till något större. Till något där man 
själv hade valt vad man skulle läsa. De flesta kompisarna från 
Hamburgsundskolan valde Uddevalla, så jag kände mig inte 
ensam. Uddevalla var det enda gymnasiet som hade dansinrikt-
ning, så för mig valet var självklart. Nu fick jag dansintresserade 
klasskamrater både från Trollhättan, Strömstad och Lysekil.

- Viktor: Innan var det spännande men lite nervöst. Jag hade 
längtat till bytet! Och det blev väldigt bra. Jag kände flera av 
de nya klasskamraterna från den gemensamma fotbollen, bra 
lärare, nytt trevligt folk och större skolgård. Och skolan jobbade 
med att få ihop klasserna, både med besök innan flytten och 

Matilda

Viktor

Nora
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med speciella grupparbeten. Det tog ungefär ett år innan klas-
sen verkligen hängde ihop. Nu längtar alla efter att gå ut nian 
även om det betyder att man kanske kommer att tappa en del 
kontakter. Några kommer ju till Strömstad, några till Uddevalla 
och en del kanske till Göteborg.

Du har ju inte bytt än Nora, det är ju ett år kvar för dig. Är 
flytten till Hamburgsund något du tänker på?

– Nora: Visserligen är Fjällbacka skola lite gammal och ibland 
är det högljutt och lite bråttom, men jag hoppas att det startas 
en sexa som det talas om. Då får jag gå kvar ett år till i Fjällbacka! 
Här är alla trevliga, både elever och lärare. Hamburgsund blir 
ju nytt och större, kanske blir svårt att hitta. Vi har redan nu 
gemensamma klassresor med Hamburgsund och Rabbalshede. 
Och så har vi gemensamma idrottstävlingar uppe i Tanumshede 
med alla skolor. Gymnasiet har jag inte börjat fundera på än.

Hur åker/bor man om man går i skola i Uddevalla?
– Matilda: Jag har pendlat hela tiden eftersom jag har varit aktiv 

i DancePort, också som ledare. De flesta kompisarna har bott i 
egna rum i Uddevalla, men för mig skulle det betytt pendling åt 
andra hållet. Om jag behöver övernatta nån gång kan jag göra 
det hos kompisar. Att pendla tar ungefär tre timmar per dag.

Och till Hamburgsund?
– Viktor: Det tar ungefär tio minuter med buss från Fjällbacka 

skola, inget problem. När vi talar om gymnasiet så småningom 
verkar de flesta i klassen vara inställda på att pendla.

Vad har du för intressen på fritiden? Och kan du göra det du 
vill i Fjällbacka?

– Nora: Jag tränar på Hälsan två gånger i veckan, både CroxBox, 
yoga och styrketräning. Där finns tre barngrupper med barn 
mellan tre och tolv år. En av gångerna är jag hjälptränare. Jag 
dansar också. Vi har haft ett värdegrundsprojekt i skolan med 
Victoria Widelius och jag kommer att börja i hennes dansunder-
visning i höst. Sen spelar jag gitarr i den kommunala musiksko-
lan. De kommer till musikrummet i skolan så jag behöver inte 
bli skjutsad nånstans för att göra det jag vill.

– Viktor: Jag gillar att göra film. Och det är lite speciellt, så det 
finns inte så många kompisar som sysslar med det i Fjällbacka 
eller i Tanums kommun. För att gå på kurser och sånt måste man 
åka längre. Det blir nog lättare i Uddevalla så småningom. Men 
man kan lära sig mycket på nätet. Att vara med folk är trevligt och 
lätt i Fjällbacka, där alla bor nära. Jag spelar också online-spel 
och då kan man sitta var som helst. Här finns ju också vanliga 
sporter som fotboll och segling. 

– Matilda: Jag har sysslat mycket med dans, både som aktiv 
och som ledare för barnkurserna på DancePort sedan 2013. 
Annars har jag inte så mycket fritid, jag är inte hemma förrän 
klockan fem och sen är det läxorna. Men att vara med kompisar 
är enkelt och trevligt här.

Finns det saker du saknar som skulle göra din uppväxt bättre 
och trevligare? Finns det nackdelar med att bo här?

– Matilda: Det är inga aktiviteter som jag saknar, men samhället 
är litet och det är svårt med transporterna om man till exempel 
vill besöka någon i Grebbestad eller Rabbalshede. Bussarna 

fungerar dåligt och om man inte blev körd var man väldigt 
instängd. Det var jätteskönt när man fick moped och nu ännu 
skönare med körkort. Här finns inte heller något fik eller ställe 
för ungdomar att träffas, man går hem till varandra. Det var kul 
när Tanums shoppingcenter kom, då kunde man ”gå på stan”.      

– Viktor: Jag saknar det här med filmen. Och om  man får kom-
pisar i Grebbestad och andra samhällen, t ex genom fotbollen 
så fungerar bussarna inte bra. Det är svårt att träffas utan att 
bli skjutsad. Och det är långt till ett riktigt shoppingcenter som 
Torp eller Nordby. I Hamburgsund finns det fritidsverksamhet i 
Blå Hallen på onsdagar och fredagar, inget sådant i Fjällbacka. 
Det blir vid Ackes på sommaren!  

– Nora: Jag saknar en fritidsgård eller liknande, där man till 
exempel kunde dansa lite spontant. Nu träffas man på Hälsan 
eller på lekplatsen utanför, eller hemma.

  
Vad är det bästa med att växa upp i Fjällbacka tycker du?

– Nora: Det är nära till skogen och naturen. Och nära till kom-
pisar. Och så känner jag mig trygg i Fjällbacka, både när jag går 
till skolan eller hem från kompisarna.

– Viktor: Kusten, att bo så nära vattnet är underbart. Man tar 
cykeln med kompisarna och är nere och badar på några minu-
ter. Vi åker gummibåt, wakeboardar, snorklar. Att Fjällbacka                                                                                                                                      
är litet gör att hela samhället känns som ett hem. Man känner 
de flesta. 

– Matilda: Fjällbacka är litet, alla känner alla! Det är nära havet, 
vi är ute mycket med båten. Och när jag jämför med kompisar 
från till exempel Trollhättan, så är här en mycket lugnare miljö. 
Jag är glad att bo i Fjällbacka och tacksam över att ha fått växa 
upp här.

Och jag som hade hittat på så många bra rubriker, om våra 
intervjuoffer hade varit missnöjda med sin uppväxt här: 
”Dömd till Fjällbacka” till exempel. Nu verkar de nästan lika 
nöjda som föräldragenerationen. Men två saker står ut som 
förbättringsområden: först möjligheten att ta sig med buss 
till de kringliggande samhällena. Med både skolstrukturen 
och gemensamma aktiviteter uppmuntras de unga att skaffa 
kompisar utanför Fjällbacka. Men sedan när det funkar och 
man verkligen blir vänner, så finns det dåligt med möjligheter 
att utveckla kompisskapet på fritiden. Tills man skaffar moped 
vill säga. Om man har råd. Och föräldrarna verkligen vill att man 
skall ligga och dra längs hundrasextiotrean. Kanske dags för en 
Ung Linje runt mellan samhällena?

Det andra är bristen på mötesplatser för unga i samhället. 
Ett fik där man kan sitta, en fritidslokal som är öppen. Det har 
ju funnits en fritidsgård i Fjällbacka, i Kyrkskolan, men den är 
nedlagd. Nu finns fritidsgårdarna i Tanumshede, Grebbestad, 
Bullaren och Hamburgsund. Men då är det ju de här bussarna 
igen. Fjällbacka Service, skolan, församlingshemmet - lokaler 
finns ju.

Jag har en enkel teori. Ju bättre man trivs när man växer 
upp, desto större chans att man stannar kvar/flyttar tillbaka till 
samhället i vuxen ålder. Och det behövs. Medelåldern i Tanums 
kommun har ökat från under 42 år 1990, till 46 år 2018. Det är 
nästan fem år äldre än i övriga Sverige! n
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Kriget började 1 september 1939 genom Tysklands anfall mot 
Polen som några veckor senare följdes av Sovjetunionens anfall 
mot dess östra del. Detta då en delning av Polen, Baltikum och 
Finland skulle ske enligt Molotov–Ribbentrop-pakten.

 Sovjetunionen följde senare upp med att anfalla Finland den 
30 november 1939 vilket Finland till att börja med lyckades hejda. 
Sverige förklarade sig som icke krigförande men man tillät att 
en svensk frivilligkår bildades och sattes in i slutstriderna i norra 
Finland, något som senare skulle få betydelse för försvaret av 
Bohuslän, Dalsland och Värmland. Fred slöts till slut mellan 
Finland och Sovjetunionen den 13 mars 1940 och den svenska 
frivilligkåren började avvecklas och hemkallas. Man började 
då pusta ut i Sverige och hoppas att krig inte skulle föras mer 
i norra Europa. 

Fjällbacka Skans U 77 
– en snart 80-årig nu inte så hemlig hemlighet

Något som vi nästan inte ser, och kanske inte heller tänker så mycket på, är lämningarna i Fjällbacka från andra 
världskriget. Var finns de, vem skapad dem, varför skapades de och vad kunde skett? En sann, ruskig historia 
var det som kunde lett till krigshandlingar mitt i Fjällbacka. Vi blev dock förskonade och som Erik Boheman, 
Sveriges kabinettssekreterare under kriget, konstaterade: ”Det förhållandet att Sverige genomlevde åren 
1939–45 utan att indras i kriget, utan att förlora sitt oberoende och utan att lida några mera betydande mate-
riella skador är något av ett under”. De stora förlusterna för Sverige kom att bli de många fartyg som sänktes 
och dess besättningar och passagerare som omkom. 

K nappt hade beredskapen börjats sänkas i norra Sverige förrän 
det tyska anfallet ”Weserübung” skedde mot Danmark och 
Norge tisdagen den 9 april 1940. Ett datum som levde och lever 
starkt i minnet på de som var med. 

I Bohuslän och andra gränslandskap mot Norge fanns vid 
tidpunkten nästan ingen svensk trupp och inga gällande krigs-
planer för en sådan händelse. Vid regementet I17 i Uddevalla 
fick man ihop ett kompani av soldater som var under under-
befälsutbildning och dessa skickades i bussar mot hamnarna 
i Strömstad och Lysekil. I17 började mobilisering så snart som 
möjligt och man röjde förråden på vindarna i kasernerna och 
fick ut folk till mobiliseringsförråden i skogarna under rätt stor 
villervalla mot vad som senare gällde under kriget. 

Text: Lars Kahlman • Foto: Anders Torevi och fam. Kahlman

KRÅKHOLMEN

Kanske inte lika stort som ”Kanonerna på Navarone” eller ”Adolfkanonen” i Harstad, Norge, men det fanns en kanon som skyddade inseglingen till Fjällbacka. 
Utöver kanonvärnet fanns på Kråkholmen skyddsrum och ett antal skyttevärn i olika riktningar.
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Visst luftvärn av modernaste sort lyckades man sätta upp på 
Musikberget vid regementet. Då, mitt under mobiliseringen, 
kommer ett tyskt plan av typen Junker JU 52/3M in mot 
Uddevalla. Furiren Birger Magnusson och hans mannar vid 
kanonerna gav först varningseld och sedan snabb verkanseld 
och sköt ned planet vilket måste stärkt moralen rätt bra vid 
regementet men skapade diplomatiska problem. UD fick sedan 
mörklägga så mycket som möjligt för att detta inte skulle reta 
upp Tyskland.

Hur skulle försvaret organiseras i väst utan planer? Det blev 
till att improvisera och man skapade ett nytt försvarsområde 
från Göteborg upp till norra Värmland vilket skulle försvaras 
av Andra Armékåren. Officerarna som användes i ledningen 
för 2:a armékåren blev i stor utsträckning veteranerna från 
svenska frivilligkåren i Finland. De som just hade varit ute i krig, 
avvecklats och var utan tjänstgöringar i andra delar av armén. 
En lycklig slump, kanske? C A Ehrensvärd, som blev stabschef i 
försvarsområdet och senare svensk arméchef, konstaterade att 
”verklig kunskap stod då högt i kurs”. 

De första råden vid inspektioner ute i 
fält blev att gräva och spränga djupare 
och använda många små samverkande 
värn. Strategin var att i djup från norska 
gränsen skapa många mindre skansar vid 
strategiska och lättförsvarade punkter i 
naturen. Dessa skulle sedan understödjas 
av artilleri och lätta rörliga enheter i den 
svåra terrängen runt dessa punkter. Då 
pengaanslagen hade varit begränsade 
var detta vad som hade tagits fram som 
ett signum för det svenska infanteriet 
innan kriget och liknade den finska stra-
tegin som hade använts under vinterkri-
get. För att inte få fienden i ryggen från 
landsättningar i hamnar vid Bohuskusten 
skapades även försvar av stora och små 
försvarsanläggningar. Därav skansarna i 
bland annat Fjällbacka och Grebbestad.

Tanken var att fånga upp en tysk 
framstöt från Norge mot Göteborg, och slutligen stoppa den 
i den svåra Bohuslänska terrängen och den geografiska för-
trängningen mellan Uddevalla och Vänersborg vid försvarslinjen 
”Vänerlåset”. När försvaret var tillräckligt starkt och mobiliserat 
och man saktat ner en tysk framryckning skulle man anfalla in i 
Norge mot Trondheim eller Mo i Rana för att skapa kontakt med 
västmakterna och få militär hjälp.

Kråkholmen, Hamnen och Valö
Skans U77 i Fjällbacka och skansar på andra håll förbereddes så 
fort som möjligt 1940 för en insats i kriget genom att kunniga 
stenarbetare bland värnpliktiga och privata byggare anlitades. 
Skansen i Fjällbacka blev indelade i tre delar: Kråkholmen, 
Hamnen med en linje från Utsiktsvägen (vägen upp till Badis 
från Richters) via Dinglevägen (vägen bakom minigolfen) till 
Rapekullen och till sist Valö mellan Gorrviken och Saltkällbukten. 

Kråkholmen hade det nu väl synliga kanonvärnet ut mot 
inloppet, ett enklare skyddsrum och åtta personvärn ned-
sprängda i graniten i huvudsak ut mot havet men även mot 
landsidan. 

Hamnen hade ett flertal vägspärrar. En 
vid själva utfarten från hamnkajen ned-
anför Utsiktsvägen och på vägen själv, 
det idag fortfarande synliga skjutbara 
stridsvagnshindret, ett så kallat piano, 
i betong. Dessutom fanns ett främre 
försvar mot Grebbestadshållet halvvägs 
längs stranden mot Skäret i form av en 
vägspärr med stridsvagnshinder och 
ett värn upp i berget. Två vägspärrar 
med stenbråte i mellan fanns ungefär 
där norra muren idag går på kyrko-
gården. I Rapekullen finns än idag ett 
knappt synligt personvärn insprängt i 
graniten ovan där en av vägspärrarna 
var. Sammanlagt fanns i Hamndelen 15 
personvärn nedsprängda i graniten och 
ett skyddsrum för tolv personer som 
skulle klara en fullträff samt stormhinder 
i form av taggtråd. 

Grupp med soldater från I15 Borås.

Soldater på gamla bron till Badholmen.

➲
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Det mest överraskande är kanske att ute på Valö fanns en del av 
skansen med fem personvärn bakom dubbla taggtrådshinder in 
mot landsidan av ön. Tanken var väl att en angripare från havet 
skulle utsättas för eld från tre olika håll samtidigt. Ett angrepp 
över land från Grebbestadshållet skulle stoppas av både försva-
ret i Hamnen och delar av Kråkholmen.

Om Fjällbacka skans föll så fanns även ett bakre försvar av 
vägen mot Kville i form av Skansen Edsten U76 med pansarvärn, 
granatkastarplats m.m. 

Hur snabbt skansarna var färdiga vet jag inte men man 
bedömde allmänt att i början juni 1940 kunde man låta de 
inkallande trupperna i Bohuslän få öva mer istället för att gräva 
och spränga. En aktivitet var att börja träna skarpa anfall under 
krigsförhållanden med fullt artilleriunderstöd vilket man lät 
förbanden göra vid ett nyanlagt skjutfält vid Mon som råkade 
ligga väldigt nära den norska gränsen. Det var nära för trupperna 
och troligen ett led i det psykologiska kriget mot den förmodade 
tyska angriparen från Norge. Enligt vittnen var ljudet mycket 
högt från artillerisalvorna och precisionen väldigt bra vilket 
kanske spred sig över gränsen.

Att förbanden slet hårt och uppvisade stor vilja att göra något 
med de medel som fanns finns bevittnat men det måste ha 
varit skrämmande och nervöst att vänta på ett eventuellt anfall. 
I staben för försvarsområdet hade man tagit fram två kodord 
som skulle skickas ut till alla förband Givakt och Eld. Givakt 
innebar högsta beredskap för ett kommande anfall och Eld 
innebar att krig rådde. 

Två gånger skickades ordern Givakt ut vilket måste ha fått 
många att tro att nu är kriget här. En gång var den 18 maj då man 
hade nekat transitering av vapen till hårt trängda tyska förband 
i Narvik. Men lyckligtvis kunde man avblåsa båda gångerna. 
Ordern Eld behöves som vi vet aldrig skickas ut men det hade 
inneburit att jägarförband omedelbart skulle gå in i Norge och 
attackera staber m.m. Om man vet lite om C A Ehrensvärd och 
hur han agerade så var det inte en fråga om att ligga still och 
vänta som gällde. Men hade det hjälpt? 

Vi hade i alla fall graniten! Graniten var något man såg som 
viktigt i det svenska försvaret och man ville kanske också upplysa 
den tänkta fienden om den som en stor svårighet. Det var något 
som major Lidström skrev om i skriften ”Den svenska graniten i 
försvarets tjänst” vilken publicerades 1943 och i den finns faktiskt 
en vy över Fjällbacka från Vetteberget ut mot Badholmen som 
ett exempel på graniten i försvarets tjänst. 

Att även Fjällbackaborna kom i försvarets tjänst, både hemma 
och i övriga landet, är ju klart. Min mor var t.ex. lotta och lärde sig 
sköta telefonväxeln som skulle användas i försvaret av Fjällbacka 
skans U77 och min far tillbringade tre och ett halvt år inkallad i 
flottan. Det var något han inte pratade så mycket om utom när 
vi gick vandringar tillsammans i barndomen på Nord Dyngö och 
historierna kröp fram om minor, ubåtar, pannsprängningar och 
inställda resor till Italien. n

1

2

3

4

65

Bilderna:
1. Två st ”Piano”, stridsvagnshinder i Utsiktsgatan ovanför Richters.  
Nr. 14 på kartan.
2-3. Två skytte- och ett kulsprutevärn insprängda i berget vid Dinglevä-
gen, nedanför tennisbanan. Nr.10 på kartan.
4-6. Insprängt skyddsrum med ingång från Kyrkogården (5) och tre 
insprängda skyttevärn (4 & 6). Nr. 13 på kartan. 
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Skansområde U 77 Fjällbacka
Skans U77 Valö:  
V1–V5 värn för gevär och kulsprutor.

Skans U77 Kråkholmen:  
K1 kanonvärn och skyddsrum. 
K2-K8 värn för gevär och kulsprutor.

Källa: Hemsidan Skansar Sverige Andra Världskriget, justering av Lars Kahlman • Karta: Hitta.se – Lantmäteriet.

 Mot Fjällbacka 

Mot Kville  

Mot R
abbalshede 

 
Skansområde U 76 Edsten:
E1.  Skyttevärn av jord och sten. Ett kulsprutegevär.
E2. Öppet skyttevärn. Ett kulsprutegevär.
E3. Öppen granatkastarplats byggd av jord och sten.
E4. Öppet skyttevärn. Ett kulsprutegevär.
E5. Pansarvärn byggt av jord och sten med en 
 37 mm pansarvärnskanon.
E6. Öppet skyttevärn. Ett kulsprutegevär.
E7. Öppet kulsprutevärn. Två kulsprutor riktat mot  
 vägskälet.
E8. Öppet skyttevärn. Ett kulsprutegevär.
E9. En 37 mm pansavärnskanon riktad mot vägskälet.
E10. Öppen granatkastarplats med skyttevärn.

Skans U77 Hamnen:  
H1 vägspärr med stenmur och taggtrådshinder. 
H2, H5 och H8 och skyttevärn i berget vid vägspärrar. 
H3, H6 och H10 grupper av värn för gevär och kulsprutor. 
H4 ett skjutbart stridsvagnshinder i betong (ett ”piano”). 
H7 stenbråte och vägspärrar. 
H9 fullträffssäkert skyddsrum för 12 soldater.
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Styrande värdskap
i Fjällbacka 

Text: Elenor Olofsson, Näringslivutvecklare Tanums kommun
Foto: Elisabeth Jonsson, Roalf Karlsson, Bengt Larsson och Annika Torevi

Under flera år har vi sett en ökning av besökare till Fjällbacka 
och en kraftig ökning av bussturismen. Det har inneburit 
utmaningar i infrastruktur och värdskap, trängsel runt parke-
ringsplatsen vid stallarna, bekymmer för Västtrafik och brist 
på offentliga toaletter. Dessutom har en ny målgrupp kommit 
till oss, vilket vi kanske inte var helt förberedda på vad gäller 
kunskap, värdskap och information. Kinesiska besökare ökar 
successivt i Sverige och allt fler av dessa gör ett kort stopp i 
Fjällbacka. 

I genomsnitt sex bussar per dag anlände till Fjäll-
backa sommaren 2018. Hur många blir det denna 
sommar?

En vilja att få kontroll och kunskap om situationen förde 
oss samman: kommunen tillsammans med föreningar och 
företag i samhället, samt Turistrådet och Göteborgs univer-
sitet. Detta resulterade i projektet ”Sommarvärdar”. Ett antal 
andra åtgärder realiserades: en toalettvagn placerades på 
Stallarna, parkeringen anpassades för att möjliggöra en av- 
och påstigningsplats för bussresenärer och ett välkomnande 
informationsblad togs fram med föreslagen promenadväg 
runt om i Fjällbacka vilken inkluderade trevliga fotostopp 
och sevärdheter. På ett lite trevligt sätt försökte vi göra inspel 
om att privata trädgårdar och båtar ska respekteras. Sist men 
inte minst så anställde vi tre sommarvärdar, med uppdraget 
”Styrande värdskap”.
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Infrastruktur, information och kunskap
Under högsäsongsveckorna stod våra sommarvärdar på plats 
på parkeringen på Stallarna under parasollet ”Ask me”. De fanns 
där på plats för att vägleda trafiken, både bussar och bilar, infor-
mera besökarna och när språkförbistring rådde kom det tryckta 
informationsmaterialet på engelska och mandarin väl till pass. 
Sommarvärdarna fanns där till hands för allehanda frågor, från 
tips på sevärdheter och besöksmål, till vägbeskrivningshjälp, 
och ibland handgripligen hjälpa besökare när toalettdörren 
gick i baklås, när busstidtabellen inte stämde och inte minst 
styra bilister och bussar rätt i parkeringsdjungeln som råder 
den här tiden på året.

guide väl i Sverige. Besöket tycks vara uppskattat, kineserna 
fascineras av de vackra vyerna och det idylliska samhället, så 
olikt vad de är vana vid! Vackra bilder från Fjällbacka sprids i 
deras sociala kontaktnät.

Dessutom ingick datainsamling i deras uppdrag. Sommar-
värdarna noterade antalet bussar som anlände under en dag, 
vilka tider de kom och hur länge de stannade. De var också 
rustade med ett frågeformulär för varje buss med frågor som 
de ställde till guide och chaufför, var kom de ifrån, hur ser 
deras resrutt ut, varför besöker ni Sverige/Fjällbacka, vilka är 
deras resebolag respektive bussbolag o.s.v. Under åtta veckor 
tog våra sommarvärdar hand om och intervjuade besökare på 
300 bussar. Ett underlag som när sommaren var slut gav oss en 
värdefull faktabas att analysera vad som händer i Fjällbacka. 

Vad händer sommaren 2019?
All time high en fin sommardag 2018 noterades 14 bussar. 
Vad händer denna sommar? Det har vi inga indikationer på, 
förutom att vi bara kan lyssna på vad andra tror och gissar: 
att det kommer fortsätta, kanske öka? Vi är i alla fall redo med 
tre sommarvärdar även denna sommarsäsong, beredda att ta 
emot våra besökare med styrande och välkomnande värdskap!

– Arbetet med ett styrande värdskap för att skapa goda förutsätt-
ningar för den ökande turismen i Fjällbacka är ett utvecklingsar-
bete av stor betydelse för en hållbar utveckling i takt med att nya 
grupper av turister upptäcker Sverige, säger Kristina Lindström, 
forskare vid Göteborgs universitet samt delaktig i projektet i 
Fjällbacka. 

– Det handlar i grund och botten om att utveckla en integrerad 
modell där destinationsutveckling och samhällsplanering tydli-
gare länkas till varandra. Att beakta lokalsamhällets bärkrafter, 
samt lokalbefolkningens attityder och upplevelser av turism 
är en viktig aspekt av en hållbar destinationsutveckling. I för-
längningen bidrar insatserna i Fjällbacka till ett arbetssätt där 
turismens potentiella och faktiska kostnader och intäkter kan 
förstås och balanseras i ett bredare perspektiv. Förhoppningen 
är att modellen inte bara ska göra nytta i Fjällbacka, utan även 
på andra orter som upplever en liknande utveckling i kölvattnet 
av nya globala resandeströmmar, avslutar Kristina. n

Datainsamlingen resulterade i att vi bekräftade att det är 
främst kinesiska resenärer. De stannar i Fjällbacka i drygt en 
timme och tiden ägnas främst åt att man promenerar runt i 
samhället och fotograferar. Fjällbacka är ett exempel på ett pitto-
reskt samhälle som är en kort avstickare på en bussresa i Norden 
på oftast knappt nio dygn, där man minst besöker två huvud- 
eller storstäder i Norden, i vårt fall då oftast Oslo – Göteborg. 
Resenärerna känner inte till Fjällbacka sedan innan, det är ett 
bonusstopp i deras tajta reseagenda som introduceras av deras 
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Text: Annika Torevi • Foto: Linn Sandmark och Annika Torevi 

Björn Sandmark
– vad gör du nu för tiden?

Vissa människor är inte vän med orden och det gör det svårt att intervjua dem. Det gäller inte Björn. Han bok-
stavligen berättar svaren på mina frågor. Det är ett tydligt släktdrag. 

– Både min far och min farfar var goda berättare. De hade olika sätt att berätta, men båda kunde bygga en riktigt 
bra historia.

Björns far, Rune Johnsson, var mycket intresserad av litteratur och teater. Det påverkade Björn tidigt och 
när han som barn såg föreställningen ”Puke” på Stadsteaterns skolteaterscen var hans egen kärlek till teatern 
född. Nu är det som om cirkeln slutits för den forne bartendern som under Badis glansdagar blandade drinkar 
till kroggästerna. Sedan 2014 är Björn nämligen vd för Göteborgs Stadsteater.
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Björn möter mig vid Göteborgs Stadsteaters personalingång i 
slutet av arbetsdagen. Jag följer efter honom genom korrido-
rerna medan vi pratar om Fjällbacka. När Björn föddes bodde 
familjen på Skolgatan nedanför kyrkan, de flyttade till Göteborg 
några år senare. Föräldrarna behöll huset i Fjällbacka och ute 
på Hästvom bodde Björns farmor och farfar kvar. Barndomens 
somrar var lika med skärgårdsliv och bandet till Fjällbacka har 
förblivit intakt genom åren. 

– Mitt starkaste barndomsminne från skärgården är solen över 
havet. Min far hade semester och vi åkte ut på sjön. Jag och min syster 
låg på mage på fördäck och tittade på när snäckan klöv vattnet.

Björn och hans nuvarande fru, författaren Ann-Marie Ljungberg, 
åker till Hästvom så ofta de kan mellan påsk och oktober.

– Jag är van att bo på två ställen. Så har det varit nästan hela 
mitt liv och det är naturligt för mig. Men visst funderar jag på att 
kunna vara i Fjällbacka mer, jag är ju 59 år nu och det är inte så 
långt till pensionen. Jag kan tänka mig att sitta på Hästvom och 
skriva, så småningom.

I den minimala hissen upp till Björns kontor trängs vi med 
Michalis Koutsogiannakis som jag mest förknippar med rollen 
som Dragan Armanskij i Stieg Larsson Millenie-trilogi. Nu spelar 
han Kung Lear på Stadsteaterns stora scen. Jag blir naturligtvis 
ganska starstruck men för Björn är detta en helt vanlig vardag. 
Att flera av teaterns anställda är kändisar för många av oss andra 
är ingenting han reflekterar över.

När Björn och hans första hustru Ingrid återvände till Göteborg 
1992 blev Björn kulturskribent. Han jobbade sedan som rektor 
och dessutom sju år som utbildningschef i Mölndal innan han 
ombads söka tjänsten som chef för Göteborgs Stads kulturför-
valtning 2008. Efter sex år fick han frågan om han inte ville bli 
vd för Stadsteatern. Han var tveksam, han trivdes där han var.

– Jag är glad att jag ändå tog steget, det är en dynamisk arbets-
plats med extremt professionella anställda. Det blev en positiv 
upplevelse att komma hit och jobba med de här människorna och 
i den här miljön. Det är underbart att få jobba med teater.  

Björn Sandmark har skrivit en hel del böcker. Det är en rätt brokig 
blandning, men han skulle ju inte heller bli författare. Istället 
har han tyckt att ”den här boken borde skrivas” – och gjort det. 
Ibland har han istället skrivit mer för sin egen skull och sedan 
upptäckt att texten skulle kunna bli en bok. 

Björns två första böcker handlade om tysk kultur och samhälle, 
nästa blev en diktsamling som bygger på Strindbergs bok ”Till 
Damaskus”. 

Björns far Rune berättade sina barndomsminnen för sonen 
och de blev till ett bokmanus som Kjell Warne ville ge ut på sitt 
förlag. Rune hann glädjas stort åt den färdiga boken ”Minnen 
från Fjällbacka skärgård” som kom ut två år innan han gick 
bort 2009. 

2011 insjuknar Ingrid i cancer för andra gången och den här 
gången fanns det ingen bot. För att bevara sitt förnuft medan 
han vårdar hustrun hemma under hennes sista tid, skriver Björn 
på ett gammalt manus om nätterna. Efter två år är boken ”Jag 
är en annan”. Jag skrev en bokanmälan, i Fjällbacka-Bladet nr. 
117 och som fortfarande återfinns på förlaget Korpens hemsida:

Boken är på ett plan en personlig skildring av den sista tiden med 
hustrun Ingrid, som var hans livskamrat under 29 år och gick bort 
2012 i bröstcancer. På ett annat plan är det en litterär essä som 
handlar om hur olika författare genom historien, med tyngdpunkt 
på svenska poeter under nittonhundratalets första hälft, försökt 
gestalta extatiska upplevelser av tid och rum. n

Björn Sandmark har gett ut
Det andra Tyskland, 1995

Tyska frågor, 1998

Alpskugga. Dikter, 2001

Vägen till Mitteleuropa, 2005

Minnen från Fjällbacka skärgård.  
Med Rune Johnsson, 2007

Jag är en annan, 2014

Sceningång. Tre år vid Göteborgs Stadsteater, 2017

Under 2019 utkommer en bok om processen kring 
återlämnandet av Paracastextilierna till Peru och 
en nyutgåva av sociologen Wolf Lepenies essä om 
den tyska återföreningen ”Följderna av en oerhörd 
händelse. Tyskarna efter återföreningen” i Björns 
översättning från 1992. Texten är kompletterad med 
en intervju med författaren från februari i år. 

Björn utbildade sig till lärare i svenska och engelska. Genom 
Björns arbetsliv har kulturen och språket gått som en röd tråd 
och han verkar ofta ha haft den goda vanan att tacka ja till 
bra erbjudanden. Dock sökte han faktiskt jobbet som svensk 
lektor på universitetet i Erlangen-Nürnberg 1988, och fick det. 
I fyra år undervisade han i svensk litteratur i Bayern och hann 
med att uppleva Berlinmurens fall. Visserligen på långt avstånd 
från Berlin, men det var bara tio mil till gräsen mot DDR och 
Trabanterna rullade i långa rader på autobahn i Bayern, också. 

Björn Sandmark och Michalis Koutsogiannakis på Stadsteaterns stora scen.
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Inger Rudberg  1922-2019

Johannes: Inger var född i Skagen den 13 november 
1922, som dotter till Carl Norborg och Karin, f. Lundström. 
Fadern hade då tjänst som ”svensk pastor i Skagen m.fl. 
Nordsjöhamnar” med uppgift att betjäna bohuslänska 
fiskare, när dessa låg i hamn. 

Modern Karin var född i Majorbacken i Fjällbacka 1897 
som dotter till Carl och Kristina Lundström. Carl Lund-
ström fiskade tillsammans med sin bror Johan, men Carl 
och Kristina skötte också sysslan som kyrkvaktmästare, en 
syssla de övertagit efter Kristinas morbror ”Prinse-Calle”. 

Ingers föräldrar Karin Lundström och Carl Norborg hade 
träffats när Carl Norborg som ung präst tjänstgjorde i först 
Kville, sedan Fjällbacka. Åren 1913-1919 var han bosatt i 
Fjällbacka prästgård. 

Våren 1926, när Inger var 3 ½ år, flyttade familjen till Foss 
prästgård i Munkedal, sedan hennes far utnämnts till 
kyrkoherde i Foss och Håby. 

Bohaget skeppades från Skagen till Munkedals hamn 
med Claes Berggrens fiskebåt från Fjällbacka. 

Inger växte alltså upp i Foss, men med morfar och 
mormor i Fjällbacka. Moster Clara i Fjällbacka var sömmer-
ska, och hon sydde ibland kläder till Inger, så småningom 
även hennes brudklänning.

Inger mindes också väl sin morfars gula sjöbod, som låg 
där fiskaffären nu finns. Där hade morfar Carl och hans 
syskon tidigare drivit badhus. 

Altruismens ansikte
Anders: Inger var en stridbar kvinna. Alla vi som någon 
gång deltagit i samhällsdiskussionen har fått erfara 
hennes vurm för Fjällbackas historiska och kulturella 
miljö. När frågor kommit upp i termer som ”bygga nytt 

eller bevara” stod hon alltid på kulturhistoriens sida. Men 
hon försvarade aldrig något för egen vinnings skull, vare 
sig av ekonomiskt intresse eller av stolthet. Inger brann 
för det Fjällbacka hon lärde sig älska och ingen har nog 
de senaste 50 åren haft sådan gedigen kunskap om vad 
som skett och vilka som gjort vad. 

Klok var hon också. Inger lyckades verkställa vad många 
bara pratar om, hon fick sin kunskap på pränt. 

2012 var hennes stora livsverk färdigt med masto-
dont-boken De levde på Fjällbacka strand – Bilder och 
berättelser från Fjällbacka, Mörhult och öarna. 1038 A4-sidor 
och 4,5 kilo tung är det den största bok bokbinderiet 
Nordens Grafiska i Malmö någonsin bundit. Boken gavs 
ut med fint stöd av Mikael Westerberg.

Föreningen för Fjällbacka
1982 anslöt Inger till FFF:s styrelse och där ingick hon under 
20 år, till 2002. Vad gäller texter i Fjällbacka-Bladet är hon 
okrönt drottning av de kulturhistoriska artiklarna och en av 
de som skrivit mest genom tiderna. Så klokskapen att låta 
sin kunskap förevigas slog igenom även hos oss i FFF men 
även i t.ex. Bohusläningen. Här kommer några av Ingers 
gärningar i korthet:

• Skrev en broschyr om Fjällbackas historia och sevärdhe-
ter som tryckts i olika upplagor på flera språk. 

• Hon tog initiativ till, och förverkligade, minnesstenen 
över kolerakyrkogården på Stora Enerskär.

• Drev upprustningen av Fjällbackas äldsta sjöbod ”Alene”.
• Tog initiativ till guidade kulturvandringar genom sam-

hället och genomförde dessa under en rad år.
• Startade skyltningen av äldre kulturhus i samhället, ”Hus 

med Historia”, samt skyltning av det stora bronsålders-
röset i Sälvik. 

• Utarbetade 2000 ett register över alla artiklar, personer 
platser m.m. i Fjällbacka-Bladet 1956-1999.

• 1994 fick hon Tanums Kommuns kulturpris och 2013 
utsågs hon till Årets Fjällbackabo.

Som redaktör i nu snart 20 år har jag haft en mycket god 
vän i Inger. Har jag haft idéer om någon text som kunde 
passa henne sade hon aldrig nej så länge hon kände 
att hon kunde bidra. Vid varje nytt nummer fick jag ett 
handskrivet brev med synpunkter, artikel för artikel. Hon 
var generös med beröm men drog sig aldrig för att såga 
något hon ogillade. Sådan var Inger, väldigt tydlig om vad 
hon tyckte och vi delade uppfattningen att oliktänk och 
lite gnabb ibland är bättre än ett rum fullt av ja-sägare.

När hon de senaste somrarna inte kunnat vara i sitt älskade 
Fjällbacka förstod jag att tiden började rinna ut och när vi 
tredje veckan i maj nåddes av dödsbudet insåg jag att ännu 
en epok var till ända och att vinterns handskrivna julkort 
blev den sista korrespondensen i vår skriftväxling. n  

Text: Johannes Rudberg och Anders Torevi
Foto: Ann-Katrin Ekelund 
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Trä
Sten 
Tryck 
Skrift

Text: Anders Torevi 
Foto: Anders Torevi och privata

Via en kollega fick jag tips om ett konstnärspar 
och en ny ateljé på Hee, en dryg kilometer öster 
om Fjällbacka. I påskhelgen fick jag en pratstund 
med Mattias Härenstam och Gry Moursund. Det 
blev ett härligt möte med två ”svorska” människor. 
Gry är norska men har även studerat i Sverige och 
Mattias är svensk men utbildad och numera bo-
satt i Norge.

Mattias Härenstam har tillbringat delar av alla sina (ganska) 
snart 50 levnadsår i Fjällbacka. Mormor och morfar Bengt och 
Maj Johansson hade huset i Mörhult och gården på Hee redan 
på sextiotalet. En gård som i dag delvis är uppstyckad till barn 
och barnbarn. 

Mattias började sin bana på Vestlandets Kunstakademi i Bergen 
1992-1996. 1999 flyttade han till Berlin där han först jobbade 
med video/film, men efterhand blev det mer och mer skulptur 
i trä och träsnitt (grafik). Gry flyttade även hon till Tyskland året 
efter och tanken var att hon skulle tillbringa ett halvår där - det 
blev tolv år och en dotter. 

 
2012 gick sedan flyttlasset hem till Oslo och körtiden till Fjäll-
backa kortades till under två timmar. 

Mattias började intressera sig även för sten och började 
arbeta på KKV – Konstnärernas Kollektivverkstad vid Gerlesborg. 
KKV-arbetet fungerar ju bra med boende i Fjällbacka och det 
fortgår periodvis hela tiden. För träarbetet i det mindre formatet 
har han ateljé i Oslo att tillgå men de större pjäserna har blivit 
till på Hee. Först utomhus men sedan ett drygt år alltså i den 
nybyggda ateljén. När jag skriver ”större pjäser” gäller det bland 
annat träskulpturer på mer än fem meters höjd. 

Även efter tysklandstiden har det blivit en del film och vide-
okonst och hans kortfilm Rekonstruksjon blev nominerad till 
norska Amandaprisen i kategorin för bästa kortfilm. 

2013 deltog Mattias i utställningen Norsk Skulpturbienale på 
Vigelandsmuseet i Oslo och placerades då tillsammans med en 
del av Gustav Vigelands (1869-1943) tidiga arbeten. Likheten i 
deras figurer var slående och den mörka, kanske lite morbida, 
tonen är ibland tydlig i bådas verk. De senaste tio åren har han 

December – träsnitt från 2017.

➲

➲
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haft flera separatutställningar med trä- och stenskulpturer samt 
även träsnitt.

När jag träffar Mattias är han i fullt arbete med två stora träskulp-
turer till Naturhistorisk Museum i Bergen. Som många av hans 
träarbeten hänger dessa från taket. 

Bergenmuseet, som är Norges äldsta, har genomgått en mycket 
stor renovering och varit stängt i fem, sex år. Museet skall åter-
öppnas i oktober och i Norge finns en regel som säger att 1% av 
renoveringskostnaden skall gå till konst och utsmyckning. Det 
var här Mattias kom in i bilden.

Den ena av skulpturerna, kallad ”Exemplar” är cirka fyra meter 
hög och gjord i alm (en stock han såg från vägen vid Svenneby 
och sedan fick köpt) och den andra ”Betraktare” består av fem 
droppformade stycken, två i ask och tre i ek, vilka skall komplet-
teras med munblåst glas i olika färger. Nu är det bråda dagar, 
invigning i oktober och före det skall trästyckena i karantän. En 
månad i 35 grader minus för att garantera att inga objudna gäster 
som trämask, husbock eller annan styggelse följer med till museet. 
Ni kan se mer av Mattias på www.mattiasharenstam.com

Det är dags att flytta upp till stugan för en kopp kaffe och 
hustrun ansluter…

I bakgrunden den monumentala amlskulpturen ”Exemplar”, lite mer färdig 
än en av delarna till ”Betraktare” på arbetsbockarna.
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Gry Moursund är född i Mo i Rana men uppväxt i Bodö. Hennes 
konstutbildning har gått via Konstskolen i Kabelvåg, Lofoten 
1989-1990, Wiiks folkhögskola i Uppsala 1990-1991, studier i grafisk 
design och illustration på Statens Håndverks- og kunstindustriskole 
i Oslo 1991-1995 och Royal College of Art i London 1995. 

Gry har skrivit och illustrerat tre egna barnböcker. Tre bilar och 
en död katt finns översatt till svenska. Boken är en kattmord-
gåta-bilderbok som vågar ta upp sorg och saknad. Boken har 
blivit hyllad både i Norge och Sverige.

 Men det är som illustratör Gry är mest känd. Hon anses idag vara 
en av nordens mest nyskapande illustratörer. Hennes humor och 
galenskap lyser verkligen igenom i de färgstarka bilderna. Gry 
har illustrerat ett tjugotal böcker, mestadels barnböcker, och har 
tilldelats ett stort antal utmärkelser för sitt arbete.

Sagan om de Tre Bockarna Bruse var från början en norsk folksaga 
från 1840. För att inte fastna i en viss tid började sagan: Det var 
en gång… 

Bockarna Bruse har nu tagit steget in i tjugonde århundradet 
och de tre böckerna i serien finns även på svenska. Istället för 
att gå till fäbodvallen och äta sig feta går nu bockarna Bruse 
till badhuset, till ålderdomshemmet och till skolan. Det läskiga 
trollet dyker upp i diverse nya skepnader. 

Bockarna Bruse på Badhuset belönades i Norge 2010 med 
kulturdepartementets bilderbokspris och 2012 utsågs den till 
bästa bilderbok i Sverige. Det finns även pysselböcker i serien 
och Badhuset finns i en bilderbok med flikar/luckor, en så kallad 
Boardbook. Böckerna älskas av barn men har även en upprorisk, 
rolig satir som flirtar med oss vuxna. 

Jag saxar i tre recensioner av Bockarna Bruse börjar skolan:
”En sanslös, rolig bok som tvingat ner Jo Nesbø från översta 

platsen på norska topplistan”.  Ingalill Mosander, Aftonbladet.
”Ändå är det Gry Moursunds levande, vildsinta bilder som återigen 

är bokens bärande del, i en skickligt genomförd stil som påminner 
om barnteckningar”. Lotta Olsson, Dagens Nyheter.

”Parafrasen på Bockarna Bruse är konkret, knasig och härligt 
opräktig. De naivistiska illustrationerna av prisbelönta Gry Mour-
sund är gjorda med tuschpennor och i bästa mellanstadiestil”. 
Karin Olsson, Expressen.

På norska är den sammanlagda upplagan över 400.000 böcker. 
Bockarna Bruse-böckerna säljer bra även i Sverige (Lilla piratför-
laget) och finns översatta till 
bl.a. franska, tyska, korean-
ska, kinesiska och japanska. 

Dags att tacka för mig och 
än en gång konstatera att 
det finns fantastiskt mycket 
intressant och roligt att 
upptäcka i området runt 
Fjällbacka i allmänhet och 
bland människorna här i 
synnerhet. n

Gry med tre av böckerna i Bockara Bruse-serien (Bukkene Bruse på norska).
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Text: Johanna Schub • Bilder:  Privata

Livet som FN-soldat i Mali

Jakobs militära bakgrund startade 2015 då han 
genomförde en nio månaders grundläggande militär- 
och befattningsutbildning via Skaraborgs Regemente 
P4 i Skövde. Sedan dess har han varit deltidsanställd 
soldat. Innan äventyret i Mali tog sin början fick han 
genomföra en missionsutbildning på tre månader där 
han lärde sig den befattning han gavs under uppdra-
get. Jakob är i grunden granatkastarsoldat, men under 
sina sex månader i Mali jobbar han som skytt på vakt 
och eskort och skyddar bland annat huvudingången 
till campen. Jag var självklart tvungen att ställa frågan 
många (kanske speciellt mina föräldrar…) ställer sig 
– varför valde han att åka på utlandstjänst i Mali? Jag 
fick ett delat svar:

– Jag ville till Mali av egentligen tre anledningar. Först 
och främst för att en utlandstjänstgöring är ett generellt 
mål för mig och många andra soldater. Det blir lite som 
höjdpunkten i ens karriär. Den andra anledningen är 
ganska självisk, men det var helt enkelt att jag ville upp-
leva detta för att samla erfarenheter, och lära mig upp-
skatta det jag har. Sista anledningen är att jag i grund 
och botten vill göra en insats. Sätta mitt avtryck, om än 
ett litet, i att förbättra den internationella säkerheten.

Tänk er att slippa alla var-
dagsbeslut om vad man ska 
ha på sig eller äta, att visats 
i ett land där temperaturen 
inte sällan når 50-grader, 
att endast tillåtas 30 sekun-
ders dusch per dag samt 
att alltid behöva vara på 
sin vakt för en eventuell at-
tack. Det är vardagslivet för 
fjällbackasonen – och min 
bror – Jakob Schub, som för 
närvarande är FN-soldat i 
Mali, ett land med en lång 
historia av krig, konflikter 
och oroligheter. Jag gavs 
möjligheten att försöka 
porträttera hans tillvaro. I Mali samarbetar Försvarsmakten med FN-soldater från andra länder, Jakob längst bak i mitten av bilden.
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Den camp som Jakob har spenderat mest tid i och som 
också är missionens huvudbas, kallas för Camp Nobel och 
ligger utanför Timbuktu. Där vistas just nu cirka 260 svenska 
soldater, officerare och civilanställda. Försvarsmaktens 
uppdrag i Mali är att tillsammans med andra nationer, 
samla in, analysera och delge information om konflikter 
och väpnade grupper i området. FN vill stödja den maliska 
regeringen att följa det fredsavtal som tagits fram och 
minska på spänningarna mellan de olika grupperingarna 
i landet.

Vardagen i Camp Nobel
Att vara FN-soldat innebär stora kontraster mot livet 
hemma, på både gott och ont. På frågan om vad Jakob 
tycker är det jobbigaste med att vara soldat i ett konflikt-
drabbat land, sade han att det inledningsvis var att behöva 
vänja sig vid den konstanta anspänningen av att något, när 
som helst på dygnet, kan ske. Han tyckte att det var svårt att 
hitta en balans - att inte bli för avslappnad, men inte heller 
konstant oroa sig för en möjlig attack. Som motvikt lyfter 
han fram att livet på campen på många vis är väldigt enkelt. 
Han får lagade måltider tre gånger om dagen, behöver inte 
bry sig om sin tvätt, och har ett gym att tillgå dygnet runt 
(en viktig detalj för soldaterna, och i allra högsta grad för 
min bror). Många av vardagsbesluten elimineras och gör 
livet ganska stressfritt. Jakob lyfter fram gemenskapen och 
vännerna som det absolut bästa med missionen:

– Det är omöjligt att skapa ett sådant här band till människor 
utan att leva med varandra och vara tillsammans dygnet runt, 
i flera månaders tid.

Försvarsmakten har också försökt att uppmärksamma 
födelsedagar och högtider, trots begränsade resurser. Jul 
och nyår firades exempelvis traditionsenligt med julmat 
och julklappar till alla soldaterna på campen. Aldrig 
tidigare har jag hört Jakob vara så glad över ett rör med 
Pringles-chips och fördubblad duschtid, en minut istället 
för 30 sekunder!

Snart är han dock hemma igen, och kan duscha obe-
hindrat. När jag skriver detta i slutet på maj har han cirka 
tre veckor kvar, och när detta nummer släpps har han 
hunnit hem.

– Det jobbigaste nu när missionen börjar närma sig sitt slut 
är att inte vara hemma. Värmen är också otroligt jobbig – när 
dagarna närmar sig 50 grader i skuggan och nätterna är över 
30 grader är det inte lika roligt att dra på sig kängor, uniform 
och utrustning längre.

Väl på hemmaplan planerar Jakob att behålla sin deltids-
anställning inom Försvarsmakten och varva den med de 
fortsatta studierna på systemvetenskapsprogrammet på 
Göteborgs Universitet. På frågan om han skulle kunna 
tänka sig att göra om missionen igen, svarar han:

– Ja, det hade jag absolut, men tre månaders mission hade 
nog räckt. Livet är ju väldigt okomplicerat här. Det blir lite som 
en detox med fasta rutiner, alkoholförbud och 11 träningspass 
i veckan. Och så får man ju vänner för livet, också. n

▲ Skymning över öknen utanför Timbuktu. 
▼ Två malesiska pojkar på gatan i Bamako.

Konflikten i Mali
Mali är ett land i centrala Afrika och konflikten i landet är 
komplex. Sedan 1960 har landet drabbats av fyra större 
uppror och läget är fortsatt anspänt. Den senaste konflikten 
pågick 2012 - 2013, då väpnade tuareger i samarbete med 
islamistiska grupper drev bort den maliska armén. Syftet var 
att skapa Azawad - en självutropad stat. På begäran av Mali 
gick Frankrike (den forna kolonialmakten) 2013 in i landet 
och lyckades driva bort terrorgrupperna. Då slöts också ett 
fredsavtal vars implementering varit svår. Idag kännetecknas 
konflikten av att olika islamist- och rebellgrupper strävar 
efter att uppnå en självständig stat, samt kunna bedriva 
sina kriminella verksamheter ostört. Totalt finns idag cirka 
13.000 soldater och civilanställda från FN på plats i landet.

För mer insyn i livet som soldat i Mali rekommenderar jag 
Instagram-kontona @malistyrkan samt @stabtrosspluton. 
Jag kan också hänvisa till Malibloggen via: 
blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen.
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Till rätt pris!

FFF stöder fotbollen Hans Schub

Föreningen för Fjällbacka stöder inte bara ungdomsverk-
samheten i Fjällbacka Golfklubb och Segelsällskapet 
Norderviken. Nu stöder vi även fotbollen. Forza FiK!  
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Text: Eva Björving • Foto:  Hans Schub

Stor loppis intill allfartsvägen

Många av oss passerar under sommarmånaderna 
ofta Edstensgårdarna och ser där vid vägkanten 
skylten med texten ”LOPPIS”. Det kan löna sig att 
stanna till och titta in!

Förr hade Röda Korset en bod med en tombola nere vid 
Torget. Det var mycket arbete för medlemmarna och relativt 
klen förtjänst. Efter att Marita Johansson fått idén att starta 
en loppis-försäljning kom ett erbjudande från Arne Weisaeth 
på Edsten om att använda hans lada för ändamålet. Somma-
ren 2011 startade man verksamheten. Det visade sig bli ett 
lyckokast, för intäkterna har mångfaldigats. Det är cirka 15 
medlemmar som under sommaren turas om att sköta försälj-
ningen i ladan.

Arne Weisaeth är ordförande och Marita Johansson är vice 
ordförande för den lokala Röda Kors-föreningen. Man har 
30-35 medlemmar och hälften av dessa jobbar med sömnad, 
handarbete och försäljning. På tisdagar under hela vinterhal-
våret träffas man i föreningslokalen på Falkelidsvägen 4B. Här 
tillverkar man många av de alster som sedan säljs – såväl på 
Loppis-försäljningen under sommaren som på Återbruksdagen, 
vilken sammanfaller med Nationaldagsfirandet den 6 juni. Den 
dagen håller man till i Röda Rummet på Fjällbacka-Service och 
då brukar köparna trängas kring borden!

Alla intäkter går till välgörenhet. Förra året skänktes pengar 
till ”Katastrofhjälpen”, ”Världens Barn” och ”Hjälp oss hjälpa”. 
Röda Kors-gruppen ordnade förra året också tillsammans med 
Gårdsrådet en tipspromenad för boende på Servicehuset och 
bjöd på efterföljande kaffe och våffla i kaféet.

Samtidigt som Julmarknaden pågår på Torget brukar man 
ha föreningslokalen på Falkelidsvägen öppen för försäljning 
av varor.

Loppisen kommer under sommaren att vara öppen klockan 13-17 
varje dag från lördagen den 29:e juni fram till slutet av augusti. n 

Marita Johansson vid poslinsdisken.

Hans Schub (M): Fullm. ord. • Styr. ord. • Styr. utsk. ord. • Bygg. ord. ordf. m.m.
Rosita Jansson (M): Fullm. ord. • Styr. ers.
Bernt Hansson (Kd): Fullm. ord. • Styr. ers. • Hamn. ord. 
Lars Erik Johansson (M): Fullm. ers • Tek. ord. • Hamn. ord.
Urban Jansson (M): Fullm. ers.
Lisbeth Axelsson Johansson (S): Fullm. ers. • Bygg. ord. • Oms. ers.
Ingrid Klingspor (M): Fullm. ers. • Oms. ord.
Johan Hultberg (M): Fullm. ers. (Johan är även riksdagsman)
Ingrid Almqvist (S): Styr. ers • Bygg. ers.
Sofia Agertoft (C): Tek. ers. 
Thore Axelsson (L): Tek. ers.
Sonny Haglund (Kd): Bygg. ers.
Johan Ulriksson (M): Revision vice ordf.
Erik Norderby (C): Utb. ers.

Efter valet 2018 sitter följande förtroendevalda
Fjällbackabor i Tanums kommun   Sammanställt av Anders Järund  

Förkortningar:
Fullm. Kommunalfullmäktige
Styr. Kommunstyrelsen
Bygg. Miljö- och byggnadsnämnden
Utb. Barn- och utbildningsnämnden
Oms. Omsorgsnämnden
Tek. Tekniska nämnden
Hamn. Tanums hamnar
ord. ordinarie ledamot
ers. ersättare till ordinare ledamöter
ordf. ordförande
utsk. arbetsutskott till styrelsen och nämnder
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Allégatan 1, FJÄLLBACKA  ·  Nedre Långgatan 21, GREBBESTAD

BIKINI & BADDRÄKTER
för alla former

Kupor från A-H
Mix & Match

www.evanette.com www.saltabad.com
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B O K B I T E N

Bokanmälan

Bokanmälan

En bur av guld
Camilla Läckberg – Forum bokförlag

Laholmsflickan
Åsa Hellberg – Bonnier  Bookery

Tin Westermark

Annika Torevi

Camillas senaste bok handlar om Faye som kommer från Fjäll-
backa där hennes uppväxt inte har varit helt bra.

Faye flyttar till Stockholm där hon möter storstadens puls. 
Samtidigt som hon börjar studera ekonomi slänger hon sig ut i 
Stockholms virvlande nöjesliv, där hon efter ett tag möter den 
charmerande Jack som totalt kommer att förändra hennes liv. 
De gifter sig och får en helt underbar dotter.

Allt är inte som det ska vara bakom de ”fina fasaderna” och då 
Faye kommer på maken i en avslöjade situation ändras parets 
och framför allt Fayes situation totalt. Hur ska Faye kunna 
komma på fötter och framför allt hur ska hon kunna hämnas?  
Jack ska krossas till varje pris!

Efter bokserien om Erika och Patrik väljer Camilla en helt ny 
linje. Vi får en ingående inblick i ”de förmögnas” liv och leverne 

men också i  hur 
man mördar med 
finess och hur man 
tekniskt kan begå 
skrämmande brott. 
Camilla har tidigare 
inte skrivit om sexuella 
utsvävningar. Det tar hon igen i ”En bur av guld”, en följd av att 
historien baseras på mäns beteende då dessa är som sämst. 
Man kan ana att Camilla är påverkad av ”Me too-rörelsen”. Det 
ligger också i linje med Camillas ambition att på olika sätt stötta 
kvinnor i affärslivet. 

Som vanligt skriver Camilla lättläst och det händer nya spän-
nande saker hela tiden. En läckert förpackad, fullkomligt sanslös 
mordhistoria som inte slutar förrän du har läst sista meningen! n 

OBS! 
I dagsläget är boken endast utgiven på

Ljudbok (mp3) och E-bok (EPUB2).

Även om ryktet om pappersbokens död är överdrivet så är det 
ett faktum att försäljningen och produktionen av ljudböcker 
och e-böcker ökar. En e-bok är en vanlig bok fast i digitalt 
format, man läser sidorna i datorn, på plattan eller i mobilen. 
En ljudbok, däremot, är en röstinläst pappersbok eller e-bok 
– man lyssnar alltså på boken. Det som håller på att förändras 
i utgivningen är att det inte längre är självklart att alla böcker 
kommer ut i pappersformat först. Eller alls.

Åsa Hellberg är känd för att skriva böcker i feelgoodgenren. I 
slutet av 2018 gav hon ut något helt annat på ljudboksförlaget 
Bonnier Bookery, ljudboken Laholmsflickan. Den är skriven 
direkt för ljudboksformatet och är enligt förlaget en svart, 
humoristisk berättelse om uppdämd kvinnovrede och vad den 
kan få för konsekvenser. Åsa själv kallar boken en tragikomedi. 

Den är mörk, men 
ro l i g t  b e rättad. 
Ambitionen var att 
utveckla skrivan-
det, prova på att berätta ur nya perspektiv och 
med nya ord. Åsa har aldrig något synopsis för sina böcker, 
hon sätter fingrarna mot tangenterna på datorn och börjar 
berätta en historia.

Åsa framhåller att Laholmsflickan var fruktansvärt rolig att 
skriva, bland det roligaste hon gjort och den första bok som 
har kommit till av ren skrivarlust. Även om den var tänkt att 
enbart komma i ljusboksformat finns den att ladda ner som 
e-bok nu och i september kommer det faktiskt en pappersut-
gåva – på cirka 170 sidor.  n
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▲  På span efter ”bommies”.
n  Valbesök på Ha’apai. 
▼  En ”Tiki” på Tonga.

Text & foto: Anders Torevi 

I Fjällbacka-Bladets sommarnummer 2018 skrev jag en artikel 
om Oscars skivsamlande och i slutet pratade han om en ”ny” 
genre, NWOBHM – New Wave Of British Heavy Metal. Banden 
inom den engelska hårdrocken från slutet av 70-talet till tidigt 
80-tal hade tydliga influenser av punken. Tempot, energin och 
enkelheten i larmiga gitarrer eller som Motörheads legendariske 
ledare Lemmy uttryckte det: Utan punk, ingen heavy metal… 

Judas Priest och Iron Maiden är exempel på band som blev 
stora men många kom sig inte ur garaget, hur duktiga de än var, 
annat än för att själva finansiera en skiva eller spela in en demo.

Allt började med en nördig diskussion om en udda och dyr 
singel med Stray. Var det ”rätta” bandet Stray? Oscar hittade 
singeln på E-bay. Det var rätt band och säljaren var en av band-
medlemmarna. L-P köpte rättigheterna till låten. 

– Lite senare, på en resa i USA, pratade vi om NWOBHM. Vi kom 
fram till att många låtar är för bra för att inte nå ut mer än till 
brasilianska eller grekiska samlare av heavy metal (Metal-genren 
är stor i dessa länder. red.anm.). 

Så började det hela och sedan snurrade det på... 
– Jag har mycket, L-P har mycket. Om vi slår vi hop våra skiv-

samlingar har vi nästintill allt vi vill ge ut. 

Oscar började leta upp bandmedlemmar på sociala medier för att 
få köpa rätten att ge ut låtarna på en samlingsplatta. 

– Det har varit ett stenhårt arbete sedan i november. Sluta avtal. 
Hitta gamla master-tapes, restaurera, remastra och få allt i skick 
att pressa. Vinylskivorna pressas för övrigt i Lindome.

– Det har varit uppskattat av de gamla rockerna att deras musik 
nu uppmärksammas. Det blir inga stora pengar med de tycker 
att det är kul att vi gör det.

Vad skulle då samlingen heta? I 70-talets England fanns ett klientel 
unga som tog på sig attityden ”hopplösa fall” på arbetsförmed-
lingen – Jobcenter Rejects (JCR) – vad kunde väl passa bättre? Där 
föddes även skivbolaget namn: On the Dole (utan jobb). Skivan 
innehåller tolv spår, alla från 1978-1982.

Sedan skulle det till konvolut och texter om banden. De skrevs 
av Kieron Tyler på MOJO magazine. Därtill inte minst insäljning 
av projektet. L-P med sina kontakter har jobbat hårt med mark-

naden och projektet har uppmärksammats i både tv (BBC och 
SVT) och i tryckta medier i flera länder. 

Från början trycktes 1000 ex men förbeställningarna till releas- 
dagen 19 april blev så bra att det nu tryckts 3000 ex. I USA gick 
första leveransen åt på en helg så dit skeppades snabbt fler och 
även i Japan har det gått bra. I England släpptes skivan lite senare 
så de rapporterna har Oscar inte fått i skrivande stund.

Ni kanske tycker att det får vara nog med Oscar 
Nordblom i Fjällbacka-Bladet snart? Det tycker i alla 
fall Oscar. Här kommer dock en artikel som för mig 
är omöjlig att inte skriva. Tillsammans med vännen 
och aktade musikhistorikern L-P Andersson har Oscar 
åstakommit något som uppmärksammats i många 
länder.

Saxat ut några utvalda omdömmen:
A fine tribute to a fecund scene’s ’lost’ treasure. Paul Brannigan, Mojo

A verytable treasure trove. JCR will satisfy completists, collectors and 
the merely curious. Dave Ling, Classic Rock

A storm of spit and a boisterous barrage of a cranked-up guitar action. 
Edwin Pouncey, The Wire

Samlingen Jobcenter Rejects skriver om och rättar till musikhistorien. 
Jan Gradvall, Dagens Industri

Var är kulturpriserna till dessa herrar? 
Per Sinding Larsen, SVT

Samlingsskivan som visar att punk och metal hör samman. 
Elin Unnes, Dagens Nyheter

1 Suspended Animation | Baseline
1981 | London | Extra Bit… (EXT 004)
© Extra Bit… | (Sollitt/Long/Harton) PUB. Chappell & Co/Sarah

2 Seen You Here | Predatür
1982 | Reading | Predatür (Quick 5)
© with the kind permission of Michael Barry/Predatür
(Predatür) PUB. Quicksilver/copyright/manus

3 Children Of The Street | Spider
1980 | Liverpool | Alien Records (Alien 14)
© with the kind permission of Brian Burrows/Spider
(Harkness/Burrows B) PUB. Alien Music Limited/Heatwave Music LTD 

4 This One's For You | Stray
1981 | London | Ratsy Records
© with the kind permission of Pete Dyer/Stray
(Stray) PUB. Ratsy/copyright/manus

5 On The Run | Overdrive
1981 | Grantham | Boring Grantham Records
© with the kind permission of Ian Hamilton/Overdrive
(Tracey Abbot/Jacque Sanson) PUB. Boring Grantham/copyright/manus

6 Thanx For Nothin' | Frenzy
1981 | Lancaster | Frenzy (Frenzy 3)
© with the kind permission of Larry Max Trevor Lehmann/Frenzy
(O'Connor/Pawlowski) PUB. Frenzy/copyright/manus

1 You Got The Power | Die Laughing
1980 | Hastings | Ocean Records (OC003)
© with the kind permission of Michael Mepham/Die Laughing
(Mepham/Die Laughing)

2 Down The Road | Speed
1980 | Essex | Speed Records (GJS001)
© Speed Records | (White)

3 Don’t Show Your Face | Energy
1980 | Northamptonshire | Bips Records
© with the kind permission of Iain Wetherell/Energy
(Bips Weatherell) PUB. Bips/Copyright/Manus

4 Never On A Win | The Next Band
1978 | Yorkshire | Gannet Records
© with the kind permission of Rocky Newton/The Next Band
(Lockton/Newton/Noon) PUB. Gannet/Copyright/Manus

5 Voice On The Line | Static
1982 | Surrey | EEYO Records (EEYO1)
© EEYO Records | (Static)

6 (Living On) English Booze | Metal Mirror
1980 | London | M&M Records (MM001)
© with the kind permission of Cameron Vagges/Metal Mirror
(Vegas/Butterworth) 
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Re-issue producers: L-P Anderson & Oscar Nordblom

Audio restoration & mastering: Anders Peterson at GS Mastering & Post

Layout: Mychael Gerstenberger/Malbuch

Original drawings: Oscar Nordblom

Liner notes: Kieron Tyler

Thanks to Stefan Mattisson, Peter Engberg & Arbetsförmedlarkärringen

ON THE DOLE RECORDS OTD 001
PO & CO ON THE DOLE RECORDS 2019
OTD Records is a division of

Stora Skivmässan: www.skivmassa.se

Jobcentre Rejects
ULTRA RARE NWOBHM 1978-1982^

ULTRA RARE NWOBHM 1978-1982

From a time in which metal had vanished, obliterated by punk. 

And the bands surfacing could have been match-fit for punk. Instead, they went for metal.

Nonetheless, what they drew from punk was a fresh sense of attack and the knowledge
that anyone could issue a record. Bands themselves did so – and everything here

originally appeared on such an imprint.

Jobcenter Rejects

Nu är volym två på gång och kanske även en tredje. Låtar finns 
och rättigheter är klara till flera spår. Oscar kommer dock varva 
ner denna gång för att ge sin konst den tid den behöver.

Skivan i form av vinyl och cd finns där skivor säljs, Bengans, 
Ginza m.fl. och du kan lyssna och läsa mer på: 
www.jobcentrerejects.bandcamp.com n



36FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2019 • Nr 126

Dinglevägen 2
För öppettider 
besök minigolfen.se 
Välkommen!

FJÄLLBACKA TENNIS, 
PADEL & ÄVENTYRSGOLF
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Från Sälvik över Atlanten
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Tillhör Lisa och Johan Persson Del 5

Rubriken på den här artikelserien kom till när Lisa och Johan 
gav sig iväg från Fjällbacka i maj 2017. Den var medvetet lite 
återhållsam. ”Först till Karibien, så får vi se sedan” sa Lisa och 
Johan, även om jorden runt var deras dröm och det som de hade 
förberett sig för under många år. Du som har följt deras resebrev 
i Fjällbackabladet sedan dess vet att de har seglat över Nord-
sjön, över Biscaya, över Atlanten och över Stilla Havet. I vintras 
var de hemma på gästspel i Fjällbacka. Ett Bååthak fullsatt med 
fjällbackabor fick se bilder och fantastiska videos från äventyren. 
Nu i maj är de tillbaka på båten. Dags för en ny kontinent. Hur 
har ni det ombord?

Det är inte bara en dans på rosor med härliga sandstränder och 
snorkling i kristallklart vatten att långsegla. När det rullar som mest, 
långt från land och tröttheten bara lurar bakom ryggen, så måste 
vi ju äta! Vi gillar nybakat bröd till frukost. Att knåda och baka av 
brödet i ugnen när sjön tär på tålamodet och ingenting ligger kvar 
där man lagt det, det är en konstart jag (Lisa) nu besitter till fullo! 
Det händer ibland att vi öppnar en burk ravioli till middag, men 
det hör till ovanligheterna (tack och lov). Mest äter vi fisken som 
vi själva fångat. Att få tag på matvaror kan vara en utmaning, det 
är glest mellan matbutikerna...

Många frågar oss hur vi står ut med varandra på så liten yta. Då 
brukar vi mest titta förvånat och säga: det är inget problem! Vi 
visste innan vi reste iväg att vi funkar bra ihop. Ibland när vi sovit 
dåligt på någon översegling kan tålamodet tryta, men om och när 
det gäller så vet vi våra uppgifter och än så länge har det funkat. 
Vi delar nattpassen i 6h perioder när vi gör överseglingar. Johan 
sitter mellan 20-02 och jag sitter 02-08 och sedan låter vi dagens 
timmar flyta på lite som det passar. Det är skönt med ett långt 
ordentligt sovpass, men lite segt kan det bli på nattens vak trots 
böcker och spel. Givetvis väcker vi varandra om något händer och 
man behöver en extra hand. Det som vanligtvis ställer till det på 
nätterna är när det kommer en ”squall”. När man sitter där och 
halvsover mitt i natten med fulla segel och vinden plötsligt får 
båten att luta kraftigt, shit pommes frites, ja då rusar vi båda upp 
och revar och får båten på kurs igen.

Plast och sopor såg vi mycket av i Karibien och San Blas-arkipelagen 
men det var betydligt mindre av den varan i Söderhavet. Vi själva 
klipper alltid ner all plast i små små bitar och lägger i speciella 
behållare som vi endast tar i land där vi vet att de kan ta hand 
om det. Det betyder ibland att vi har många behållare med plast 
ombord! Biologiskt avfall åker överbord. Glas och konservburkar 
fyller vi med vatten så de sjunker ända ner till botten och på så 
sätt skapar vi nya rev. Vi är väl medvetna om att detta inte är en 
perfekt lösning, men hellre det än att det ligger och skräpar och 
skadar djur på stränderna.

Seglingen från Nya Zeeland till Australien tog oss tio dygn. Vi 
hade orolig sjö vilket gjorde att vi rullade och gungade mycket. 
Jag tappade balansen och fick ett ordentligt blåmärke på armen 
som till och med customs i Australien ifrågasatte och de tittade 
lite misstänksamt på Johan. Stadiga vindar på runt 24 knop på 
slutet gjorde att vi fick bra fart och lyckades hålla en snittfart på 
5.8 knop.

Just nu är vi på södra Barriärrevet i en lagun som heter Lady Mus-
grave. Det sägs att ingången till lagunen sprängdes upp med en 
torped av amerikanska soldater under andra världskriget. Kraftig 
ström genom det 15 meter breda passet gjorde oss riktigt nervösa 
när vi bara gjorde 1.5 knops fart över grund och 5.5 knops fart 
genom vattnet! Det är då man känner hur land bara kommer när-
mare och närmare. Detta var betydligt läskigare än i Tuamotos. Vi 
tar oss sakta norrut längsmed Australiens kust, vi planerar att vara 
tre månader i Indonesien och avslutar året i Thailand.

Om du vill följa Lisas och Johans segeläventyr så gå in på deras 
blogg på www.syrubicon.wordpress.com. Vi lär få se en del härliga 
dykfilmer från Stora Barriärrevet! n

Varken på Nya Zeeland eller i Australien vill de fylla våra små Campinggas- 
flaskor. Vi har löst problemet genom att köpa en Nya Zeeländsk gasflaska 
och specialbyggt en slang så vi kan dekantera/fylla våra gasflaskor själva.
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VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGBUTIK I HAMBURGSUND!

Öppet: Mån-Fre 9-18, Lör 9-14  |  Industrivägen 4, Hamburgsund  |  info@golvfocus.se  |  0525-322 50  |  golvfocus.se

Vi lämnar
ALLTID 20%

på tapeter från
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Text: Anders Nilsson •  Foto: Håll Sverige Rent

VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRD

STORA FADDERDAGEN
Tisdag 16 juli · se lokala anslag

Status 2019
I år firar den Ideella föreningen Världens Vackraste Skärgård 
(VVS) sju år. Det blir alltså sjunde året som fadderfamiljerna 
hjälps åt att städa våra vackra och värdefulla öar från plast och 
annat skräp. Ni ska veta att Tanums kommun har den längsta 
kustlinjen i Bohuslän och dessutom flest öar. Det är därför som 
vår skärgård är hårdast drabbad och behovet av våra ideella 
insatser är avgörande för att vi ska ha en ren skärgård. Och våra 
insatser har gett resultat! Mängden insamlat skräp har minskat 
betydligt jämfört med de första åren och vi kan säkert vara 
överens om den synliga skillnaden är påtaglig.

Förra året anslöt Hamburgsund och Grebbestad till projektet 
och i år ser det ut som att även Hovenäset gör det. Vi hoppas 
förstås att ännu fler ställer upp som fadderfamiljer eller på andra 
sätt för skärgården och miljön.

Optimist för havet
VVS har under våren deltagit på en samverkansdag som hand-
lade om den marina nedskräpningen med deltagare från alla 
Bohuskommunerna och ett stort antal olika organisationer. Vi 
fick möjlighet att berätta om vårt projekt och hur man med lokalt 
engagemang kan göra stora insatser och verklig skillnad. 

I samband med dagen inledde vi en diskussion med projektet 
Optimist för havet. Projektet har som syfte att stoppa tillförseln av 
plast till havet och sprida kunskap om problemet och engagera 
barn och vuxna i lösningarna. Som ett kommunikativt moment 
bygger Chalmers ett antal optimistjollar av plast som samlats 
ihop. Båtarna ska användas i olika seglingsarrangemang samti-
digt som det informeras om de aktuella frågorna. Projektet är ett 
samarbete mellan Sjöräddningssällskapet, Håll Sverige Rent och 
Svenska Seglarförbundet.

VVS ska i år samarbeta med Optimist för havet. Under Stora Fad-
derdagen kommer representanter för projektet att vara på plats 
och vi ska hjälpa till genom att samla in plast som ska användas 
till byggandet av en eller flera optimistjollar. Vem vet – vi kanske 
kan få en sådan båt till Segelsällskapet Norderviken?

Fjällbacka – en plastfri zon?
När man städar i skärgården och ser hur mycket skräp som flyter 
iland grips man förstås av en önskan att bidra till en minskning av 
användningen av plast. Kanske vi i Fjällbacka kan sticka ut hakan 
och utropa Fjällbacka till en platsfri zon? Alla – privata och näring-
sidkare – enas om att använda plastartiklar i så liten utsträckning 
som möjligt. Ett statement från och för Fjällbacka och för miljön! n

”Plastimisten”.



Text: Gustav Juliusson • Bilder: RS Fjällbacka  

Neil Armstrong, Fjällbacka 
och ett nytt stationshus 
År 1969 var ett stort år för mänskligheten. I USA hålls Woodstock-
festivalen, på månen landar Neil Armstrong och i Fjällbacka lägger 
Sjöräddningssällskapets sjöräddningskryssare Lions till. 

Under 50 år har det hänt mycket på vår station. Båtarna har 
blivit snabbare, utrustningen modernare och uppdragen fler. 
Men samtidigt har våra lokaler iland inte varit med om samma 
utveckling, något som vi passande nog ämnar åtgärda under 
jubileumsåret 2019. 

Sedan ett par år tillbaka har eldsjälar inom vår station aktivt arbetat 
för att vi skall få uppföra en lokal anpassad för våra behov där vi 
kan hålla utbildningar, utföra underhåll och umgås bredvid våra 
båtar. När vi för ett par år sedan inventerade vår verksamhet och 
utvärderade vår potential kom våra lokaler högt upp på listan med 
saker vi behövde förbättra. 

Under flertalet år var den enda byggnaden vi hade att tillgå en 
bod om 10 m2 samt ett par containrar utspridda runt om i samhäl-
let. I det vi kallade ”Oljeboden” bytte vi om inför uppdrag, skötte 
administration och förvarade vår utrustning. 2015 insåg vi att det 
inte var en hållbar lösning och vi fick då som tur var tillgång till 
den gamla brandstationen. Men den byggnaden ligger för långt 
ifrån våra båtar, är för liten och sliten. 

Målet med en ny lokal är att skapa en trygg och stabil plats för 
vår besättning att kunna träffas, utbildas och umgås. Eftersom 
vår största utmaning alltid är att hitta frivilliga besättningsmed-
lemmar tror vi att en samlingsplats för våra frivilliga sjöräddare 
där gemenskapen får växa är en grundsten för att skapa ett lång-
siktigt besättningsunderlag. Sen ser vi också fram emot att ha en 
fungerande toalett i vår lokal!  

Projektet har framskridit långt under det senaste året och vi kan 
med nöje konstatera att vi har nått vårt första finansieringsmål 

om 1,3 miljoner kronor. Det är den summan som Sjöräddnings-
sällskapet satte som första mål för att vi formellt kunde gå vidare 
med projektet. 

Nästa steg är att få ett bygglov för byggnaden vilket vi hoppas 
kommer vara på plats när du läser denna tidning. Under 
tiden detta blir klart kommer Tanums kommun att riva den 
befintliga byggnaden på plats samt förbereda marken för den 
nya byggnaden. Vi har som mål att ha gjutit plattan innan 
sommaren och att vi i september skall kunna börja bygga 
själva huset. 

Även om vi har kommit långt med finansieringen av det nya 
stationshuset, mycket tack vare privatpersoner och stora spon-
sorer så som Sotenäs Trävaru AB och Sparbanken Tanum, har vi 
fortfarande en bit kvar för att nå de cirka 4,5 miljoner som krävs 
för att slutföra bygget. Mer information om projektet och hur 
man kan skänka pengar hittar man på: 
www.sjoraddning.se/fjallbacka/nytt-stationshus-i-fjallbacka

Som alltid är alla bidrag, stora som små, välkomna för en frivillig 
organisation som vår. 

Utöver det här spännande projektet sker det mycket annat under 
det här jubileumsåret som vi är stolta och glada över.

Ny båt och 50-årskalas
Under våren kom det en ny sjöräddningsbåt till Fjällbacka för 
att ersätta Rescue SXK Västkustkretsen som efter drygt tio år 
och flertalet fina insatser ersätts med en modernare variant av 
samma typ. Läs mer om Rescue BERITH på nästa sida. 

Slutligen, en 50-åring behöver såklart firas rejält och det ser vi 
fram emot att göra den 24 augusti i år. Mer information om det 
här firandet kommer man att hitta inom en snar framtid på vår 
Facebooksida och hemsida. n
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Rescue BERITH – Sjöräddningens nya 8-metare
I strålande väder 21 maj döptes RS Fjällbackas nya båt 
Rescue BERITH. Båten är donerad av göteborgskvin-
nan Berith Hedlund. Berith har varit och är flitig gäst 
i vår skärgård och ser vikten av att man snabbt kan 
få hjälp om man får problem eller blir sjuk på havet. 
Närvarande vid dopet var, utöver ledningsgruppen och 
sjöräddare från stationen, SSRS:s vd Cia Sjöstedt, Styrel-
seordförande Rolf Westerström och Maritima ledare Lars 
Samuelsson. På bilden doptalar Cia Sjöstedt och tackar 
för den stora gåvan. n

Lite fakta om Rescue BERITH:
Längd  8,4 m
Bredd 2,7 m
Djup 0,4 m
Deplacement 3,1 ton
Hastighet 34 knop
Aktionstid 7 timmar
Motor Volvo Penta D6 370 hk
Drivning Jet Rolls-Royce FF 270

Finansieringen av projektet sker 
genom gåvor och donationer som 
sätts in på Sjöräddningssällskapets
90-konto märkt:  
“RS Fjällbacka Nya Stationshuset”

Plusgiro: 900 500-0
Bankgiro: 900-5000
Swish:  9005000

EKONOMI
(Miljoner SEK)
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KONST AV
PETER ENGBERG OCH OSCAR NORDBLOM

Södra Hamngatan 18 Fjällbacka
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FOTBOLL SPOR TEN

 

Barcelonaläger inför 6:an

Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi och David Granqvist

Då var det dags igen att ta nya tag 
för våra fotbollsgrabbar. Seger ifjol 
för nykomlingen i div 7 och nu tuffare 
motstånd i 6:an. Det har börjat med tre 
bortaförluster och två hemmasegrar i 
skrivande stund. Laget  är alltså obe-
segrade hemma och ligger i mitten av 
tabellen. 

Säsongsupptakten skedde på ett kortare 
träningsläger i utkanten av Barcelona. 20 
grabbar var det som drog söderut för att 
träna och bygga gruppen. Kanske var 
det inte helt nödvändigt, men ett testa-
mente hjälpte nog till att resan blev av. 
FiK:s gamle lagledare Bertil Hellberg gick 
bort 2018 och kvarlåtenskapen testa-
menterades till FiK. Jag är helt övertygad 
att Bertil sitter i sin himmel och älskar att 
bollarna rullar igen på Fjällbacka IP och 
att grabbarna var värda spanienresan. 

Ytterligare några hemvändare har anslu-
tit till laget. Rasmus Brandt, Jonas Järund 
och till och med den gamle trubaduren 
Andreas Karlsson har snört på sig käng-
orna – ett par Puma King Cruyff, sägs det. 

Nu är det bara Lennart Krantz och Lars 
Engberg som saknas, men de har det 
nog kanske bäst bland publiken?

Spelargänget är en samling som även 
förfogar över ”goe nävar”. Snickare, 
elektriker och andra hantverkare har 
gjort att upprustning av klubbhuset, 
bänkar utmed planen, småstugorna 
m.m. kommit igång. Kort sagt det sjuder 
av liv vid fotbollsplan, både på och runt 
omkring. Årets lag heter kort och gott 
Fjällbacka, ”/Hamburgsund” är borta 
men samarbetet klubbarna emellan 
fortsätter så till vida att HiF tränar på 
Fjällbacka IP och juniorerna spelar till-
sammans.

Strax är det dags för andra hemmamat-
chen och när ni läser detta har det spelats 
några omgångar till. Jag tycker verkligen 
att ni skall ta tillfället i akt att se fotboll 
på Fjällbacka IP. Första hemmamatchen 
drog strax över 100 åskådare och den 
siffran hade nog många div. 2 lag varit 
glada för. Det är ett gôtt gäng och värda 
att bli beskådade. Häääng på..! n

▲ Segervrål efter första hemmasegern 2019.
▼ Bilder från Barcelonaresan.
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Text: Ann-Christine Klarqvist • Foto: Dance Port

DANS SPOR TEN

 

Halvvägs i genom 2019…  
Följ oss på Facebook!

 Vi har haft ett flitigt gäng som tränat och tävlat både nationellt 
och internationellt under våren.

Det har resulterat till att klubben har fyra nya par som lyckats 
kvalificera sig till årets SM i dans i Gävle.

Klubben kommer att ha sex juniorpar som representerar 
Dance Port på SM 2019 i grenarna Bugg, Lindy Hop, Boogie 
Woogie, Dubbelbugg och Rock and roll.

Klubben har satsat stort på kurser för både barn och vuxna 
allt från Skuttis för de minsta 3-5 år, Rocka loss 6-9 år och 
Dancekidz 9-12 år på måndagar i Fjällbacka gymnastiksal med 
Matilda Lindh Klarqvist som ledare.

Torsdagar har vi haft nybörjarkurs i bugg för vuxna med 
Mats Ivarsson och Nicklas Nyberg. På fredagkvällarna har det 
varit fortsättningskurs i Bugg för vuxna med Mats Ivarsson 
och Tobias Widhen.

Då intresset för att få mer kunskap i Bugg bland vuxna är 
stort åker vi nu ut och undervisar i Rabbalshede folketspark 
på torsdagar. Uppslutningen har vart fantastisk vi har haft 
30-40 dansare per vecka. Efter träningen är det motionsbugg.

I focus för klubben ligger nu Fjällbackakalaset lördag 29 juni  
kl 16-20 på Ingrid Bergmans torg. Självklart kommer klubben 
bjuda på en rafflande dansuppvisning under dagen. 
Väl mött! n

Truppen till SM i Gävle.

Här möter ni ett av paren, Martin Skarin  
och Ida Gullbrandsson från Brastad:
Hur länge har du dansat?
Martin: 9 år.
Ida: 9 år. 

Varför började du dansa?
Martin: Båda mina bröder dansade så jag fick bara 
hänga på.
Ida: Martin är min kusin så när han började så hängde 
jag på.

Vad år det roligaste med dans?
Martin: Musiken!  
Ida: Friheten att få röra sig till musiken, kompisar och 
alla resor och upplevelser.

Vad är ditt mål med dansen?
Martin: Att utvecklas och bli bättre.
Ida: Att utvecklas och bli bättre.

Din bästa prestation?
Båda är överens, Martin svarar:  
2016 vårt första SM jag var 11 år och Ida 12år och blev 
svenska mästare i Boogie Woogie ungdom.  
2018 6:a på World cup i Frankrike.
2019 Nordiska mästerskapen 1:a i Boogie Woogie  
junior, 1:a i Lindy Hop junior och 2:a i Bugg junior.
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INBROTTSLARM • MARINTEKNIK • KYL & FRYS
SPIS & FLÄKT • TVÄTT & TORK 
Välkommen ti l l  din ELON-butik på 
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Nyheter inför golfsäsongen 2019

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

Text: Annette Dahlemar • Foto: Fjällbacka GK

Det finns många nyheter att se fram emot på Fjällbacka Golfklubb 
inför säsongen 2019. Utöver nyrenoverade omklädningsrum och 
en helt ny damm mellan hål 6 och 11 har banans hål fått ny index-
ering, vilket skapar nya förutsättningar för golfspelet. I april öpp-
nade vår nye krögare Jonas Sand sin restaurang ”Sandbunkern” 
hos oss. Vi hälsar Jonas varmt välkommen och hoppas att vi får se 
många både golfande och icke-golfande gäster i restaurangen.

En golfklubb för alla – året om
På Fjällbacka GK kan man spela golf året om, men den officiella 
säsongsstarten sker när vi öppnar upp banan med sommargre-
ener. I år kunde detta ske redan 22 mars, vilket var ett par veckor 
tidigare än planerat. 

Flera av våra medlemmar har dock varit aktiva hela vintern, 
som t.ex:
• Vinterligan, en grupp entusiastiska golfspelare, som i flera 

år spelat sin egen söndagstävling under vintersäsongen och 
endast snötäcke på banan kan stoppa dem.

• Knattarna, som har träffats flera gånger under vintern och 
våren, Vid dessa tillfällen har man varvat utomhusträning med 
bl.a puttingträning inne i klubbhuset..

Under vår och sommar genomförs många olika aktiviteter för 
våra medlemmar och gäster.  Här är några exempel:
• Oldtimers är en grupp med golfande seniorer som genom-

förde sin första tävling redan den 11 april och som, med undan-
tag för två månader på sommaren, tävlat  en gång i veckan 
fram till oktober.

• Juniorerna hade sin traditionella kick-off på Påskdagen och då 
var det ett glatt gäng på 26 juniorer som samlats för säsongs-
uppstart. 

• I samband med Golfens Dag den 25/5 arrangerade Fjällbacka GK 
både en klubbtävling och en prova-på-golf-dag. Det var roligt 
att se att så många ville passa på att testa på golf och för de som 
vill lära sig mer rekommenderar vi våra Gröna-kortetkurser.

• Damkommittén inleder säsongen med sin kick-off den 16 
juni och därefter arrangeras tävlingar varje vecka under 
sommaren.

• Fjällbacka GK är i år värd för några av Bohuslän-Dals Golfför-
bunds Seniortour-tävlingar, både dam- och herrklasser. 18/8 
arrangeras DM för Herrar 60, vilken även utgör en deltävling 
i H-60’s seriespel.  

▲  Träning och tävling för Knattar och ”Oldtimers”.
▼  Segraren Oliver Gillberg slår ut på 16:e tee.

Swedish Golf Tour 16-18 maj
I maj var det sjätte gången som Fjällbacka GK arrangerade en 
av Swedish Golf Tour:s herrtävlingar. Ny huvudsponsor för täv-
lingen är TanumStrand, vilket är anledningen till att tävlingen 
numera heter TanumStrand Fjällbacka Open.

I tävlingen deltog 156 spelare från Norden där Fjällbacka GK 
representerades av fyra spelare med amatörstatus. Tyvärr lyck-
ades de inte kvala in till lördagens finalrunda.

Tävlingen spelades under tre dagar och vanns av Oliver Gill-
berg från Kårsta GK. 

Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt – både på och 
utanför banan – bidragit till att göra årets tävling till ett lyckat 
och mycket uppskattat evenemang.

Är du intresserad av att delta i våra aktiviteter eller av att prova 
på golf, så är du alltid välkommen att kontakta oss på Fjällbacka 
GK. Mer information hittar du på: www.fjallbackagk.se n
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BÅTKAPELL - DYNOR
Öppet året runt! 

Läs mer på www.fjallbackaskargardstjanst.se
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w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Följ oss på Facebook!

Skepp ohoj Seglarvänner!

Text: Johan Åstrand, ordförande 
Foto: Anders (Skeppstad) Nilsson

I skrivande stund har de sista dagarna i aprilvädret bjudit på en 
god aptitretare inför den stundande sommaren, det börjar sjuda 
av liv i hela vårt kustsamhälle! Ännu en fantastisk sommar och 
seglingssäsong i världens vackraste skärgård har tagit sin början. 
Välkomna till Fjällbacka och Segelsällskapet Norderviken, en 
seglingsklubb som har anor ifrån 1941.

Vi erbjuder en stor variation av seglingsaktiviteter i sommar. Det 
finns något som passar för alla, Sjökaptener likväl som landkrab-
bor. Här finns tävling och träningsmöjligheter för alla seglare.

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

Vi fortsätter med Piratseglarskolan, som är mycket populär 
hos de yngsta. Håll utkik efter Jolly Roger!  Se mer på hemsidan 
och skynda er att boka då dessa kurser är mycket populära.

På torsdagarna mellan 4 juli och 8 augusti anordnas poäng- 
seglingar för alla jolleklasser med traditionsenlig After Sail 
innan tävlingarna. Grillen tänds och hamburgare serveras från 
16:30. Detta är trevligt arrangemang för stora och små med häng 
på bryggan som brukar sluta med lite spontanbad efter segling-
arna. 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. Barn och ungdomar samlas på 
SSN kl 17:30 och håller på fram till cirka 20:00.

Lördagen den 13:e Juli anordnas vår traditionella kölbåts-
segling Väderö Race med start och mål vid Badholmen. Denna 
segling anordnas i samarbete med Rogers. Vi bjuder på fina 
priser och gott seglarsnack på Badholmen. Kom gärna förbi för 
att följa seglingen eller varför inte anmäla er båt för deltagande 
och utmana Gunnar med besättning om segern i år. Väderö Race 
är öppet för alla med kölbåt, tävling som semesterseglare. Gå 
gärna in på vår hemsida där ni hittar mer om arrangemanget.

Nytt för i år är en jolleregatta som kommer gå av stapeln den 
27:e Juli i Fjällbackas vackra skärgård. Håll utkik efter vidare 
detaljer på vår hemsida samt i sociala medier, så ni inte missar 
denna höjdpunkt.

Valö Runt som även är avslutning på klubbmästerskapet går 
av stapeln den 10:e 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 redan idag!

Vi tackar alla våra sponsorer och övriga eldsjälar för ert engage-
mang, det är ni som ger SSN vind i seglen! Vi hoppas även kunna 
utöka vårt samarbete med nya företag och privatpersoner. Kon-
takta oss vid intresse.  Välkommna till Sälvik i sommar!  n
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Mjukglass hela 
sommarn!

Är ni ett sällskap? 
Boka hela 

anläggningen 
inkl. partytält!

ÖPPET
ÅRET 

RUNT!





Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Fam. Engberg

Tryck 2019:

Ibland ram
lar m

an över underbara bilder från förr. N
u var det H

arald Rylander som
 hittade den här bilden hos Ing-Britt Engberg. Bilden är uppskattningsvis från 1915 och att 

nam
nen nedan stäm

m
er kan vi inte garantera, vi kan bara återge vad som

 stod skrivet på baksidan bilden. Två m
än till vänster spelar fiol och det hänger en till på en gren i m

it-
ten. Lägg också m

ärke till ljudanläggningen nederst till höger - en trattgram
ofon. D

et var allt lite enklare förr... 

Texten på fotots baksida löd: D
ans på dansbanan på planarna hos A

nders i Edsten. Ett försök till beskrivning av vilka de dansande voro Ida Vesterberg, Carl W
idelius, A

nders i 
Lersten, Klara Lundström

, Ingrid Karlsson, Verner Karlsson, A
nnie H

olm
berg, Ragnar Setterlind, Elida A

ndersson hos Kallin, H
enrik Svensson, Ellen Svensson, M

agnhild A
ntons-

son och A
lbert hos W

enander. 


