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Lars Kahlman – adjungerad styrelseledamot

OMSLAGSBILD:  
Snö på fjället 
Foto: Susanne Bjerkander

FÖRENINGENS SYFTEN:
Främja näringslivet på orten och värna om  
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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Blir Fjällbacka ett nytt Atlantis?
Greta Thunberg är en ung inspiratör och sanningssägare om de 
kommande klimatförändringarna i världen. Klimatets förändringar 
och motåtgärderna som påbörjats kommer inte att gå Fjällbacka 
förbi. Frågorna blir hur Fjällbacka påverkas, vad vi skall planera för 
och hur påverkar det vad vi gör?

Vi vet att medelhavsnivån kommer att stiga med 0,7 meter i Fjällbacka fram till år 2100 
och bli än högre där efter. Havsvattnet har stadigt ökat i temperatur och vattnet tar då 
mer plats. Havshöjningen har här kompenserats av landhöjningen medan andra delar 
av världen sett en höjning med 0,2 meter sedan 1901. Havshöjningstakten har dock ökat 
kraftigt under de senaste årtiondena. Vi får mycket lättare skador på byggnader, vägar, 
golfbanor mm vid högt vatten och förändringar i miljön. Världen behöver därför radikalt 
minska utsläppen av växthusgaser vilka orsakar uppvärmningen, något som Tanums 
kommun funderar på och de kommer med en ny miljöplan under 2020. Höjningen av 
havsnivån går dock inte att förhindra på kort sikt. Vi får därför fundera på områdena 
vid vattnet och vilka behov dessa kommer att betjäna. Hur kommer byggnader och 
kajer att fungera i framtidens Fjällbacka?

För att dämpa uppvärmningen har en energiomställning påbörjats. Antalet eldrivna 
fordon ökar och blir än fler i framtiden. Ny el kommer fås från förnyelsebara källor som 
sol, vind, vatten och biobränslen. En ökad användning av solenergitak på våra bygg-
nader kommer. Se bara hur det ser ut i Tyskland där vart och vartannat ladugårdstak 
är täckt av solpaneler. Inåt land ser vi att nya vindkraftverk byggs nästan varje dag för 
att ersätta utsliten kärnkraft. Saken är att kraftverk baserad på sol och vind idag är de 
mest ekonomiska att bygga. Driftkostnaderna är också låga då sol och vind är gratis. För 
15 år sedan var havsbaserad vindkraft tekniskt svårt och dyrt, så förslag om havsparker 
vid t ex Persgrund lades ned. Men idag har man utvecklat specialfartyg för uppsättning 
och service. Nya fundament är ekonomiska för större djup och har utformats för olika 
bottnar. Större och effektivare havsturbiner har utvecklats. Detta gör det sannolikt att 
havsbaserade parker utanför vår kust återigen blir aktuellt. Vad innebär detta för oss i 
Tanum? Det kommer att finnas behov att frakta ut uppsättnings- och underhållsperso-
nal. Det behövs då kajer för tenderbåtar till dessa. Kajer som även kan tänkas ta emot 
små kryssningsfartyg och kanske självkörande energisnåla fartyg för kustfrakt. Det blir 
då behov att förse dem med el-försörjning och VA samt flytande natur/biogas, vilket 
ser ut att bli framtidens fartygsbränsle, för att klara nya EU direktiven för ren sjöfart.

Då transporterna är på väg att bli mer eldrivna kommer ett behov av el-tankställen i 
Fjällbacka. Något för långtidsparkeringarna, macken, planarna, Coop och parkeringen 
vid Falkevägen? På sikt kommer troligen ett höghastighetståg att dras genom Bohuslän 
ned till kontinenten. Får vi då ett stopp i Tanums kommun? En spännande framtid, men 
som kommer kräva att vi funderar och bestämmer oss för vad och hur vi förändrar, och 
vad vi vill bevara. Ha en god jul och gott nytt år och tänk på miljön. 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

Det känns som om det var alldeles nyss som jag planerade familjens midsommarfi-
rande och semester med allt vad det innebär. Det blev en sommar med härligt häng 
med dem som berikar mitt liv. Som vanligt passerar hösten snabbt förbi, en årstid som 
jag verkligen uppskattar mycket och snart är det dags att planera inför julledighet 
och nyår.

På föregående sida där ”Styrelsen har ordet” är det klimatfrågan som står i fokus. Oav-
sett vad man har för åsikt om detta, är det en fråga som berör, både i vardagen och i 
arbetet och som alltid så finns det olika åsikter om vad som är rätt eller fel. I dagens 
samhälle har ”fake news” blivit en del av vår vardag. Det är så lätt att kommunicera 
ut sina åsikter, enkelt och gratis. Det är därför viktigt att vi alla är källkritiska oavsett 
om det handlar om stora världsfrågor eller om det är något i vår närhet. Att välja sida 
eller döma kan ha stor betydelse för hur man själv blir uppfattad! Sociala medier är 
fantastiska om man förvaltar dem väl.

I juli hade föreningen sitt årsmöte och det är med stor ödmjukhet jag tackar för att 
jag ännu ett år har fått förtroendet att bli vald till ordförande för FFF. Styrelsen, till-
sammans med redaktionskommittén för Fjällbacka Bladet, lägger ner mycket arbete 
året runt med att ta till vara och förnya det vår förening står för. Men det är tack vare 
er medlemmar vi lever vidare. Er entusiasm, engagemang, glada tillrop och konstruk-
tiva idéer till förändring och utveckling gör att vi med glädje och förtröstan fortsätter 
outtröttligt med föreningens arbete.

Under året har FFF fått in åsikter och frågor om Badholmens utseende och utform-
ning. Vår förening är inte remissinstans till kommunen, men vi har vidarebefordrat 
de synpunkter och åsikter vi mottagit. Vi har också agerat ”bollplank” till kommunen 
om de förändringar som nu genomförts av Parkförvaltningen. I huvudsak är det flera 
rena säkerhetsåtgärder som utförts, samt en del förändringar och förbättringar så att 
vi alla på bästa sätt kan ha möjlighet att njuta av denna oas mitt i samhället.
Föreningen kommer också tillsammans med kommunen att göra en upprustning av 
lekplatsen vid Ingrid Bergmans Torg. Vi samarbetar också med kommunen då de avser 
att förnya och förbättra de vandringsleder som finns i samhället. Dessa samarbeten 
har trots ideellt arbete varit omfattande och tidskrävande och upptagit mycket av 
vår tid under hösten.

Vi återupptar våra Trivsamma Träffar i januari och ser fram emot att se er då.

När du håller tidningen i din hand har vi också genomfört Höstlovskul för alla barn 
i Tanums kommun i Fjällbacka gymnastiksal, arrangerat Ugglejakt, deltagit på Fjäll-
backa Julmarknad samt bjudit in till Glöggkväll.

Jag vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Och kom ihåg att ”Det är dagarna 
som går, som är livet”. n
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EN PRENUMERATION PÅ FJÄLLBACKA-BLADET

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

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

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 2020 sitter: 
Jacob Agertoft, Karin Darpö,  
Carina Bjurström, Pernilla Passby, 
Erik Norderby, Timothy Ahlström, 
Gustaf Berggren och Ingrid 
Bräck-Jensen.

Ordförandebrev hösten/vintern 2019/2020
Det är knappt så jag vågar säga det högt, men jag blir fortfarande lycklig när 
jag ser en säl rakt utanför fönstret vid Richters. När ejdrar och skarv simmar runt 
flytbryggan smyger jag in genom kontorsdörren för att inte skrämma bort dem 
och jag kan bli stående och bara titta ut över Fjällbackas inre skärgård. Den höga 
himlen och det omväxlande vädret får man på köpet. 

Jag kan konstatera att Fjällbacka är ett samhälle i medvind. Våra lokala företag går 
bra, arbetslösheten är rekordlåg och folk är i stort sett nöjda. I samhällsföreningen 
kämpar vi på med våra frågor om hur vi ska göra Fjällbacka ännu lite bättre. 

Vi börjar närma oss jul i Fjällbacka vilket är en härlig tid. Det är julmarknad, 
julskyltning längs Galärbacken, adventsgudstjänster i kyrkan, Nyårsfirande på 
torget och mängder med vänner man inte sett på länge som kommer hem 
under jul- och nyårshelgen. Kanske kommer det lite snö, annars får vi njuta lite 
extra av smattrande regn mot rutorna med glögg, pepparkakor och sprakande 
brasor.  I min familj har vi dessutom tre födelsedagar inom en månad så för oss 
är det verkligen The Holiday Season! 

Snart kommer en köldknäpp så Fjällbacka Hockey kan öppna rinken, sedan börjar 
det sakta bli ljusare på kvällarna och vips så är det vår igen! Så ta tillvara på vin-
tern, passa på att åka längdskidor i Ranebo och på Tegen, åk långfärdsskridskor 
i Sannäs, ta en söndagspromenad runt Veddö och njut av livet. 

Å tänk på att ”You ain´t livin if you ain´t givin” så ge en gåva I juletid till någon som 
behöver det. Ge till sjöräddningen, stadsmissionen eller varför inte ge av din tid? 

Å slutligen,  tänd ett ljus i fönstret under den mörka årstiden. Koppla en timer till 
en lampa, låt den lysa några timmar på kvällen. Det ser trevligt ut och dessutom 
förhindrar det inbrott enligt polisen. 

Vill ni engagera er i Samhällsföreningen? Hör av er! n

För 250.- kan du ge dina barn, föräldrar eller vänner vår tidskrift 2 ggr/år 
och du är med och stöder FFF:s gratisarrangemang, bland annat:
Nationaldagen • Barnens Dag • Trivsamma Träffar • UgglejaktenNationaldagen • Barnens Dag • Trivsamma Träffar • Ugglejakten
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Nationaldagsfirandet med Silledan

Barnens dag och krabbmetetävlingen

F Ö R E N I N G E N  F Ö R  F J Ä L L B A C K A  A R R A N G E R A R

Klass A (barn med vuxenhjälp)

1/ Iris Eriksson · 19 st
2/ Lilly Larsson · 15 st
3/ Isabell Palmqvist · 14 st

Klass B (barn upp till 17 år)

1/ Klara Krüger · 29 st
2/ Tessa de Rahm · 19 st
3/ Rasmus Argus Lago · 17 st

Klass C (vuxenklass)

1/ Harald Freytag · 6 stKR
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Det var sillen som under sillperioderna skapade en livlig affärsverksamhet och 
ett relativt välstånd på orten. Det lade grunden för dagens samhälle. Det är 
därför lämpligt att ”Silledan” firas som en ”lokal nationaldag” samtidigt som det 
nationella firandet. 

Sedan många år äger firandet rum i området kring Servicehuset och Nestors- 
gården. FFF:s styrelse har under några år varit huvudansvarig för firandet av den 
här dagen och vår förening skänker tillbehören till sillen. Vi har ett mycket bra 
samarbete med många andra aktörer som hjälper till att göra detta till ett lyckat 
arrangemang. Det är alla våra frivilliga som kämpar i kök och matsal, Orkla 
Foods som skänker sillen, Servicehusets kökspersonal, Kville hembygdsförening 
som har museet öppet och säljer kaffe med dopp, Röda Korset som har loppis 
inomhus, Gårdsrådet som har kafeet öppet, Alf Gustafsson som administrerar 
bakluckeloppisen på parkeringen och det eminenta musikergänget som spelar 
nationalsången och leder en stunds allsång.  

Dessutom har vi varje år en nationaldagstalare. I år var det Fjällbackas ende 
riksdagsman, Johan Hultberg, som talade engagerat om värdet av att bo i ett 
fritt land, men också om betydelsen av engagerade medborgare och ett aktivt 
föreningsliv, här lyfte han fram Fjällbacka som ett gott exempel!  

Ja, firandet av den här dagen är verkligen ett bra exempel på sådant sam-
arbete! n

En sådan här härlig sommardag är det tusentals turister som besöker Fjällbacka 
och nu fick de en extra ”attraktion” att titta på! Det var 115 deltagare som träng-
des längs bryggorna och delvis även under de landfasta bryggorna – ivrigt 
påhejade av föräldrar och andra familjemedlemmar. Under de 4-5 timmar 
som hela Barnens Dag-evenemanget pågår är trafiken i området avstängd 
och det gör det extra lätt att flanera omkring och studera de koncentrerade 
tävlingsdeltagarna.

Efter en timmas intensivt metande ljöd slutsignalen och därefter ringlade sig 
kön lång fram till de båda krabbräknarna. Direkt efter att räknandet är avklarat 
är vi noga med att be de metande deltagarna snabbt återbörda alla krabborna 
till havet igen. Det är särskilt viktigt en sådan här varm sommardag, vi vill ju 
kunna fiska upp dem nästa år igen...

Efter en stunds mycket intensivt arbete i sekretariatet, kunde det efterlängtade 
resultatet presenteras. Vid årets upplaga av krabbmetetävlingen fångades 632 
krabbor. Även i år var det den populära piraten ”Gunnar Sparrow” som skötte 
prisutdelningen. Som vanligt så fanns det tillräckligt många priser för att alla 
skulle kunna gå hem med ett pris. Årets totalsegare i år blev Klara Krüger (på 
bilden), som lyckades fånga hela 29 krabbor!

Efter prisutdelningen förflyttade sig ”piraten” över till parken på andra sidan 
gatan där han hade sin mycket omtyckta piratshow!

Vi tackar Sjöräddningen som troget ställer upp och gör det möjligt för alla 
att titta närmare på de välutrustade båtarna. Tack också till alla de företag som 
skänkt priser. n 

Text: Eva Björving • Foto: Hans Schub

Text: Eva Björving • Foto: Göran Björving
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Höstlovskul i gympasalen  

Fjällbacka i Radio Prime 

Ugglejakten

F Ö R E N I N G E N  F Ö R  F J Ä L L B A C K A  A R R A N G E R A R

Text: Cecilia Demegård  • Foto:  Radio Prime

Text & foto: Annelie Kahlman Torstensson

Text: Annelie Kahlman Torstensson 
Foto: Ellen T Hultberg

Sommaren 2019 Rullade vi på Radio Prime ner för Galärbacken 
vid fem olika tillfällen under juli månad för att parkera vår lilla 
husvagn och sända radio från Ingrid Bergmans Torg. 

Fem helt fantastiska dagar i hjärtat av Fjällbacka där människor 
från alla världens hörn promenerar över torget för att avnjuta 
både utsikt, god mat, glass och mysiga butiker. 

Det kom inte som en överraskning för oss på Radio Prime att 
Fjällbacka är en välbesökt sommarort, men att vi här har så 
mycket utländska turister var vi inte riktigt medvetna om. 

Utanför husvagnen hördes bland annat danska, engelska, kine-
siska, holländska och franska, men oavsett att språken varierade 
kunde vi ana att samtalen tycktes handla om ungefär samma 
saker. Hur vackert det var, att de tänkte sig en promenad upp 
mot Kungsklyftan och att barnen skulle hålla hårt i glassen. n

Även i år bjöd FFF barnen i Fjällbacka med omnejd på akti-
viteter i gympasalen. Det var Nöjesankaret som stod för 
arrangemanget. Barnen fick hoppa hoppborg, det bjöds på 
ansiktsmålning och fiskdamm. Arrangemanget är populärt 
och många barn från hela kommunen besökte gympasalen. 
Det är roligt att ordna aktiviteter när det blir så uppskattat. n

Att det är november, småregn och ruggigt spelar ingen roll när 
det är ugglejakt! En kväll samlades över 100 barn och vuxna 
vid gymnastiksalen för att tända facklor och ficklampor och 
tillsammans tåga upp i Mulleskogen. Det var en häftig syn att 
se alla lampor och reflexer ringla sig fram på stigen. 

Väl i skogen sprang barnen runt och letade efter reflexugglor 
som hängde överallt i träden. Förutom ugglejakt lärde vi oss också 
en sång om hur viktigt det är för djurens och fåglarnas skull att 
vi inte skräpar ner i naturen. Efter en stunds ugglejakt, hopp och 
lek, bjöds det på korv, bröd och dricka. 

Det är alltid lika härligt med uteaktiviteter när det syns hur glada 
barnen blir av rörelselek, dessutom blir skogen extra spännande 
när det är mörkt. När elden hade slocknat hade också barnen 
slocknat och det var dags att säga tack och hej. Ännu en lyckad 
ugglejakt var till ända och det var roligt att se så många deltagare, 
stora som små. n

Lotta Kristensson på Vasco var en av Radio Primes ”intervjuoffer”.
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Ny drift på Stora Hotellet

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Text & foto: Anders Torevi

Efter sju år lämnar Bryggan Stora Hotellet och arrendet tas över 
av ett nybildat bolag som heter Stora Hotellet i Fjällbacka AB. 
Thommy Backner, Oscar Gyllström och Thomas Sjögren heter 
trojkan som skall ta hand om Fjällbackas kära hotell. Peter 
Eriksson, ordförande i Stora Hotellets Intressenter AB (SHI) som 
äger fastigheterna, säger att SHI och Bryggan enats om att gå 
skilda vägar och att SHI är mycket nöjda med att ha fått klart 
kontraktet med de nya arrendatorerna.

Thommy Backner är VD för Scandinavian Resorts som driver 
Sälens Högfjällshotell och Gammelgården i Sälen. Thommy är 
även styrelseordförande i Goldrest AB och har i 25 år arbetat ihop 
med Oscar Gyllström, göteborgare och VD i Goldrest AB. Oscar 
har i sin tur de senaste 20 åren drivit Skärets krog, Skärets café 
och Smögens Bageri på Smögen. På Skärets krog jobbar sedan 
fyra år Thomas Sjögren som är känd för sina segrar i Årets Kock 
2015 och Kockarnas Kamp 2018.

Tillsammans har de stor erfarenhet av hotell, krog och café 
i säsongsmiljö. Scandinavian Resorts har idag 1 800 bäddar, 
Europas största After Ski och tretton krogar. Tillsammans med 
en erfaren västkustkrögare och en av Sveriges bästa kockar 
bådar det gott för Hotellet. Thomas kommer att ansvara för det 
kulinariska på alla Stora Hotellets restauranger. 

Hotellchef i Fjällbacka blir Daniel Gustavsson som tidigare 
arbetat både på Stora Hotellet Bryggan och Väderöarnas Värds-
hus. De senaste åren har han arbetat utomlands. Daniel är från 
Bengtsfors men flyttar nu till Fjällbacka, det är honom vi kommer 
se i det dagliga arbetet på Stora Hotellet. 

Att kunna ta emot större sällskap skulle nu kunna bli svårare både 
för Bryggan och Stora Hotellet, men här kommer samarbetet in. 
Redan nu har man lämnat offerter där Bryggans och Stora Hotellets 
boende och restauranger ingår i paketen som erbjuds gästerna. 
Även andra boenden i Fjällbacka är med i diskussionerna som 
skall mynna ut i att Fjällbacka skall kunna ta emot större sällskap. 

På Smögen tog Oscar och en annan krögare initiativ till ett större 
och öppnare samarbete. Nu vill alla vara med. Att synka ihop 
vem som skall satsa på vad – och när – är bättre för alla. Det ger 
ett mer levande stråk av restauranger och förlänger säsongen 
på ett effektivt sätt. Självklart skall den här typen av samarbete 
kunna fungera i Fjällbacka, också.

Hotellets restauranger byter skepnad. Klassen/Matsalen kommer 
bli en klassisk året-runt-restaurang med anknytning till havet 
utanför och dess fisk och skaldjur. Receptionen byggs om till bar 
som också skall tjäna som reception. En Espresso eller ett glas vin 

Thomas Sjögren, Oscar Gyllström och Thommy Backner.
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

vid incheckningen, varför inte? Här skall alla kunna titta in på en 
fika, läsa en bok i lugn och ro eller hålla det lilla mötet. ”Fjällbackas 
vardagsrum” är begreppet Daniel vill förmedla. Nuvarande baren 
i matsalen byggs om till ett öppet kök.

Caféet på utsidan har man inte fattat beslut om, än. Eftersom det 
kommer finnas en bar precis innanför huvudingången kanske 
det känns naturligt att ta med sig drycken ut i solen på uteser-
veringen? Kanske kan det bli bordsservering istället för det lilla 
bygget som tillhandahållit fikat? Det kommer finnas anledning 
att titta in och utforska möjligheterna till sommaren! 

I källaren där Everts Tapas legat kommer det att bli någon form av 
smårätter. Tankarna flyger fritt, än så länge, men enklare och spän-
nande plock- och smårätter med bra råvaror ligger nära till hands. 
Bryggans tapas återuppstår lite längre ner på Norra Hamngatan.

Slajdarns kommer att bli ren sommarrestaurang med Sydame-
rikanskt tema. En lättsam, varm känsla med allt från svalkande 
ceviche till välkryddade, stora, grillade köttbitar med hetta. 
Mycket grönt, fräscht och mycket färg. Restaurangen kommer att 
bli ”lättillgänglig”, det skall bli enkelt att slinka in för en bit mat.

I rummen kommer ”storytellingen” med Kapten Klassens resor 
vara kvar, men en rejäl uppfräschning behövs i form av målning, 
badrumsrenovering, nya sängar med mera.

Stora Hotellets bokningscentral kommer under lågsäsong även 
serva de olika bolagen på Smögen då hotellet kommer att vara 
det boende som hålls mest öppet. Första april kommer restau-
rangchefen på Smögen att ta tillbaka luren för sommarsäsongen.

Redan nu är det flera bröllop inbokade på Hotellet och själv-
klart är det en av delarna att jobba ännu mer med. I övrigt 
fortsätter skaldjurstemat, en stor satsning på julbord – signerat 
Thomas Sjögren - nästa år. Den största satsningen blir dock på 

konferenser. Det är på vardagarna beläggningen kan bli mycket 
bättre, helgerna är redan nu bra bokade.

Det är en stor satsning som görs, främst från driftens sida, men 
även från SHI:s. Både Thommy och Oscar ser mycket fram emot 
att ta sig an Stora Hotellet vilket passar bra in i deras strategi att 
utveckla och expandera på Västkusten.

Vad de olika restaurangerna kommer att heta får vi veta tids nog, 
för namnbyten blir det för att signalera nystarten. 28 mars 2020 
är det Grand Opening, visst är det spännande? n

Oscar, hustrun Hanna Gyllström som ansvarar för marknadsföringen och 
hotellchef Daniel Gustavsson.

Text & Foto: Annika Torevi

På Falkevägen 3 har Fjällbacka fått en ny frisörsalong efter att 
Galleri Artisten flyttade ut. 14 september förverkligade Lina 
Jingryd sin gamla dröm och öppnade eget efter att ha hyrt in 
sig i andras salonger. Lina har dock fortfarande kvar sin stol på 
en salong i Grebbestad där hon kommer fortsätta jobba varje 
onsdag. Lina vill inte överge stamkunderna och hon trivs. 

Lina Jingryd har varit frisör i 12 år och under familjens tid i 
Thailand var Lina brudstylist för en bröllopsarrangör. Av en ren 
tillfällighet fick hon en drop-in-klippning precis efter att det 
blivit bestämt att familjen skulle flytta till Fjällbacka; det var 
Camilla Läckberg som var på semester. Ett omen, månne? Lina 
tar emot alla typer av kunder i salongen, även herrar, och gör 
allt från hårförlängningar, bruduppsättningar, färgningar till 
”bara topparna”.  

Läs mer om Lina och hennes familj i artikeln i Fjällbacka-Bla-
det nr 120. n
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Noel och LottaNoel och Lotta
Text & foto: Marie De Soysa

Lotta är en 8-årig storpudel som kommer från en hundkennel i 
Skåne. Lotta har tidigare jobbat för en MS-sjuk man där hon bland 
annat hjälpte till att öppna dörrar och hämta olika saker. Det är 
tre år sedan Lotta kom till Noel och hans familj. Noel berättar att 
Lotta behöver få arbeta och hjälpa till för att trivas, hon vill inte 
“bara” vara sällskapshund. Assistanshund är en civil tjänstehund 
och används för att öka möjligheten för människor med funk-
tionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället. Lotta är 
Noels hjälpmedel och är med honom i alla situationer. 

När Lotta är med känner Noel sig lugn. När extra stressiga situatio-
ner uppstår, kommer Lotta direkt fram till Noel, och det är precis 
som att hon vill säga ”jag är här, allt ordnar sig”. Noel berättar att 
han i de lägena alltid klappar Lotta, och när han klappar Lotta blir 
han lugn av henne och ofta blir situationen lättare att hantera. 
Som exempel var Noel med på sin mormors kalas med många 
gäster. Noel har svårt för tillställningar med många människor, 
men med Lotta vid sin sida kände han sig trygg. 

Förutom allt intressant som Noel berättar om sig själv och Lotta, 
beskriver Noel också sina funktionsnedsättningar på ett så otroligt 
fint och öppet sätt. 

Autismen gör att Noel inte automatiskt förstår hur andra 
människor tänker i olika situationer, utan att det är något han 
måste lära sig snarare än känna av. Som exempel tar Noel upp 
”artighet”. Han känner egentligen inget syfte med det, men vet 

att omgivningen uppskattar det. Han har också väldigt svårt att 
förstå varför det alltid ska ”tjitt-tjattas”. Noel berättar att farfar är 
hopplös med att ”tjitt-tjatta” med alla han möter . Vidare berättar 
Noel att han har väldigt svårt att förstå ironi. Om alla bara sa vad 
dom egentligen menar, hade det varit mycket lättare.

Noel beskriver hur det blir för honom när flera människor deltar i 
samma samtal. Samtalet drar då ofta i väg från att ha handlat om 
en sak, till att plötsligt handla om något helt annat. Då tycker Noel 
att det är svårt att förstå och följa tråden. Har Noel något han vill 
berätta så vill han säga det direkt och i sin helhet, inte vänta till 
senare i samtalet, när allt ibland ändrat innehåll.

Noel har generellt svårt att vänta och kan  bli mycket otålig och 
säga saker han inte menar.  Det är som att ”tankarna blir smittade 
på vägen mellan hjärnan och munnen”. 

Tourettes gör att Noel har tics. Tics är ofrivilliga rörelser och 
ljud och kan lätt feltolkas som trotsigt beteende. Noel är själv 
inte besvärad av ticsen och det bästa för omgivningen är att 
ignorera dem. Personer med Tourettes är ofta väldigt kreativa 

Jag har haft glädjen att träffa Noel Torstensson 
och hunden Lotta för en pratstund. Lotta är Noels 
assistanshund som jobbar och lever tillsammans 
med honom. 

Noel är 14 år och bor med mamma, pappa, lille-
bror Robin och hunden Lotta här i Fjällbacka. För 
Noel ser vardagen lite annorlunda ut. Han lever 
med autism, Tourettes, bipolär sjukdom och ADHD. 
Noel upplever att många människor har svårt att 
förstå hans funktionsnedsättningar. När en person 
inte kan gå, inte kan se eller inte kan höra, tycks 
det vara lättare för omgivningen att förstå vad det 
handlar om. Noel har på ett jättefint sätt beskrivit 
för mig vad hans diagnoser innebär för honom, 
men först ska vi få bli lite bekanta med hunden 
Lotta.



FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2019 • Nr 12711

vilket verkligen stämmer in på Noel som älskar att måla och skapa.  
När Noel målar, har han inga tics. Det är som om kroppen totalt 
slappnar av och då upphör ticsen. Till Lotta har Noel gjort ett eget 
halsband i läder med en medaljong i form av ett legerat hjärta 
där Lottas namn och husses telefonnummer finns ingraverat. 
Noel berättar stolt att hantverks- och skaparintresse har han fått 
från pappas sida, både pappa och farfar är duktiga hantverkare. 

När jag ber Noel beskriva vad den bipolära delen gör, svarar han 
klockrent: ”Det blir en Noel med extra allt”. Det stora stresspåslaget 
under skoven innebär ett extra stort behov av förståelse.  

Noel berättar att när han försöker hålla inne alla känslor, byggs 
stresspåslaget upp som byggklossar och till slut kan det vara 
en liten bagatell som gör att hela tornet rasar i form av utbrott. 
Istället för att hålla inne allt är det bättre att släppa ut känslorna 
lite oftare. Noels familj förstår nu varför Noel ibland behöver skrika 
eller smälla igen en dörr och varför det ibland kanske är en liten 
och obetydlig sak som orsakar ett utbrott. Det behövs helt enkelt 
då, för att släppa lite på trycket.

Vid Noels funktionsnedsättningar finns det brist på vissa sig-
nalsubstanser i hjärnan, bland annat dopamin. De mediciner Noel 
tar balanserar nivåerna, ungefär som att en diabetiker behöver 
fylla på insulin.

Numera går det bra för Noel i skolan. Noels dopaminbrist påverkar 
motivationssystemet. Det är viktigt att hela tiden utgå från vad 
som motiverar Noel och väva in de olika kunskapsgrenarna i detta, 
istället för att jobba traditionellt med olika ämnen och försöka 
motivera Noels lärande. Har Noel ingen motivation så kan han 
helt enkelt inte lära sig saker. Med detta omvända upplägg och 
med Lotta vid sin sida, känner Noel sig lugn och trygg och har 
helt nya möjligheter att ta till sig kunskap.

Att Noel och Lotta är tighta går inte att ta miste på. Under den 
stunden vi samtalar lämnar hon honom inte en sekund. Hon sitter 
vid hans sida, läser hans kroppsspråk, följer hans tonfall och är 
hela tiden beredd att ”rycka in” om så skulle behövas. 

Samtalet vi har är otroligt givande och intressant. När jag frågar 
Noel hur han ser på framtiden, berättar han entusiastiskt. Han ska 
bo kvar i Fjällbacka fast i en av lägenheterna på Trädgårdsgatan, 
gärna på andra våningen och så ska han ha ett eget hunddagis. Det 

finns inget hunddagis i Fjällbacka och hundar är verkligen livet 
för Noel. Hunddagiset ska heta “Passa och tassa” (kan det finnas 
ett bättre namn?) och på loggan finns Lotta, fångandes en boll. 

Jag frågar Noel hur han vill att människor ska bemöta honom och 
Lotta när dom är ute och går i samhället. Noel svarar att eftersom 
han inte gillar att ”tjitt-tjatta” och Lotta faktiskt jobbar när de är 
på promenad, vill han helst bara heja och att vi låter Lotta vara.  

Vårt samtal varar länge och jag kommer ofta på mig själv med 
att tänka hur klok och förnuftig Noel är. Han har mycket rätt i allt 
han säger och jag undrar varför vi andra krånglar till allt så. Noel 
poängterar att han alltid menar vad han säger. Säg inte till mig att 
”jag kan lite till” eller ”det klarar du”. Noel vill ha rak kommunikation. 
Skönt på något vis.

Jag ber Noel avsluta med något som han vill passa på att förmedla 
i vår artikel, varpå Noel svarar: 

– I framtiden önskar jag att fler människor har kunskap om olika 
funktionsnedsättningar för att kunna ha respekt för alla med eller 
utan olikheter.

Fina, kloka Noel! Världen behöver fler som Noel och jag är så 
oerhört tacksam för att jag fick möjligheten att samtala och träffa 
honom och Lotta!

Läser ni artikeln och liksom jag tycker att Noel och hans Lotta 
är kanon, så gör ”tummen upp” när ni möter dom, vetja. Det 
räcker så! n
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Kyrktrappan Kyrktrappan – av Per Hammarström, komminister i Tanums pastorat– av Per Hammarström, komminister i Tanums pastorat

Välbesökt kyrka

Juletid i Fjällbacka
kyrka med omnejd

25 dec · Juldagen 
Kville kyrka, Julotta med Kyrkokören. Kl 07.00

31 dec · Nyårsafton 
Fjällbacka kyrka, Nyårskonsert med  
Ingos Vänner. Kl 18.30

5 jan · Trettondagsafton 
Fjällbacka kyrka, Julkonsert av Ivar Widén. 
Kville- och Fjällbacka kyrkokörer och 
Patrik Wingård solist. Kl 18.00

Sönd 15 dec 
Kville kyrka, Luciakonsert med  

ungdomar och kyrkans körer. Kl 18.00

Lörd 21 dec 
Kville kyrka, Julmusik med Ärter & Fläsk. Kl 18.00

24 dec · Julafton 
Hamburgsunds kyrka, Krubbgudstjänst. Kl 11.00  

Fjällbacka kyrka, Julbön med Kyrkokören. Kl 17.00

Fjällbacka kyrka ligger stra-
tegiskt ”mitt i byn”. Det gör att 

många människor passerar kyrkan 
när de rör sig genom samhället. Särskilt tydligt blir detta under 
sommaren, då det alltid är folk runt kyrkan.

Detta har gjort att vi har en god tradition att försöka hålla kyrkan 
öppen så mycket det är möjligt. Det kan vi göra tack vare våra 
frivilliga ”öppethållare”, våra fina värdar.

Vi är så tacksamma över dessa engagerade församlingsbor (en 
del helårsboende, andra sommarboende) som vill lägga sin tid 
på att hålla kyrkan öppen för andra. Och det ger resultat! En strid 
ström av människor från hela världen (inte minst Kina) som vill 
komma in, se sig omkring, beundra kyrkans vackra interiör, sitta 
ner en stund, tända ett ljus och kanske be en bön.

Ibland blir det också samtal med värden som skapar en välkom-
nande atmosfär genom sin närvaro. Då får man ett alldeles eget 
streck i statistiken i värdens block.

Det är en fröjd att komma in strax före stängning och se alla 
dessa streck i grupper; fyra raka och ett på diagonalen över de 
andra för att markera fem besökare. Inte sällan är det 40 sådana 
grupper, dvs 200 besökare på en dag.

Det finns inget tråkigare än att se förväntansfulla människor 
greppa tag i kyrkportens handtag för att sedan finna den låst.
Men kan inte kyrkan alltid vara öppen dagtid, även då vi inte 

har bemanning? Ja, kanske, men vi vet att det (ytterst sällan) 
kan komma in någon med mindre ädla motiv. Vi blev ju av 
med ett votivskepp för en del år sedan. Lyckas man stjäla ett 
votivskepp så kan man nog få med sig det mesta i kyrkan, 
om man vill. 

Men det kanske ändå är värt det - att ha öppet även de tider 
då vi inte har någon värd? På Gotland t.ex. har alla kyrkor öppet 
alla dagar, även utan värdar. Jag har själv upplevt glädjen där då 
jag upptäckt att det faktiskt är öppet där man minst anar det.

Vad är det då som drar in folket i Fjällbacka kyrka? Dels en fan-
tastiskt vacker byggnad som man inte kan motstå att besöka, 
men kanske framförallt ett ställe där man kan få en stunds stillhet 
och ro mitt i det brusande sommarlivet utanför.

I kyrkan vill man också gärna tända ett ljus. Det är ett sätt att 
synliggöra ens tankar och böner - ofta för någon man bär med 
sig i sitt hjärta.

Av samma anledning är det som många gärna uppsöker våra 
gudstjänster i advents- och juletid. Stämningsfull musik, oftast 
välkända psalmer, många levande ljus och inte minst många 
andra människor i samma ärende.

Jultidens budskap om hur Gud kommit till oss genom Jesus, 
slår an en ton djupt inom oss, som värmer och ger hopp. Det 
är något vi alla behöver. n

Vi ses i kyrkan!
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När Försvarsmakten När Försvarsmakten 
kom till bynkom till byn

Text: Annika Torevi • Foto:  Annika Torevi, Lennart Edvardsson och Herman Nydqvist

Jag brukar raljera över att det är överskattat att lämna 40-zonen i Fjällbacka. Hela världen kommer ju hit, förr 
eller senare. Till exempel ett före detta sovjetiskt forskningsfartyg med en air av historiska vingslag. Hon har 
sett en stormakt gå under och ett litet land bli till. Nu fick hon uppleva världens vackraste skärgård, men det 
blev ingen semestervistelse för HMS Trossö.

I mitten av april kom det ett mail från delårsboende Pelle Egnell. 
Om namnet känns bekant kan det bero på att Pelles farfar ägde 
och bebygde Dannholmen. Familjen har sedan dess i alla år 
haft hus i Fjällbacka, idag pappa Peter, Pelle och broder Jonas.

Pelle är fartygschef på ett av Flottans stödfartyg, HMS Trossö. 
Pelle Egnell tänkte att ett besök i Fjällbacka vore en förträfflig 
idé. Varför inte visa fjällbackaborna att Försvarsmakten är 
närvarande även på Västkusten och visa besättningen hur fin 
Fjällbackaskärgården är på våren? Visst ville väl jag vara med 
ombord när de passade på att öva med Sjöräddningen (SSRS)
och kanske kunde jag ta lite bilder och göra ett reportage? Jag 
tänkte ungefär som Pelle: – varför inte?

Om detta verkar lite galet skall ni veta att det är god tradition 
att Flottans befälhavare tar en sväng inom och hälsar på i Fjäll-
backa. Sommaren 1955 var Bengt Odin, delårsboende i Mörhult, 
fartygschef på ubåten Sjöbjörnen. Sommaren var varm och fin. 
Bengt tyckte det kunde vara trevligt att besöka mamma Karin 
och moster Eva. Med 3½ meters djupgående var det inte många 

centimeter kvar till kölen när ubåten nådde badbryggan, men 
det är mest lera där. 22 mans besättning fick en skön baddag 
ovan ytan och fjällbackaborna fick något att titta på. Tack och lov 
tog Herman Nydkvist fram kameran, annars hade vi garanterat 
avfärdat episoden som en skröna. 

➲
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Klart att jag inte ville vara sämre än Herman och kunna presentera 
bildbevis för kommande generationer. Torsdagen 23 maj kl. 16 
infann jag mig på Centrumbryggan. Jag har sett stora fartyg på 
nära håll och jag har varit ombord på krigsskepp förut, bl.a. på 
HMS Belfast i London. Det går inte att jämföra med att se Fjärde 
Sjöstridsflottiljens stödfartyg inklämt längs en vanlig brygga 
byggd för små skärgårdsfärjor och segelbåtar!

HMS Trossö är ett forskningsfartyg som byggdes i Finland 1984. 
Hon levererades till Sovjetunionen. Placeringen blev Estland 
och fartyget tillföll därför den estniska staten efter att Estland 
blev självständigt 1992. Fyra år senare såldes hon till svenska 
Försvarsmakten, byggdes om till stabs- och underhållsfartyg och 
togs i bruk 1997. HMS Trossös uppgift är att bistå stridsfartygen 
i Fjärde Sjöstridsflottiljen med drivmedel, färskvatten, proviant, 
reservdelar och mycket mer. Pelle kallar henne ”ett flytande ICA 
Maxi”. Hon är också utrustad för att bistå vid sjöräddnings- och 
miljöinsatser. Det är viktigt att få möjlighet att öva på den typen 
av insatser och det var den mer seriösa anledningen till besöket. 

Kvällens övning hade planerats av Hans Thulin på SSRS och Pelle 
Egnell. Förutom Pelles närmaste underlydande i besättningen 
samt fyra ”figuranter” som skulle spela skadade, visste ingen 
ombord vad som skulle hända utöver att det skulle bli en övning. 
Sjöräddarna visste precis lika lite. Efter en säkerhets- och kom-
munikationsgenomgång gick larmet hos SSRS och sjöräddarna 
bemannade sina tre enheter, Rescue Leif Johansson, Rescue 
Astral och RescueBerith. En båt hade lämnat Väderöarna och 
anmälts saknad. Sökning påbörjades och assistans begärdes av 
fartyg i närheten. Anropet besvarades av HMS Trossö som hade 
utbildad OSC (On scene coordinator) ombord och därför tog över 
som insatsledare.

Den saknade båten upptäcktes efter cirka 40 minuter och på ska-
deplatsen tog SSRS över befälet. De inventerade skadeläget hos 

de påträffade och säkerställde att alla som befunnit sig ombord 
på båten var funna. Därefter utfördes första hjälpen-insatser och 
transporten till HMS Trossö med de skadade påbörjades. I nor-
mala fall transporteras de skadade iland till väntande ambulans 
av SSRS eller blir hämtade av räddningshelikopter om det är fara 
för liv, men målet med övningen var att utvärdera samarbete, 
kommunikation och HMS Trossös beredskap ombord.

Frivilliga från SSRS Fjällbacka får en rundvandring av Pelle Egnell (längst till höger). Längst fram från vänster: Peter Winberg, Björn Hacklou, Karl-Arne Niklasson 
och Bosse Lundström.

I mitten syns övningens ”On Scene Coordinator”, Peter Josefsson.

Sjöräddare och figuranter in action.



FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2019 • Nr 12715

”Patienterna” ankom sjukstugan utan missöden trots lyft mellan 
fartygen och att bårarna bars i trånga trappor. När alla ”patien-
ternas” vårdbehov hade uppfyllts samlades de som varit med i 
övningen i mässen för att fika och prata igenom kvällens övning, 
en så kallad debriefing. Alla var nöjda med samarbetet. Små 
detaljer kan alltid förbättras, men i det stora hela kunde man 
konstatera att vid skarpt läge hade resultatet blivit tillfredsstäl-
lande. Liv hade räddats. 

Jag lämnar HMS Trossö och en trött, men nöjd fartygschef med 
besättning. Det är först när jag är tillbaka nere på Centrumbryg-
gan och tar en sista bild av fartyget som jag känner spänningen 
släppa och tröttheten nästan knockar mig, trots att jag bara 
varit åskådare. Klockan är nästan midnatt när jag promenerar 
hemåt. Undrar vad eller vem som tar en paus från världen och 
dyker upp i Fjällbacka nästa gång?  n

En av de ”skadade” bärs ombord på Rescue Leif Johansson.

Transport av ”skadad” till sjukstugan.

Gertrud Lundström övervakade arbetet hos sjukvårdarna.

Debriefing i mässen efter övningen.
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50 år med 50 år med 
sjöräddningensjöräddningen

i Fjällbackai Fjällbacka
Text: Clas Collin • Foto: SSRS, arkivbilder och Clas Collin

Scandinavian Star, 1990. Sjöräddarna på Margit Engellau räddar 
21 passagerare som övergetts av besättningen på den brinnande 
färjan. Deras insats får ett speciellt omnämnande av räddnings-
ledaren. Tjurpannan, 1996. Rescue Sparbanken Tanum och gum-
mibåten Thomas Stenberg räddar en familj med tre barn från 
att krossas mot klipporna i de nästan fem meter höga vågorna. 
En helikopter råkar fånga hela dramat på film som sedan visas 
runt om i Sverige. Norr Fjällbacka, 2016. En person drunknad, 
men tros vara ensam. Besättningen på Rescue Leif Johansson 
rycker ut, trots att uppdraget är avslutat och räddar två svårt 
nedkylda kamrater från ett skär. Besättningen nomineras till 
utmärkelsen ”Årets Sjöräddare”.

De stora insatserna har räddat liv och prövat de frivilliga sjöräd-
darna till det yttersta. Men för fjällbackaborna har Sjöräddningen 
också betytt vardagligheter som räddning från pinsamma sop-
patorskar och anhöriga på jour som försvinner mitt i middagen. 
På något sätt har de flesta i Fjällbacka ett eget förhållande med 
Sjöräddningen, och det förhållandet firar guldbröllop i år. 

Fiskare och öbor
För att förstå hur det hela började backar vi bandet ända till 
1965. Då gick fyrfolket på Väderöbod iland, följda av lotsarna 
som lämnade Väderöarna året efter. Detta försämrade sjösä-

kerheten betydligt för fiskarna från Fjällbacka. Västkustfiskarnas 
avdelning 34 i Fjällbacka beslöt därför 1967 att begära stöd hos 
sitt centralförbund för att få en livräddningskryssare förlagd till 
samhället. Svaret blev positivt. Den gamla räddningskryssaren 
Dan Broström skulle 1969 förläggas till Fjällbacka på prov, men 
inte utan villkor: samhället skulle hålla med en ”frivillig och 
kostnadsfri besättning”.

Det var inte bara fiskarna som blev glada. Så sent som 1979 
bodde 30 personer året runt på öarna i Fjällbacka skärgård. 
Isfria rännor var nödvändiga för att kunna leva ett någorlunda 
normalt liv under hårda vintrar. Det här är ju inte något vi 
tänker på när vi ser Sjöräddningens gulröda båtar idag, men 
för inte så länge sedan var de en förutsättning för en befolkad 
skärgård. Även fiskarna var beroende av isfria rännor ut till 
öppet vatten.

I nedre vänstra hörnet syns Margit Engellau som räddar passagerare från den 
brinnande färjan.

Initiativtagaren, första uppsynings-
mannen och skepparen på Lions, 
Bengt Kahlman.

Sista kvarvarande besättnings-
medlemmen från Lions första resa, 
Alfons Bohlin.

I december 1968 hämtades Dan Broström, så småningom upprus-
tad och omdöpt till Lions, upp till Fjällbacka. Skeppare var Bengt 
Kahlman och besättningen bestod av bröderna Alfons och Majner 
Bohlin och Karl-Emil Bohlin. Jag träffade Alfons på Uddevalla 
Sjukhus, bara några veckor innan han gick bort, 91 år gammal. 
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– Det var Bengt som tog initiativet till att få en räddningskryssare 
till Fjällbacka. Han och Majner var också de som var skeppare i 
början. Fiskarna litade först och främst på de andra båtarna man 
fiskade tillsammans med, men Lions betydde ökad sjösäkerhet. 
Också för öborna var Lions viktig – som isbrytare.

– På den tiden fiskade vi med snurrevad, gick ut måndag morgon 
klockan 5-6 och kom hem fredag kväll. Att sedan också vara jour och 
gå ut på larm under helgen gav inte mycket fritid. Men på den tiden 
var det inte så mycket ”smålarm”, antalet fritidsbåtar var ju mindre.

– Lions var ungefär utrustad som vår båt Naima, så vi behövde 
ingen särskild utbildning för att köra den som man behöver med 
sjöräddningsbåtarna idag. 

Milstolparna
Jag pratade med Per Inge Bergman om viktiga milstolpar i Sjör-
äddningens utveckling i Fjällbacka. Per Inge började i Sjörädd-
ningen 1996, är skeppare på räddningsbåtarna och medlem i 
ledningsgruppen. 

– Milstolparna är ofta förknippade med nya båtar. Lions natur-
ligtvis, första båten. Monica Rydberg som kom 1983 blev vår första 
snabba båt och halverade utryckningstiderna. Margit Engellau 
anlände 1987 och var den första båten som från grunden var 
byggd som snabbgående sjöräddningsbåt. Återigen dubblades 
toppfarten. När Gustaf Dahlén var ombyggd 1991 blev stationen 
väldigt komplett: snabb båt, isbåt plus en snabb gummibåt.

– En annan viktig teknikutveckling var den första FLIR-kameran 
2012 (Forward Looking InfraRed). Genom den fick vi bättre natt-
seende och kapacitet att leta efter försvunna personer. Fjällbacka 
var första sjöräddningsstation i Sverige med denna utrustning. 
700.000:- samlades på vanligt fjällbackamanér in genom Sjörädd-
ningsbasar och gåvor.

– Att Sjöräddningen satte ut nödradiostationer på en hel del öar 
i Fjällbacka skärgård var viktigt på den tiden när fritidsbåtarna 
varken hade VHF eller mobiltelefoner. 

– Och sedan naturligtvis basarerna som startade på Dyngö och 
som har dragit in så mycket pengar till Sjöräddningen.

Fjällbackaborna har kanske inte haft kanonkoll på varje Flir-
kamera. Men gång på gång påminns vi om Sjöräddningen: 
haverister släpas in i hamnen, gamla trotjänare försvinner och 
nya förtöjs vid stationen. Ibland görs insatserna mitt bland oss 
som när Sparbanken Tanum och MinLouis släcker storbrand i 
en sjöbod mitt i samhället, eller Sjöräddningen bärgar halva 
seglartåget på drift. Vi har lyssnat på Viktor Bogesjös erfaren-
heter från räddning av flyktingar i Grekland och läst om Min-
Louis långa färd till Färöarna. Och i Fjällbacka-Bladet har vi 
publicerat mer än 80 artiklar om Sjöräddningen, naturligtvis 
lästa av alla i samhället.

Och så har vi gått på 44 basarer
Det var samhällets behov, dvs. fiskarnas och öbornas, som 
fick sjöräddningen till Fjällbacka. Och samhället har tackat för 
uppställningen, för modet och de kalla nätterna på sjön på flera 
sätt. Ett är att skänka saker, pengar och engagemang, och det 
gör man via basarer.

Det började på Dyngö 1975. Basaren som skulle ge Lena, Karin 
och Birgitta lite extra godispengar spårade ur helt, det blev 
alldeles för mycket pengar. Så hela överskottet skänktes till 
Sjöräddningen. Auktionerna, bakandet och lotterierna fortsatte 

i allt större skala ända till 1990 då stafetten gick över till Kalvö. 
1200 besökare redan första året! Även på Kalvö höll man på i 15 
år. Tillsammans samlade Dyngö- och Kalvöbasarerna ihop mer 
än tre miljoner kronor till Sjöräddningen genom hårt arbete, 
välvilliga givare och frikostiga köpare. Att Lasse Lundbergs 
vita mössa fortfarande orsakar budstrider och säljs för upp 
mot 20.000:- vid varje auktion är väl det yttersta beviset på 
fjällbacka- och öbornas generösa inställning till sin Sjörädd-
ning. 2006 flyttade upplägget till Badholmen och döptes om 
till Sjöräddningsbasaren. Nu utan behov av båttransporter och 
med större tillgänglighet. Auktionerna, musiken och loppisen är 
sig fortfarande lika. Badholmen-varianten firar sina 15 år nästa 
sommar och lär nog bli betydligt mer långlivad än så.

1981 bildades Sällskapet Livbojen Norra Bohuslän, efter modell 
av andra Livbojen-föreningar i Sverige. Livbojen var ett sällskap 
för kvinnor med syfte att samla in pengar till Sjöräddningen. 
Redan från början fick man över 200 medlemmar. Genom 
handarbete, lotterier, mannekänguppvisningar m.m. samlade 
man in över två miljoner kronor! 

Många enskilda personer och företag har genom åren skänkt 
eller testamenterat pengar till räddningsbåtar. Du kan se 
donatorerna vid varje båt längre fram i artikeln. Flera företag 
och enskilda skänker eller hårdsubventionerar kontinuerligt 
material och service. Utan generösa givare, ingen Sjöräddning! 
Ingen finansiering via skattsedeln här inte.

Frivillighetens lov
Det är väl bra med nya båtar och pengar och Flirkameror. Men 
utan människor som går jour, övar, utbildar sig och rycker ut i 
riskfyllt väder är Sjöräddningen bara ett tomt teknikskal. Genom 
åren har mer än 200 sjöräddare från Fjällbacka satt andras liv i 
centrum och sin egen bekvämlighet i bakgrunden. Utan annan 
ersättning än tacksamhet från nödställda, kamratskapet och 
vetskapen att man gjort ett bra jobb. Marie De Soysa uttryckte 
det kanske bäst: ”Väl hemma igen, när man kryper ner i en torr 
och varm säng fylls man av den obeskrivliga känsla som bara 
kan infinna sig efter att man fått hjälpa någon och man vet att 
allt gått bra. Det är lönen man får som ideell sjöräddare.”

Egentligen borde man räkna upp namnen på varenda en som 
varit besättning eller skeppare, eller lagt tusentals timmar på 

Lasse Lundberg och Sko-John Johansson håller auktion på Kalvö.

➲
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att serva båtar och maskiner, eller suttit uppe halva nätter och 
mött nödställda och besättningar med kaffe eller ambulans. 
Ni vet vilka ni är. Vi andra vet också. Gör du inte det, hittar 
du massor av namn, utmärkelser, bilder och utryckningar i 
de nummer av Fjällbacka-Bladet som refereras till i slutet av 
artikeln. Och på Sjöräddningens egen sajt.
www.sjoraddning.se/fjallbacka.

Precis som båtarna skriver sina kapitel i Sjöräddningens historia 
gör också stationsföreståndarna/uppsyningsmännen det. Ytter-
ligare extra ansvar och timmar förutom jobbet som skeppare 
och sjöräddare. Sist i artikeln ser du namnen på dem som lotsat 
Fjällbackastationen framåt under de första femtio åren.

Båtarna
Sjöräddningens båtar är inte bara 14 namn att nicka lite igen-
kännande åt. Det här är inga vanliga båtar. De har varit rädd-
ningen när allt hopp var ute, livlinan för utsatta människor till 
helikoptrar, ambulanser och brandbekämpning. Så viktiga för 
besättningarna att det har skrivits hela böcker om dem. Varje 
ny generation som anlöpt kajen har tillfört högre fart, moder-
nare spaningsutrustning och högre tillförlitlighet. Idag består 
Sjöräddningens flotta av de mest avancerade båtarna som 
finns längs Sveriges kuster, undantaget en eller annan ubåt 
och korvett. De perioder som de tjänat här har blivit till en egen 
tideräkning när man talar om Sjöräddningen: ”På Lions tid så…” 

Lions, 1969 - 1979. 38 år gammal men upprustad. Stadiga 18 
meter lång. Isbrytande välgörare för öbefolkningen. Under sin 
tid i Fjällbacka räddar Lions 11 människor från att drunkna och 
undsätter/assisterar 144 fartyg. 

Lions 2, 1979 - 1986. Stål-Lions ersätter Lions. En f.d. lotsbåt som är 
mindre, lättare, med mindre djupgående och längre aktionsradie. 
Men fortfarande bara nio knop. Bägge Lions donerades av... Lions. 
 
Monica Rydberg, 1983 - 1987. Nu har vi två båtar. Monica Rydberg 
är också en f.d. lotsbåt. Mindre än Lions 2, men dubbla farten 
vilket ger snabbare räddningstider. Donerad av Bertil Rydberg i 
Göteborg. 11 augusti 1985 gör hon 6 utryckningar under 17 timmar!

Gustaf Dalén, 1986 - 2000. Lions 2 ersätts av en båt med tre 
gånger så stort deplacement. Dock två knop snabbare och 
med oöverträffad aktionsradie, 1 300 nm. Och med nyheter som 
UHF-pejl och dimsprinkleranläggning. Donerad av insamling i 
Sveriges Radio och AGA.

Margit Engellau, 1987 - 1996. Ny båt av Escort-klassen, nästan 
dubbelt så snabb. Donerad av Volvo och Penta. Stig-Tore Berg 
övertygar P. G. Gyllenhammar om att just vi skall ha den. För 
evigt förknippad med sin insats vid Scandinavian Star 1990.

Thomas Stenberg, 1995 - 1999. Sjumeters RIB med 175 hästkrafter, 
43 knop och bara en halv meters djupgående. Sverigekänd 1996 
tillsammans med Rescue Sparbanken Tanum för insatsen vid 
Tjurpannan. Donerad av Thomas Stenbergs minnesfond.

Sparbanken Tanum, 1996 - 2017. En rejäl 15 meters kryssare ersätter 
Margit Engellau. Byggd i lätt epoxykomposit maxar den ytterligare 
några knop. Stig-Tore Berg är den drivande kraften i att samla 
donatorerna, bl a Sparbanken Tanum, Kalvöbasaren och Livbojen. 

Rescue Ivan Holmberg, 1999 - 2013. Thomas Stenberg ersätts av en 
båt av den nya öppna åttameters Gunnel Larsson-klassen. Med 
vattenjet som drar mindre sjö och är säkrare än propeller när du 
skall bärgas. Donerad av fiskaren Ivan Holmbergs testamente.

Rescue MinLouis, 2005 - 2013. Tre båtar igen. Tolvmetare i  Viktoria- 
klassen, jetdrift och 34 knop. 2007 tilldelas besättningen diplom för 
räddning av sex nödställda: larm 00.37, från kaj 00.43, hos haverist 
00.47. I 35 knop, mörker och 23 m/s. Testamente av Louis Andersson.

Rescuerunner Tanum Komponent, 2008 - 2017. Personalstiftelsen 
vid nerlagda Lear donerar stationens första rescuerunner. En 
specialutvecklad vattenscooter för att rädda människor ur havet. 
Extremt grundgående. 140 hk vattenjet och 34 knop.

Rescue SXK Västkustkretsen, 2010 - 2019. En likadan åttametare som 
Ivan Holmberg. Donerad till största delen av Svenska Kryssarklub-
ben och Sjöräddningsbasaren. Ivan Holmberg placeras nu i Hav-
stenssund där 25 personer är intresserade av att bemanna båten. 

Lions
1969 - 1979

Monica Rydberg
1983 - 1987

Margit Engellau
1987 - 1996

Sparbanken Tanum
1996 - 2017

Lions 2
1979 - 1986

Gustaf Dahlén 
1986 - 2000

Thomas Stenberg 
1995 - 1999

—  B ÅTA R N A  U N D E R  D E  50 Å R E N  — 
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Rescuerunner Tanum Komponent
2008 - 2017

Rescue Leif Johansson
2013 -

Rescue Astral (Havstensund)
2013 -

Rescue Ivan Holmberg
1999 - 2013

Rescue MinLouis
2005 - 2013

Rescue SKX Västkustkretsen
2010 - 2019

Rescue Berith
2019 -

Johan Leandersson
2008

Victor Bogesjö
2008 - 2013

Leif Hugosson
2013 - 2015

Ledningsgruppen 2015 - . Per Inge Berg-
man, Gertrud Lundström, Peter Winberg

Peter Almqvist
2003 - 2008

Bengt Thorvall
1999 - 2003

Stig-Tore Berg
1979 - 1999

Bengt Kahlman
1969 - 1979

—  U P P S Y N I N G S M Ä N N E N  U N D E R  D E  50 Å R E N  — 

—  B ÅTA R N A  U N D E R  D E  50 Å R E N  — 

Rescue Leif Johansson, 2013 -. En ny båt i tolvmetersklassen 
ersätter MinLouis. Besättningen nomineras till utmärkelsen 
”Årets sjöräddare” 2016.  Insamling och gåva när Leif Johansson 
lämnar som vd för Volvo.

Rescue Astral, 2013 -. En ny åttameters räddningsbåt ersätter Ivar 
Holmberg. Placeras liksom denna i Havstenssund. Donerad av 
Bengt Strömland.

Rescue Berith, 2019 -. En ny, modernare åttametare ersätter SXK 
Västkustkretsen. 34 knop och vattenjet är som vanligt standard. 
Donerad av Berith Hedlund.

Framtiden då?
Nytt stationshus byggs just nu, över fyra miljoner insamlade 
i Fjällbacka! Kapacitet för akuta sjukdomsfall på land – ring 
Sjöräddningen om du får hjärtinfarkt. De har hjärtstartare och 
det är alltid någon i jourbesättningen som har ”I Väntan På 
Ambulans-delegering”. Kanske en superny 15-metersbåt? 

Läs mera på Sjöräddningens egna sidor i detta nummer (nästa 
uppslag). Där får du också material från 50-årsfesten och den 
tillhörande uppvisningen i somras.

Det dör fortfarande människor i våra vatten. Skall nästa 50 år 
bli lika framgångsrika måste Fjällbacka fortsätta ställa upp för 
sin Sjöräddning och sina sjöräddare minst lika mycket som hit-
tills. Och Fjällbackabor måste vara beredda att stiga upp mitt i 
natten, rusa ner till båten och ge sig ut i väder som de flesta av 
oss inte ens vill se på tv.

En gång stod jag i en liten hamn i Skåne och tittade på en skylt 
med ”Sjöräddning” på. 

– Vad betyder det där? frågade jag. 
– Det betyder att här bor modiga människor, sa pappa. 

Det känns bra att bo i ett sådant samhälle. n

Källor och merläsning
Alla gamla Fjällbacka-Bladet kan du nå på  
www.fjallbackabladet.se. Följande nummer 
innehåller fakta som använts i texten:  
Nr 26, 37, 42, 50, 55, 57, 59, 61, 62, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 
88, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 114, 115, 120 
och 126. 

Intervju med Gertrud och Bo Lundström 20190904

Intervju med Per-Inge Bergman 20190918

Intervju med Alfons Bohlin 20190929  

Hacklou, Björn 2018. 
Till minne av SAR Sparbanken Tanum. 

Sjöräddningssällskapet 2019.   
50 år i Fjällbacka.

Sjöräddningssällskapets hemsida: 
www.sjoraddning.se
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Text: Gustav Juliusson • Foto: Clas Collin, Bosse Lundström och Lennart Edvardsson

En hektisk tid är här... 

Det var när jag satt i HMS Trossös livbåt, hängande 
i en travers ett antal meter över havets yta och med 
lite lätt slagsida, som jag insåg vilken fantastisk situ-
ation jag befann mig i. För trots den tämligen enkla 
människa jag är, har jag under de tio åren som jag 
har varit verksam inom Sjöräddningssällskapet fått 
uppleva fantastiska saker som jag bara kunde dröm-
ma om när jag var liten. Äventyr, fina båtar och möj-
ligheten att hjälpa människor i nöd bryter kraftigt 
mot den trista vardagen. 

Men för att komma tillbaka till HMS Trossös livbåt, så hängde 
vi där och även fast flottans fina besättning hade koll på läget 
så kände jag en plötslig och oväntad oroskänsla i min mage. 
Jag började tyst fråga mig själv om jag skulle få se min käre 
son igen och varför i hela världen jag satt där jag satt och inte 
hemma i soffan? 

Men det slog mig då att det är precis sådana här äventyr som 
jag dagdrömmer om varje dag när mailen på jobbet dundrar 
in om fakturor och annat tråkigt. Det här var inte ett ögonblick 

att vara rädd för, utan ett ögonblick att njuta av, en chans att 
återigen vara tacksam för de möjligheter som SSRS ger oss 
frivilliga sjöräddare. 

För trots jourgångens oundvikliga tristess och de uppoffringar 
som man faktiskt behöver göra som sjöräddare så är det en 
underbar fritidssysselsättning för den äventyrslystne. Man får 
vara med om så mycket roligt, inte bara på sjön utan också 
på land. För alla er som sitter där hemma och tycker att livet 
känns lite blekt eller ensamt så rekommenderar jag starkt att 
man besöker vår hemsida för att se hur man själv kan bli frivillig 
sjöräddare och rädda liv. 

Väljer man att bli frivillig sjöräddare utlovas inte bara ett även-
tyr, gemenskap och större mening i livet utan också att man får 
vara en del av en fin tradition och historia. 

Jubileumsfesten
Den 24 augusti i år firade vi just den historien med ett 50-års kalas 
på Badholmen i Fjällbacka. 

På eftermiddagen bjöd vi in allmänheten till ett evenemang 
tillsammans med oss på Badholmen där vi anordnade aktivite-
ter för både små och stora. Bland annat höll vår egen Per Inge 
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Bergman ett föredrag om stationens historia, vi bjöd på kaffe 
och tårta samt hade diverse aktiviteter för barnen. 

Vi anordnade även en uppvisning av våra båtar där åskådarna 
kunde se deras förmåga, en alltid lika uppskattat aktivitet. 
Tillsammans med en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 
visade vi upp ett scenario där ett par besättningsmedlemmar 
blev uppvinschade från en livflotte till helikoptern. 

Under kvällen bjöd vi in gamla frivilliga sjöräddare från våra 
femtio år för att fira tillsammans och prata gamla minnen, båtar 
och uppdrag. Under kvällen fick vi möjligheten att se framåt och 
Bosse Lundström berättade för oss hur det gick med byggandet 
av det nya stationshuset. 

Vårt nya stationshus har varit ett projekt som har tagit längre 
tid än väntat, men nu börjar vi se ljuset i tunneln. Många stora 
hinder är förbi och vi ser med glädje fram emot de närmaste 
månaderna när vi kommer att få se stora framsteg i bygget. 

Det är glädjande att se att så många privatpersoner, företag 
och konstnärer har hjälpt oss att finansiera det här projektet. Vi 
är väldigt tacksamma för alla fina bidrag vi har fått. 

Tanken är att i början av vecka 47 kommer vi fortsätta rivnings-
processen för att göra plats för det nya huset. Efter det väntas 
en markbesiktigning av ytan under de gamla byggnaderna. 
Förhoppningsvis kan vi sedan börja anlägga plattan till tretton-
dagshelgen. Med detta sagt hoppas vi att vi kan flytta in i våra 
nya lokaler till den 1 juni så att vi kan ha en fin byggnad att utgå 
ifrån under vår högsäsong. 

Våra anpassade lokaler kommer ge oss bättre möjligheter att 
underhålla våra båtar och utbilda oss, men kanske framförallt 
ge oss bättre förutsättningar att umgås och utbyta efarenheter. 

För som jag tidigare skrev är gemenskapen en grundbult som 
vår frivilliga verksamhet bygger på och är ett starkt skäl till att 
man fortsätter engagera sig. Man kommer för äventyren och 
möjligheten att hjälpa, men man stannar kvar för gemenska-
pen. Vårt nya stationshus kommer hjälpa oss att bibehålla den 
gemenskapen och försäkra oss om att vi fortsätter ha välutbil-
dade frivilliga sjöräddare som kan bemanna våra båtar.  n

▲ Nuvarande och före detta sjöräddare träffades.
▲ Bosse pratade om framtiden efter maten.

▼ Gertrud hälsar alla hjärtligt välkomna.
▼ Setterlinds Food Truck försåg festen med mat.

Den ”käre gamle kranen” som sjösatt så många snäckor 
(snipor för er söder om Slottefjorden) och jullar var utdömd 
och monterades ner. Det gamla magasinet gick likt 34:an i 
himlen in. Det hände saker i höst...
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– Jag blev givetvis ledsen när jag fick veta att Badis skulle rivas. 
Jag har många fina minnen därifrån. Allt från att som barn få följa 
med mamma och pappa dit på kalas till att i vuxen ålder dansa 
tills solen gick upp. Men var sak har sin tid och jag är säker på att 
det kommer bli jättefint det som kommer att byggas.

Charlottes goda minnen från Badis som hon delar med så många 
sådde ett frö. Hon frågade om hon fick komma in på Badis och 
samla material som hon kunde skulptera till konst. Det fick 
hon gärna och redan förra sommaren kunde hon presentera 
nio verk. Dessa såldes direkt och ledde till ytterligare ett besök 
i den rivningsfärdiga restaurangen. På hennes årliga sommar-
vernissage i Fjällbacka visades i sommar nio nya tavlor upp och  
även dessa sålde slut. Materialet som hon har använt sig av har 
varit allt från den gamla ölpumpen till en besticklåda, menyer, 
en kastrull m.m. Det är många som vill ha ett minne från Badis. 
Som tur är har Charlotte material kvar i sin ateljé. Det kanske blir 
nio nya verk som presenteras nästa sommar också?

För er som vill se mer av Charlottes konst i Fjällbacka kommer hon 
för nionde året i rad ha sommarvernissage på Norra Hamngatan 
26 i ”Willys Sjöbod”. Om allt går enligt plan blir det lördagen den 
18 juli 2020 och alla är välkomna.

Ni kanske kommer ihåg skulpturen The Heart of Fjällbacka av 
marint skräp som samlades ihop av faddrarna i Världens Vack-
raste Skärgård och som Charlotte skulpterade till ett hjärta? 
Charlotte brinner för välgörenhet och vill bidra så mycket hon 
kan. Hon har donerat många tavlor som auktionerats ut. Resul-
tatet har gått till olika viktiga ändamål,  bland annat The Perfect 
World Foundation och Världens Vackraste Skärgård. 

Charlottes konst finns representerad i både privata och officiella 
samlingar. Hon har tidigare bland annat ställt ut på Europarådet 
för mänskliga rättigheter I Strasbourg, Hollywood Road Gallery 
och Decorative Art Fair i London, Galleri Scandinavia i Stockholm 
och The Gallery på Gothia Towers i Göteborg. n

gör konst av skräpgör konst av skräp
Text: Anders Torevi • Foto: Charlotte Olsson

Många har sett och känner igen Göteborg- och Fjällbackakonstnären Charlotte Olssons egensinniga tavlor och 
skulpturer. Lustfyllda kreationer med motiv som champagne, blommor och hjärtan i varma och ofta starka 
färger. Charlotte inspireras av glädjespridande men också av medvetenhet. Att få ge nytt liv till det andra ser 
som skräp är hennes drivkraft. Exempel på material är ofta textilier och marint skräp, men här utvecklas hon 
ständigt. Denna gång är det på Badis som hon har hämtat materialet.
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Litterärt elvakaffe på 
gamla Telegrafstationen

Text och foto: Harald Rylander

Först lite om Telegrafens historia: huset byggdes 1807 av Kristian 
Hansson. Det var bostad i cirka 50 år med fähus, stall, uthus, 
sjöbod.

1865 revs stallet och nuvarande länga byggdes. Det hölls härads-
ting i huset intill och i längan finns det fortfarande två arrester 
med galler. Huset innehöll poststation från 1860 och fem år framåt, 
som på så många andra ställen i Fjällbacka. Telegrafstationen 
fanns i huset 1868-1925. Hilma var den tredje telegrafisten. Senare 
blev det telefonstation ända fram till 60-talet. Många minns säkert 
de ljudisolerade och varma kurerna på andra våningen. 

Huset har varit hotat av bilismen. Man ville bredda den trånga 
gatan men 1919 köpte Fjällbacka municipalsamhälle huset som 
sedan fått vara kvar. Vid den stora branden 1928 klarade sig 
telegrafen men fick en del brännskador. Grannhuset sprängdes 
för att stoppa branden. Historikern Sverker Stubelius, som var 
hembygdsföreningens ordförande, ville att huset skulle bli ett 
museum där man kunde visa hur olika grupper i samhället hade 
levt. Så blev det dock inte. Huset har överlevt trots många hot 
under åren. Idag är det hyreshus med lägenheter.

Lilian Perme berättade om telegrafisten och författaren Hilma 
Angered-Strandberg. Hon var född 1855 i Stockholm i överklass-

Söndagen 1 september var det uppdukat med kaffe och sju sorters kakor på gården vid gamla Telegrafstatio-
nen. Ett 40-tal intresserade hade samlats. Ingegerd Johansson, boende på Telegrafen, berättade husets his-
toria. Författaren Lilian Perme berättade om ”Skandalskriverskan” Hilma Angered-Strandbergs författarskap 
och om hennes tid i Fjällbacka som telegrafist på Telegrafstationen. Lilian släppte dessutom sin nya bok, ”En 
levnadsteckning” om Hilma Angered-Strandbergs liv och författarskap och det fanns nyutgåvor (Bokförlaget 
Korpen) av Hilma Angered-Strandbergs böcker att köpa. 

miljö. Fadern var juristråd, författare och ständig sekreterare i 
Svenska Akademin. Litterära samtal förekom i hemmet, ofta med 
medlemmar av kungahuset. Hon utbildade sig till telegrafist i 
Stockholm och kom till Fjällbacka år 1883.

Hilma Strandberg kom att kallas för ”Skandalskriverskan” på 
grund av sin novell ”Nitälskan” som publicerades 1885 i Göte-
borgs Handels och Sjöfartstidning. Den handlar om en fiskare 
som tar sig ett glas för mycket och därför vägras nattvarden i 
kyrkan av prosten Holmqvist. Problemet var att Fjällbackaborna 
kände igen historien och kunde identifiera de inblandade per-
sonerna. Därför blev ortsborna mycket upprörda och Hilma blev 
illa omtyckt under lång tid.

Nytryck av hennes böcker och Lilian Permes nyutkomna biografi 
kommer att minnas Hilma Angered Strandberg för framtiden.

Det blev en trevlig och givande stund på Telegrafen i soligt 
väder och med goda kakor. n 

B O K B I T E N

På nästa uppslag kan ni läsa 
Tomas Forsers recension av boken 

om Hilma Angered-Strandberg
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Bokrecension

Hilma Angered-Strandberg
En levnadsteckning
Lilian Perme – Bokförlaget Korpen

Tomas Forser – Recensionen publicerades i Göteborgs-Posten i september

Hilma Angered-Strandbergs karriär och levnadslopp är i sig 
en roman och en utvecklingshistoria utan lyckligt slut. Född 
1855 i Stockholm dog hon 1927 i Sydtorolen.

Med Lilian Permes verk på 500 sidor får hennes författarskap 
nu sina rättvisa proportioner. I sin författarkarriär hade hon 
starkt och livslångt stöd från Ellen Key men hon har inte fått 
det utrymme i litteraturhistorien som hon förtjänar.

 Varken kyrkans eller könens maktordning respekterades av 
Hilma och hon är mer än en generationsförfattare. Permes 
arbete är imponerande, skrivet ett stycke vid sidan av såväl 
akademisk analys som essäistisk självbespegling. Perme är en 
biograf av det hängivna slaget och hennes framställning ställvis 
litet överrik i sin utförlighet, men vad jag förstår mycket pålitlig. 

En klassiker får sin rättmätiga plats

Novellsamlingen Västerut var författarens andra bok. I dess 
mest omtalade berättelse ”Nitälskan” går hon till hårt angrepp 
mot kyrkoherden i Kville som vägrar en fiskare nattvarden. 
Novellen publicerades ursprungligen i GHT 1885 och orten fick 
heta ”Fjällkil”. Det var upplagt för skandal och sådan blev det.

Hilma Strandberg var då telegrafist i Fjällbacka och det är 
på västkusten som hon förändras från som Perme skriver ”en 
beskrivande berättare till en problemgestaltare”. Ortsborna 
tog avstånd från henne och varnade henne med stenkastning 
mot huset. Upprördheten förstärktes av att hon hade skrivit 
replikerna i novellen på dialekt. 

”Hö ha’ jä’ gjort, herr prosten, sa’ jä’? Jä’ har tatt mej 
nogge par supar i onsda’s kväll, sa’ jä’, de’ har jä’ gjort – 
men så ä jä’ inte sämre än andre för de’ ”.

Det var att driva med folket. ”Hon gör oss till ett spektakel för 
att vi inte tala nog fint”, fick hon höra. Hilma blev kallad skan-
dalskriverskan och den radikala med efternamn från kretsarna 
i Stockholm flydde Fjällbacka. 1888 följde hon konstnären 
Hjalmar till Amerika där de gifte sig och förblev fattiga. Hennes 
fullständiga namn står numera på en liten lokalhistorik fäst 
på det som en gång var telegrafhuset. Men där står inget om 
hur det gick till när hennes tjänst på telegrafen blev kortvarig.

Permes biografi har karaktär av livsverk om ett i vår tid mar-
ginaliserat författarskap. 

Utöver biografin ger Bokförlaget Korpen nu också ut tre av 
Hilma Angered-Strandbergs skönlitterära verk: Västerut, Den 
nya världen och Lydia Vik. En själs historia.

Det är storslaget. För viktiga insatser i denna kulturella min-
nesvård och utgivning står Lilian Perme och Gunnar D Hansson, 
bland annat med sina förord. Den senare går upp i format och 
har skrivit en lika initierad som inspirerande introduktion till 
Västerut, närmast en essä. Och Perme är djupt förtrogen med 
författarens liv, brev och det mottagande hon fick. 
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Med denna satsning aktualiseras ett bety-
dande författarskap generöst. Visserligen 
uppmärksammades det under det moderna 
genombrottets 1880-talet och det tidiga 
1900-talet när en ny generation röjde undan 
den spröda akademilitteraturens författare 
och problem under debatt avlöste 1870-
talets idealism. Bl. a. tog kvinnliga författare 
ordet i salonger, tidskrifter och hemmiljöer. 
Det var både uppbrott och genombrott i 
tiden. Hilma Strandbergs litterära landskap 
kom att ligga just västerut.   

I Amerika blev tillvaron hård för målaren 
Hjalmar och hustrun Hilma. Det livet och de 
umbäranden det innebar under dåliga kon-
junkturer gjorde hon lätt förklädd historia av 
med romanen Den nya världen som skildrar 
immigrantkärlek utan pengar men med 
sjukdomar som prövar de två. Skildringen 
är inte bara gripande i sin beskrivning av 
en nådlös proletarisering av romanens unga 
huvudpersoner, Louise Nilfelt och Tore Hult-
man. Stilistiskt hör den till de märkvärdiga 
under dessa år och visar hur en romantisk 
kärleksutopi krossas av villkoren för två 
egendomslösa. Sina tankar om socialism 
hostar de sönder och gnatar bort i deras 
egen vardags ojämlikhet. Där finns ingen 
hjälp att få i den värld de drömt om. 

Romanen blev läst och kom i tre upplagor 
under 1900-talets första decennier. Nu ges 
den ut baserad på denna den tredje uppla-
gan från 1917. Men sedan dess har det varit 
orättvist tyst om detta författarskap och 
den amerikabok som nyfiket registrerar en 
ny värld och två människors obönhörliga 
tillvaro.

Jämte novellerna och vid sidan av den sofistikerade konst-
närsromanen Lydia Vik ger Den nya världen ofrånkomliga 
motbilder av varje framgångssaga eller socialrealistiska utbryt-
ningsförsök. Under plågornas nätter finns där ett befriande lyft 
i dessa livsskildringar och reflektioner över konstens materiella 
förutsättningar. 

Den tragikomiska relationen i Lydia Vik mellan den naivt jag-
centrerade, skrytsamme och obetydlige konstnären Måns och 
den sakligt reflekterande Lydia slutar efter många om och men i 
en levande insikt. Hon har fått honom att lyssna och ”hemligen 
känt” att det han gjort varit oäkta. Sista meningen lyder: ”Med 
en oändligt mild rörelse räcker hon Måns sin hand.” 

Det var ett långt steg Hilma Angered–Strandberg tog från den 
romantiskt realistiska prosa som Emelie Flygare–Carlén firade 
triumfer med, 1800-talets andra svenska kvinnliga berättare om 
kustkulturen i väst. 

Perme klargör att det är en författare av betydelse som nu lyfts 
fram. 

Den som undrar över ett så allmänt betyg kan ta del av Hilma 
Angered–Strandbergs sidor om Chicago i Den nya världen. På 
tre sidor i romanen har hon där hittat ett tilltal på prosa med en 

rytm och entusiasm som minner om Walt Whitman. Hon skriver: 
”Chicago! Du motsatsernas halvvilda, brusande, vittfamnande, 
livslevande stad av lera och guld. Som ditt sot är svart och din 
sjö glittrande blå, så är din uppsyn hemsk och strålande klar, 
du bär ett helvete och himmel i ditt sköte. I ett svindlande 
säkert grepp samlar du, som vore det en handfull juveler, vad 
människorna tänkt och sagt och lidit och strävat och drömt sig 
till sedan skapelsens dag”. 

Eller så här:  ”Din publik är på en gång den mest mättade, den 
modernaste och den primitivaste i världen /.../ Så rikt är stoffet, 
så knapp tiden, så låg sedligheten och så kort amerikanens 
tålamod, att det gäller skövla med stora, fasta tag.” 

Lilian Perme förmedlar friskheten i Hilmas prosa och när hon 
tillåter sig överge den redovisande prosan skriver hon så att det 
syns och känns. Som t. ex: ”Egentligen betyder allt det svenska 
litet, när man är så långt från Sverige, men pensionatgästerna 
bär oundvikligt svenskheten med sig, som tumstock i bakfickan 
och som ögonmått på människan.”

Perme är inte snål med orden och hennes biografi har karaktär 
av monument över ett marginaliserat författarskap. Ett som nu 
kan återuppstå som levande klassiker.
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Bokanmälan

Bokanmälan

Västerut – (tredje utgåvan)
Hilma Angered-Strandberg – Bokförlaget Korpen

Paracastextilierna – Vem äger det globala kulturarvet?
Björn Sandmark & Ann-Marie Ljungberg – Bokförlaget Korpen

Tin Westermark

Annika Torevi

Trots att Sverige aldrig varit någon stor kolonialmakt undgår vi 
inte det komplicerade dilemma som rör andra länders kultur-
arv. Genom historien har föremål på mer eller mindre lagliga 
vägar införlivats i våra museers samlingar. 

Kan någon äga ett kulturarv? Tillhör det oss alla? Vem skall i 
så fall förvalta det? Fattiga länder med dåliga förutsättningar 
för bevarande och forskning? Är det dags att kolonialismen 
kompenseras med återlämnande av sådant som plundrats 
eller stulits? Vad händer med de ovärderliga artefakterna, då?
 
Vill du veta vilka argument som finns för och emot återläm-
nande – och dessutom ta del av vad som skulle kunna bli en 
lösning – är det den här boken du skall läsa. Oftast är det 
forskare som skriver om den här typen av föremål och dess 

När Hilma Angered-Strandberg, under senare delen av 1800-
talet, kommer till Fjällbacka för att arbeta som telegrafist på 
telegrafstationen, har hon redan tidigare i omgångar vistats i 
skärgården.

Hilma har en skarp blick för dåtidens motsättningar mellan 
fattiga och rika, mäktiga och maktlösa. Hon iakttar på nära 
håll orättvisorna och medlen som används av de bemedlade 
klasserna för att undanhålla kustbefolkningen kunskap och 
utveckling för att kunna bibehålla makten och privilegierna. 
Hon fortsätter att skriva noveller på detta tema och ger 1887 ut 
sin första novellsamling Västerut.

Berättelserna handlar om olika livsöden/levnadsvillkor och 
belyser de olika orättvisorna och medlen för att befästa dem i 
det synnerligen schartauanskt präglade Bohuslän.

I novellen ”I Lodde” beskriver Hilma detta på ett mycket träffsä-
kert sätt. När prosten Bremberg och en kvinnlig middagsgäst 
har olika åsikter säger prosten ”ja, ja, det där är fruntimmers 
uppfattning, men vi män har en något annan logik - annars är 
jag rädd det blev en underlig styrelse i världen”.

Novellen ”En petition” är 
en skildring om ett försök 
till nationellt upprop mot 
folkhögskolan som slutar 
helt annat än vad kyrko- 
herde Näslund tänkt sig.

Hilma tar vid denna tid ett ovanligt 
steg och förlovar sig ”under sitt stånd” - betydligt under - med 
den konstnärligt begåvade brädgårdsarbetaren från Göteborg, 
Hjalmar Angered. Det är hans liv och svåra väg till bildning som 
bokens slutnovell ”Ute vid älven” inlevelsefullt återger.

Det dialektala talspråket ger boken en charmig inramning. 
Stavningen i övrig text är moderniserad och mycket välgjord. 
Detta gör att språket flyter och berättelserna blir lätta att läsa.

Hilma var en av de stora kvinnliga författarna vid förra sekelskif-
tet, men är idag nästan helt bortglömd. Efter att ha läst Västerut 
i 2019 års upplaga hoppas jag att hon får en ny, välförtjänt chans 
att ta plats i vår svenska litteraturhistoria.  n

historia, arkeologer, etnologer 
eller historiker. 

Björn Sandmark skriver med 
en helt annan utgångspunkt; 
som dåvarande chef för Kul-
turförvaltningen i Göteborg hamnade ett ärende gällande 
peruanska textilier i Världskulturmuseets samlingar på hans 
bord. Det ledde till att han 2009 förhandlade med Peru om ett 
återlämnande av föremålen. Björn konfronterades med alla de 
frågeställningar som uppstår kring återlämnande av föremål 
till ursprungslandet. Han låter oss vara med på resan som blir 
både lärorik och tankeväckande.  Dessutom bidrar Ann-Marie 
Ljungberg med en essä där vi får lära känna de värdefulla tex-
tilierna, landet Peru och Paracaskulturen.  n



FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2019 • Nr 12727

B O K B I T E N

Bokanmälan
Välkommen till Flanagans
Åsa Hellberg – Forum bokförlag

Annika Torevi

Bokanmälan
Mamsell Johanna och Ostindiefararen 
Lena Odelius – Förlag: Egen utgivning

Anna-Lena Schub

Det är nu dags för del tre av Fjällbackasägnerna. Lena Odelius 
har skrivit ännu en bok med historisk förankring och vi känner 
igen de små vettarna och deras beskyddare C-Mee, som på 
olika vis hjälper och stöttar människorna på deras väg genom 
livet.

Boken startar med att författaren själv gör en hisnande tidsresa, 
som landar i Foss socken i Munkedal år 1808. Där får vi lära 
känna Johanna, en av huvudpersonerna i boken. Hon växer upp 
under enkla förhållanden och får ta hand om sina småsyskon 
när modern arbetar som piga. Mamsell Johanna får sedan tjänst 
i Fjällbacka och där träffar hon så småningom Lukas, bokens 
andra huvudperson, en sjöman från Skee. Honom får vi bland 
annat följa på en mycket fantasifull segling över världshaven. 
Båda upplever de spännande äventyr med övernaturliga 
inslag, samtidigt som de är förankrade i ett vardagsliv som ger 

en inblick i livet på den 
här tiden. Det dyker upp 
både slemmiga sjömons-
ter och skräckspindlar 
men ingen läsare, stor 
eller liten, behöver vara rädd - det är det evigt goda och 
kärleksfulla som genomsyrar hela historien. Vi får också reda 
på varför Lena lyckas så bra med sin fantastiska rosenträdgård!

Även den här boken har Lena givit ut i egen regi och på Nord-
bloms Tryckeri. Hon har fått hjälp med redigeringen av Lydia 
Sandrén som på omslaget skriver att ”boken är lättsam, smårolig 
och passar alla åldrar som har barnasinnet i behåll”. 

De två föregående böckerna kan ni läsa om i Fjällbacka-Bladets 
sommarnummer 2014 och 2016. n

Precis som utlovat kommer Åsa Hellberg med en trilogi där 
”Välkommen till Flanagans” är den första delen. Miljön är ny, 
tidsepoken är ny, karaktärerna är nya - men en omständighet 
med den här boken är precis som i Åsas tidigare böcker: det 
råder stor risk för sträckläsning. 

Moderlösa Linda Lansing från Fjällbacka ärver sin fars fashionabla 
hotell, Flanagans, i 1960-talets swinging London när han hastigt 
går bort. Hotellet är redan välkänt, men Linda får hjälp av en 
väninna att göra det berömt. De ställer till med fantastiska fester 
som alla talar om, oavsett om man var inbjuden eller inte. Det blir 
grunden till framgången. Linda kastas in i en virvel av händelser 
och möten som hon är helt oförberedd på när hon tar över hotel-
let. Kontrasten mellan uppväxten hos mormor i Fjällbacka och 
det glamorösa jet-setlivet i London är stor. När hennes älskade 
mormor går bort blir hon helt ensam, men hon ärver det gamla 
huset och det blir hennes enda band till rötterna i Fjällbacka. 

Vi får inte bara följa hotelldirektören och ägaren Linda Lansing, 
Åsa tar oss också med in i hotellets inre värld, bakom kulis-

serna. Under 1960-talet är 
saker och ting på väg att 
förändras. Herrskap med 
tjänstefolk kommer snart 
tillhöra det förgångna 
och de unga medarbe-
tarna, särskilt de unga 
kvinnorna, försöker navigera genom den nya tidens värde-
ringar som innebär nya förutsättningar. Vi får följa Emma och 
Ellinor vars ambitioner inte ens hade varit möjliga drömmar 
ett decennium tidigare. Trots sina helt olika bakgrunder blir de 
bästa vänner när de får dela rum och jag slår vad om att Åsa 
här bygger karaktärer för nästa del i trilogin. 

Lindas två kusiner är delägare i hotellet och de skyr inga medel 
för att få Linda att ge upp och återvända till Sverige så att de 
kan ta kontroll över hotellverksamheten. Mitt i dramatiken 
spirar naturligtvis kärleken – det blir ingen feelgood-bok, 
annars. Allt berättas med Åsas vanliga inlevelse och höga 
tempo. n
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Text: Harald Rylander • Foto:  Göran Björving

Turismen i FjällbackaTurismen i Fjällbacka
– med fokus på hållbarhet– med fokus på hållbarhet

En grupp studenter vid Södertörns Högskola har gjort denna studie som resulterat i en akademisk uppsats 
inom kursen Turismvetenskap B. Jag har haft kontakt med Frida Berg och fått ta del av uppsatsen som fick 
högsta betyget. Grattis! Jag skall försöka redogöra för innehållet i uppsatsen.

Studenterna valde Fjällbacka för att orten är känd som turistort 
bl.a. i media. Fjällbacka har lyckats bevara sin speciella karak-
tär trots en stor ökning av turismen. Ingrid Bergman, Camilla 
Läckberg och den vackra naturen fascinerar många besökare. 
I studien har man arbetat med intervjuer med fjällbackabor, 
representant från kommunen, enkätundersökningar samt 
använt tidigare forskning som underlag. I uppsatsen har man 
utgått från ett hållbart perspektiv som definierats genom 
balansen mellan ekonomiska, ekologiska (miljömässiga) och 
sociala aspekter.

Hållbarhetsmodellen kan definieras som ”en hållbar utveckling 
tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillgodose sina”.

Nå, hur är det då med Fjällbackaturismen ur ett hållbart 
perspektiv?

Vad gäller ekonomin så är turismen naturligtvis en viktig del. 
Turismen i hela Tanums kommun har fördubblats de senaste tio 
åren och antalet dagbesök har ökat med 233% de senaste fyra 
åren. Camilla Läckbergs publikationer har påverkat turismen 
i Fjällbacka positivt. Man är nyfiken på att se om Läckbergs 
beskrivningar stämmer överens med verkligheten. Sedan ett par 
år har många bussar med kinesiska turister besökt Fjällbacka. I 
början var en del fjällbackabor negativa till dessa besök då man 

ansåg att de inte bidrog ekonomiskt. Attityden har nu blivit mera 
positiv då köpintresset hos de besökande ökat. Det har dock 
varit svårt att bedöma om turismen i Fjällbacka är ekonomiskt 
lönsam då frågan är komplex.

Den miljömässiga aspekten belyses i Tanums kommuns ”Vision 
2020”, där man beskriver flera olika strategier och målsättningar 
för hur miljöarbete skall bli bättre i kommunen.

Det kan gälla den totala användningen av energi genom ener-
gihushållning och effektiviseringar, minskad biltrafik genom att 
anlägga cykelbanor, föreslå nya tekniska installationer för värme 
och ventilation mm.

En fungerande social hållbarhet innefattar framför allt en nöjd 
lokalbefolkning. I enkätundersökningen anser största delen av 
lokalbefolkningen att turisternas närvaro inte är ett störnings-
moment. En tredjedel av de svarade anser att kommunen bör 
arbeta mera med sociala frågor vad gäller relationen mellan 
turismen och lokalbefolkningen. Ett konkret exempel är de s.k. 
”Sommarvärdarna” som startades upp 2018. Deras uppgift är att 
ta emot bussturisterna som anländer varje dag.

Sammanfattningsvis bedöms att Fjällbacka står sig väl vad 
gäller hållbar turism men då frågorna är komplexa behövs fler 
speciella analyser. n
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Text & foto: Hans Schub - många av bilderna är tagna ut millenniets bildspel och inte av bästa kvalitet

20 år av20 år av
millenniefirandemillenniefirande

Texten är hämtad ur Josefina Wenanders, min mormors mors, 
memoarer. Kunde Fjällbacka 1899 borde vi väl klara ett minst 
lika bra firande hundra år senare?

Jag hade då en plats i samhällsföreningens styrelse, Rosita 
Jansson var ordförande, och frågan togs väl emot där. Det gällde 
att samordna de krafter som kunde tänkas vilja hjälpa till. En 
arbetsgrupp bildades med både privatpersoner, företag och 
andra föreningar. Idéer saknades inte och det gällde att hitta 
program för hela dagen, kvällen och natten!

Planeringen
Vi började ”bakifrån”; samling på Ingrid Bergmans Torg vid 
tolvslaget var givet. Torget var precis ombyggt och hade invigts 

– Nyårsafton 1899, sekelskiftet, var så högtidligt, bön och klockringning kl. 12 på natten i kyrkan. Nästan alla voro 
ute för att vara med när seklet gick in. Vi hade främmande på kvällen, kapten Lindberg med fru. Det var en så vack-
er natt, månljust, stilla och klart. En del dansade ju också in det nya seklet, de hade inget annat ställe att dansa på 
än i fru Carlssons brygghus. Vi tog oss en promenad uppåt vägen och aldrig har jag sett så mycket folk i rörelse, 
utanför den lilla danslokalen stod flera hundra människor.

i midsommartid samma år. Men kunde vi kanske också få ihop 
ett stort fyrverkeri? Och fest? Badis var nyöppnat efter viss 
renovering, fanns tillräckligt intresse för en gemensam middag/
fest i ett fullsatt Badis? Underhållning under festen? Kan kyrkan 
arrangera något? Kantor på den tiden var Per Weist och han 
hade framfört ett magnifikt stycke på kyrkorgeln i samband 
med välkomstgudstjänsten för nya prästen Margareta Berndts-
son tidigare under året. Kunde hon öppna kyrkan för en orgel/
musikkonsert? FIK fanns med i planeringen med Lars Engberg 
och de erbjöd en femkamp på torget på eftermiddagen. Och 
Peter och Susanne på Bryggan kom på idén att grilla korv utom-
hus, samtidigt som femkampen skulle pågå. Ansjovistävling sa 
någon! Ja - varför inte - det började likna ett program! Anders 

➲
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Torevi och undertecknad bildade någon slags styr-
grupp och vi samlade de övriga intresserade runt oss.

Och fyrverkeri skulle vi ha! Berith i Järnboden var 
med på noterna och ett upprop lades ut på Fjäll-
backas hemsida om sponsring. 45 000 kr samlades 
in och för de pengarna köpte Berith en stor upp-
sättning fyrverkeripjäser, troligen ville leverantören 
sponsra också.

Utökat program
Programmet på torget byggdes ut med ett bildspel 
som jag avsåg att projicera på husfasaden till Oscar 
II, nuvarande Skafferiet. Bilderna hade Anders Torevi 
och jag skannat in från bildarkivet några år tidigare då 
Leif Norin tillsammans med oss båda drog igång Fjäll-
backas hemsida. Det gällde att bygga ihop bilderna 
i tid och takt och hitta lämplig musik att illustrera 
dem med. Musiken måste höras över torget och 
för detta lyckades Anders samla ihop en tillräckligt 
kraftig ljudanläggning. Det krävdes också en bildduk 
av det större formatet. Björn Leon hade genom sitt 
arbete i Norge tillgång till bred plastduk och en sen 
kväll någon vecka före nyår lånade vi idrottshallen 
och rullade ut den 

Kris - vem kan spela i kyrkan?
Programmet växte under hösten och någonstans 
i planeringen kom vi på att arrangera ett fackeltåg 
till kyrkans lilla musikgudstjänst. Eller snarare två, 
ett från torget och ett från Stallarna och så låta dem 
mötas vid taxihuset (finns inte längre kvar). Men så 
meddelade Per Weist att han inte kunde vara med på 
kvällen. Vi stod utan kapellmästare och utan musik. 
Det kändes viktigt att fullfölja planen, speciellt som 
vi lagt till ett fackeltåg. 

Efter några dagars förvirring meddelade Anders 
Torevi att Fjällbackas ständiga musiker Garage kanske 
skulle kunna våga sig på en konsert i kyrkan. Vi kontak-
tade Margareta Berndtsson för att höra hennes åsikt 
i frågan. Rockmusik i kyrkan? Margareta var tveksam 
men Anders lyckades övertyga henne om att det även  
i rockmusiken finns mycket kärlek och omtanke.

Resten är historia, som man brukar säga. Garages 
inhopp som kyrkomusiker nyårsaftonen 1999 följdes 
av ytterligare tio år, oftast med gästartister. När de 
kände att de ville uppleva nyår som privatpersoner 
och inte ha ansvar för musiken i kyrkan trädde ett 
annat gäng in, Ingos vänner! Nu spelar de för tionde 
gången på årets sista dag. Det blir också deras 
avskedskonsert. 

Vi har alltså grillat korv på Bryggan, gått i fackeltåg, 
bjudits på konsert i kyrkan samt återförenats på 
Ingrid Bergmans Torg för mer musik och fyrverkeri i 
20 år nu! Om några veckor blir det den 21:a gången! 
Och de senaste 10 åren har Thomas ”Lidas” Nilsson 
varit med och skapat stämning på torget genom att 
spela musik efter tolvlaget.

Lars Engberg och FIK ordnade femkamp på torget.

Ansjovisjuryn: Anders Torevi, Kalle Kahlman och Peter Holmstedt.

Björn Leon ansvarade för byggandet av den stora filmduken.

För första gången gick fackeltågen från Stallarna och från torget mot kyrkan.
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För er som inte var med 31 dec 1999, eller som vill 
återuppleva delar av dagen och kvällen på nytt, finns 
det några filmer på Youtube. Jag lyckades filma en del 
då och nu ligger detta på Youtube. Du hittar det enk-
last via länkarna på Fjällbackas hemsida. Där ligger 
också bildspelet som visades på husväggen. I Bladet 
nr 88, juni 2000, finns en helsida som mer i detalj 
beskriver firandet. Tidningen finns att läsa på nätet: 
www.fjallbackabladet.se - klicka på ”webtidningar”.

Slutligen, tack alla engagerade fjällbackabor som 
var med 1999, och tack till alla er som fortfarande 
ställer upp! 

Samhällsföreningen har de senaste åren återtagit 
ett ansvar för arrangemanget och vi får se vad som 
väntar om ett år.

Tack också alla som spelat i kyrkan under de 20 
(21) åren. Hoppas vi inte glömt någon!

Garage 1999-2009
Lennart Christensson, Bengt Thorén, Anders Torevi, 
Thomas ”Lidas” Nilsson.

Gäster:
Evelina Thorén, Kajsa Thorén, Therese Christens-
son, Ida Torevi, Cathrine Eklund, Natalie Aronsson, 
Linnéa Spindel, Sanna Falkenberg, Linn Pettersson, 
Anna Brink, Sofia Qvillby, Sara Scott Lindgren, 
Peo Göthesson, Åsa Bengtsson, Martin Eliasson, 
Gunnar Brink, Martin Nylén, Emil Lindberg, Petter 
Polsson, Christine Säverwall, Lena Odelius, Ingemar 
Kristensson, Håkan Torstensson och Madeleine 
Myrström Kamb.

Ingos Vänner 2010-2019
Från 2014: Maria Tuimala Sörensson, Maria Franksson, 
Fredrik Ehnebom, Mikael Kallin, Håkan Torstensson, 
Erland Påhlsson, Ingemar Kristensson.

Tidigare medlemmar och gäster:
Anders Bullarsjö, Lennart Christensson, Åsa Bengtsson, 
Kate Christiansson, Joakim Nilsson, Peo Göthesson.

Ingemar skickar oss en hälsning, han är mycket glad 
för det stora bifallet fjällbackaborna alltid givit dem. 
Men nu är det slut säger han och menar att det nog 
är bäst, både för bandet, dess familjer samt publiken 
att någon ny tar vid. 

Han säger inte ”aldrig mer”, men hoppas det finns 
något annat gäng att dela uppdraget med, så han 
kan få några år ledigt...

Och Fjällbacka bugar för Ingo med vänner och 
utbringar ett STORT TACK för de tio åren!

P.S. Kuriosa om 1999
Förutom ny präst, nytt torg och renoverat Badis blev 
Ellen Torstensson Fjällbackas lucia, Elin Jarenfors 
sprang två gånger på Sveriges bästa tid på 60 meter 
för flickor 10 år. Och så revs silon. n

Här startade traditionen med en välfylld kyrka på nyårsafton.

Martin Eliasson underhöll. Alltid i våra minnen Martin...

Garages sista spelning 2009. Här förstärkta med Ingo, Håkan T, Lena O och Madeleine MK. 

Nästa 10 år med Ingos Vänner, bilden från 2018.
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Ostronet förenar Bretagne Ostronet förenar Bretagne 
med Bohuslänmed Bohuslän

Text & Foto: Hans Schub

Vi har världens bästa ostron! Brukar vi själva säga i 
alla fall. Frankrikes bästa ostron finns förmodligen i 
den lilla staden Cancale i Bretagne. Tanums kommun 
bjöd in stadens borgmästare att besöka vår kom-
mun. En dag ägnades åt Fjällbacka skärgård.

Förutom det årliga nordiska mästerskapet i ostronöppning 
i Grebbestad besökte delegationen, som bestod av stadens 
borgmästare Pierre-Yves Mahieu med hustru samt två före-
trädare för ostronnäringen, Havstenssunds ostronodling samt 
bröderna Klemming.

Sista dagen spenderades i Fjällbacka och vår skärgård. Resan 
gick först till Dannholmen där Robertino Rossellini och Lasse 
Lundberg mötte upp. Lasse arrenderar vattnet runt Dann-
holmen och bedriver safari med ribbåt hit. Vi togs med längs 
”Oyster Avenue” som Robertino valt att kalla den smala stig 
som leder från husen till de långgrunda stränder där ostronen 
växer. Ostronen här är av den transatlantiska arten gigas och de 
växer på mycket grunt vatten. Robertino var inte helt okänd för 
fransmännen och då han pratar franska kunde han med lätthet 
och elegans underhålla sällskapet.

Efter besöket på Dannholmen färdades vi ut till Väderöarna, 
till Ramnö/Storö, för besök i utkiken samt lunch på Värdshuset. 
Därefter via en snabb sväng runt Väderöbod mot Kalvö där Åsa 
och Anders Hardin väntade. Här klev vi in i Kalvö Ostrons enkla 
och robusta sjöbod. Åsa hade dukat upp som för ett ordinarie 
sällskap med skillnaden att vi genomförde en ostronmåltid i 
extra snabb takt. Fransmännen hade lite svårt att förstå att Åsa 
inte säljer sina edulis och gigas vidare utan att alla ostron äts på 
plats i sjöboden, som ett event. I Cancale är produktionskedjan 
omfattande. Fransmännen insåg sakta att man kan arbeta mer 
småskaligt, nära sina gäster. Åsa ville gärna visa mer av ön och 
tog oss efter sittningen på en promenad över Kalvö.

Vi avslutade dagen genom att åka in till Fjällbacka och kliva upp 
på Ingrid Bergmans Torg. Här visade vi dem IB-utställningen, inte 
minst för att knyta ihop med besöket på Dannholmen.

Fyra trötta men mycket glada och nöjda fransmän hämtades 
här upp av representanter för Ostronakademin. Cancaleborna 
var imponerade och fulla av intryck över hur vi hanterar våra 
ostron och hur vi marknadsför dem, inte enbart som den 
delikatess de är, utan också hur vi lyckas skapa mervärde och 
event kring dem.

Fakta: Gigas är den transatlantiska varianten av ostron, ibland 
kallad japansk. Den är invasiv men omtyckt som komplement 
till det europeiska ostronet kallat edulis. I Cancale är edulis nu 
mer sällsynt och därför exklusivare. Främst skördar de numera 
det större gigas-ostronet.

Besöket skedde i maj och i oktober reste Tanum till Cancale. 
Högst troligt kommer de båda kommunerna att bli vänorter. n

▲ Cancale - ostroncentrum i Frankrike.
n Dannholmen, Robertino möter upp med skumpa.
▼ Skön stund hos Åsa och Anders på Kalvö.
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Text & Foto: Annika Torevi

Text: Åsa Cunniff • Foto: Björn Cunniff

I början av juli kom en förfrågan om guidning redan dagen 
efter. Jag fick bara veta att det var lyxyachten Elysian som var 
på väg från Oslo, men inte vem som fanns ombord. Elysian ägs 
av John Henry, amerikansk mediemogul, mångmiljardär och 
ägare av bland annat fotbollslaget Liverpool och baseball-laget 
Boston Red Sox. 

Jag hämtades av en elegant tenderbåt och fick vänta ombord 
på Elysian som låg i Musöfjorden. Personalen upplyste om att det 
var familjen Henry som möjligen skulle guidas när de vaknade. 
Efter två dygn i Oslo var de fortfarande jetlaggade efter resan 
från Boston. Jag ombads vara beredd på allt; ingen guidning 
alls, mycket kort eller lång guidning – ”no is not an option” sade 
yachtens Chief Officer redan när han bokade mig.  

Efter en timme ville John Henry ha en skärgårdsguidning, 
ensam med mig, livvakt och en i besättningen. Normalt kan 
man läsa av besökare och anpassa fokus. John Henry var mest 
upptagen med att fota och messa. Jag blev lite frustrerad. Vi såg 
Dannholmen, Fläskö och Florö innan John Henry ringde sin fru. 
”You have got to hear this guide, she knows everything”. Vilken 
lättnad – han hade inte bara lyssnat, jag var godkänd!

Resten av familjen och fem av personalen på yachten hämta-
des upp och vi åkte in till Fjällbacka. Första stoppet blev Hamn-

En inte helt vanlig tuistguidning i juliEn inte helt vanlig tuistguidning i juli

bageriet där bullarna vände humöret på ett morgongrinigt 
barn. Vi gick gata upp och gata ner i två timmar innan det var 
dags att skiljas åt. Av diskretion ville jag inte lägga upp besöket i 
sociala medier, men Linda lade själv upp en film från guidningen 
på Instagram Stories och skrev fina saker om Fjällbacka. Det 
uppmärksammades av bl.a. Expressen. n

Camillas guidning i egna fotspårCamillas guidning i egna fotspår

I god tid bokade två australiensiska damer i 60-årsåldern som 
skulle spendera fyra dagar i Fjällbacka, bl.a. med guidningen 
”I Camilla Läckbergs fotspår”. Den ena damen var ett stort fan 
och hade det på sin ”bucket list”. Ingen grand tour i Europa, inga 
storstadsbesök alls, bara några dagar i en liten kustby på andra 
sidan jordklotet. Jag skrev in det i kalendern.

Långt senare ringer Camilla själv mig för att boka in sig och 
tre väninnor på en guidning i Fjällbacka samma dag som aus-
traliensiskorna. Eftersom jag hade en bokning redan föreslog 
jag före eller efter, men Camilla tyckte att det skulle vara roligt 
att gå tillsammans med ”vanliga” turister. 

Väl på plats bad Camilla mig att inte säga något om inte 
turisterna själva upptäckte vem hon var. Osminkad och med 
stor dunjacka – de australiensiska damerna hade nog bara sett 
de glamorösa bilderna på Camilla – flög hon helt under radarn.

Det var väldigt speciellt att ha föremålet själv med på guid-
ningen och oktoberregnet öste ner, men det var god stämning. 
Vid Camillas sjöbod berättade jag om hur mamma Gunnel Läck-
berg ibland dyker upp just här. Camilla rörde inte en min. På torget 
återknöt jag till Gunnel och föreslog att vi skulle knacka på och se 

om hon var hemma. Sagt och gjort. En glad och mycket förberedd 
Gunnel öppnade och där i hallen släppte Camilla bomben – reak-
tionen ser ni på bilden. Tala om ett minne för livet! n

FJÄLLBACKAGUIDER BERÄTTAR
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Dinglevägen 2
För öppettider 
besök minigolfen.se 
Välkommen!

FJÄLLBACKA TENNIS, 
PADEL & ÄVENTYRSGOLF
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Gårdsrådet FjällbackaserviceGårdsrådet Fjällbackaservice
– en fantastisk grupp av eldsjälar– en fantastisk grupp av eldsjälar

Dagens mest brinnande eldsjäl heter 
Signe Johansson. Redan 2008-2014 
jobbade hon varje fredag med Gårds-
rådets verksamhet, men sedan 2014 
arbetar hon nästan alla veckans dagar 
som frivillig i kaféet och i aktivitetsrum-
met ”Träffpunkten” på Servicehuset. 
Helt oavlönad! Hon handlar, bakar, ar-
betsleder m.m. När Kyrkan kommer till 
Servicehuset för att hålla gudstjänst för 
de boende, så tjänstgör hon dessutom 
som kyrkvärd. 

Signe ser helt enkelt till att allt fungerar 
och 2013 fick hon Folkhälsopriset från 
Tanums Kommun.

En dag i slutet av oktober träffade jag Signe och några andra ur 
Gårdsrådets styrelse och under en trevlig stund i aktivitetsrum-
met Träffpunkten berättade de engagerat om verksamheten 
och om gruppens historia: 

Signe växte upp i Munkedal. Hon gifte sig med Fjällbackasonen 
Reine Johansson. Efter några år i Göteborg, flyttade de 1964 till 
Fjällbacka. I början av 1970-talet började Signe jobba på Posten 
och var sedan kvar där i hela 23 år. Under den tiden lärde hon 
känna de flesta som bor i Fjällbacka. 

I september 1987 invigdes äldreboendet Fjällbackaservice och 
man grundade då ett boenderåd bestående av en grupp aktiva 
pensionärer. Tio år senare övergick verksamheten till att heta 
”Gårdsrådet” med Kerstin Johansson som ansvarig. Under åren 
2008-2014 jobbade många från kommunens funktionshinder-
verksamhet måndag till torsdag i kaféet och då började alltså 
Signe att jobba här på fredagar.

Bakom Gårdsrådet står en styrelse bestående av nio personer: 
Ordf. Karl-Einar Johansson, Signe Johansson, Kerstin Johansson, 
Bengt-Åke Ahlsén (kassör), Elvy Hansson, Birgitta Ekström, Sonja 
Waldner, Harriet Olsson och Hans Peter Johannesson (enhets-
chef för äldreboendet)

Gårdsrådet driver framför allt kaféet i äldreboendets hall. I 
anslutning till det intilliggande Träffpunkten-rummet har man 
inrett ett kök och där bakas allt som säljs i kaféet. Man får en 

hel del beställningar till sammankomster inom byggnaden 
och intäkterna därifrån gör stödet till olika aktiviteter möjligt. 
Till vissa trivsel-aktiviteter söks bidrag från Olga och Carl-Axel 
Ericssons fond.

Exempel på Gårdsrådets aktiviteter:
•  Alla boende får fika gratis under de timmar då kaféet är öppet.
•  Bingo arrangeras två gånger per vecka. 
•  Varje vår ordnar man en vårmiddag med lax för de boende och 

varje höst blir det en räkfest. De boende kan då även bjuda med 
någon anhörig - till rabatterat pris. 

•  Vid Lucia har man en julfest, då medlemmar från kyrkokören 
kommer och sjunger julsånger tillsammans med de boende.  

•  Rådet har sponsrat den stora TV-skärmen i vardagsrummet. 
•  Man har givit bidrag till det fina sol-rummet i källaren.

Harriet Olsson är anställd på Äldreboendet. Det ingår i hennes 
tjänst att på tisdagar och torsdagar vara aktivitetsledare på 
Träffpunkten. Hon har en egen liten budget för att kunna ordna 
olika verksamheter och underhållning för dem som bor på äld-
reboendet. Signe och Harriet samarbetar mycket!

Gårdsrådet och Träffpunkten söker ständigt fler frivilliga personer, 
som till exempel kan hjälpa till med ledsagning, med högläsning, 
som sällskap i solrummet, som sällskap på korta promenader eller 
på cykelturer med el-cykeln etc. Om du kan ställa upp, så anmäl 
dig gärna till Signe eller Harriet. Du kan säkrast nå dem på telefon 
0525-18608 på tisdagar och torsdagar 9.30-15.30. n

Kerstin Johansson, Harriet Olsson, Karl-Einar Johansson och Signe Johansson vid ”Träffpunkten”.

Text & foto: Eva Björving
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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
Midbec & TT!
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Från Sälvik jorden runt
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Lisa och Johan Persson Del 6

Nu är de i Singapore, våra långseglare från Fjällbacka. När 
vi lämnade dem i sommarens nummer låg de just vid Stora 
Barriärrevet i Australien. Sedan dess har de seglat över till 
Indonesien och drar sig nu upp mot Thailand. Precis som på 
västkusten är plastskräp ett problem i dessa vatten. Men också 
här vidtas det åtgärder:

Det finns hopp! Plast och skräp finns överallt och Indonesien är inget 
undantag. Här har vi hittat drivor av plast, bl a en helt uttorkad flod 
som fyllts med skräp istället för vatten. Det gjorde mig gråtfärdig. 
Men… medvetandet hos gemene man har ökat och framförallt har 
regeringen i Indonesien förstått att något måste göras. 

upp. Dessa FADs är inte märkta eller upplysta på något sätt så på 
våra nattseglingar får vi helt enkelt ha tur. Inte heller näten, varken 
flytnät eller vanliga nät, märks ut. Flytnät är precis som det låter, 
ett nät som flyter omkring och driver med strömmarna. Tror ni det 
är upplyst? Vi körde över ett sådant på seglingen från Australien till 
Debut i Indonesien men vi hade tur och en dyning lyfte oss elegant 
över med endast skrapmärken och avsaknad av bottenfärg som 
minne. Vi har även stött på fiskare som ”vaktat” sitt nät. När man 
närmar sig har man ingen aning om hur nätet ligger, förtvivlat 
försöker man få vägledning av fiskaren som viftar hit och dit med 
sin keps. När man är tillräckligt nära, typ 100m, så kan man se små 
svarta frigolitbollar flyta i ytan. Då är det snabba puckar som gäller 
för att lägga om kursen. Vi har med fulla segel några gånger med 
nöd och näppe klarat oss ifrån nätet genom att göra en piruett, puuh!

Just nu genomförs flera olika projekt t.ex. Trash Hero och regeringen 
lägger pengar på att finna en lösning för att ta hand om skräpet 
såsom att städa stränder, byar och bygga soptippar och återvin-
ningscentraler. Detta kommer att ta tid, men kanske bättre sent 
än aldrig?

Ett plockepinn av bamburör
Vi har ställts inför nya hinder 
och faror som gjort seg-
lingen här i Indonesien till 
en utmaning! Många för-
sörjer sig på att fiska vilket 
gör havet till ett gigantiskt 
fiskenät! Att försiktigt kryssa 
sig igenom fält av FADs är 
ett dagligt huvudbry. FAD 
står för FishingAttracting-
Device. Den består oftast av 
ett plockepinn av bamburör 
krönt med ett palmblad 
som flagga. Småfisken tar 
skydd under FADen och då 
lockas de större fiskarna dit 
som fiskaren sedan metar 

Man måste även se upp med bläckfisk-båtarna som är ute på nät-
terna. De har ett mycket starkt ljus som de lyser med ner i vattnet för 
att attrahera bläckfiskarna. Dessa båtar upptäcks enkelt som små 
minisoluppgångar längsmed horisonten och ibland är de som ett 
pärlband (hundratals) som man måste parera för. 

Ovärderliga satellitbilder
Sjökort är ett stort huvudbry för oss. Vi använder MaxSea med Cmap 
och som komplement har vi Navionics kort och två olika appar med 
satellitbilder (Ovital maps och Offline maps). Våra satellitbilder har 
visat sig helt ovärderliga och används flitigt. 

Men… visst kan seglingen vara lite trixig och man måste ha hökögon 
på passager. Trots detta så är Indonesien ett fantastiskt land! Det 
vi har upplevt under nästan 4 månader kommer vi att bära med 
oss under lång tid framöver. Läs mer och se våra bilder på bloggen: 
syrubicon.wordpress.com

Ett besök på sajten rekommenderas verkligen. Där får du se 
orangutanger, Miss Indonesia, komodovaraner och fina videos. 
Välkomna hem på juluppehåll, Lisa och Johan! n
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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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Text: Anders Torevi • Foto: Linus Bogesjö

”Grand old man” fick första...

1. Dan Hedström, Götene - 11 st, 4490 g 
2. Magnus Andersen, Tanumshede - 11 st, 4270 g 
3. Maria Andersen, Tanumshede - 11 st, 3590 g
Juniorklassen:
1. Albin Hansson, Fjällbacka - 1 st, 529 g
2. Elias Gunnarsson, Bjärnum - 1 st, 431 g
3. Elis Niemandius - 1 st, 320 g

RESULTAT 2019 Bästa motsatta kön: Maria Andersen, Tanumshede

Första fisk: Thomas Jonsson, Fjällbacka- 1 min 5 sek

Största fisk: Magnus Andersen, Tanumshede - 709 g

Bästa utlänning: Hans Schreider, Bremen Tyskland - 3 st 

Bästa yrkesfiskare: Lennart Juliusson, Fjällbacka - 1 st 

Lagtävlingen: ”Hooked on a Feeling” - 29 st 
Dick Högberg, Magnus Andersen, Maria Andersen.

410 deltagare agnade metorna i det fina vädret, om än lite blå-
sigt, sista sommardagen (31/8). Fiskeplatsen var återigen, efter 
några års uppehåll, den välbekanta Skôln, utanför Gluppöbas-
sängen. En del lätta draggar, med kringdrivande båtar innan 
start gjorde röran i startfältet på vissa ställen stor. Allt löste sig 
dock till slut och själva fisket gick som vanligt bra med sedvanlig 
sensommartrivsel. 

Tre deltagare fick 11 makrillar så vikten fick avgöra. Dan Hed-
ström, Götene segrade före det välkända paret Magnus och 
Maria Andersen, Tanumshede som flera gånger varit i toppen. 
Magnus vann 2000 och 2017, tvåa 2002 och 2015. Mia har flera 

gånger tagit priset ”bäst i motsatta kön” (när en man vunnit en 
kvinna och tvärtom om en kvinna vinner). Även i år tog hon 
det priset.

Thomas Jonsson, VM i Makrillmetes ”Grand old man” och täv-
lingens nestor fick första fisken. Då de flesta av oss i arrangörs-
gruppen de första åren (med inte så väldigt många deltagare) 
valde att vara med och fiska valde Thomas alltid att ta hand om 
arrangemanget på fiskeplatsen istället. Utan att vara överdrivet 
partisk kan jag tycka att det var lite rättvist att han fick första 
makrillen i år. Något jag tror de flesta håller med om. n

Juniorpristagarna

Yrkesfiskaren
Segraren

Lagsegrare
Trea

Bästa dam
Lagsegrare

Tvåa
Största fisk
Lagsegrare Första fisken

Utlänningen
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KONST AV
PETER ENGBERG OCH OSCAR NORDBLOM

Södra Hamngatan 18 Fjällbacka
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FOTBOLL SPOR TEN

 

Det var enklare förr...

Text: Anders Torevi • Foto: John Johansson

Steget upp till div 6 blev rätt stort för våra fotbollshjältar. Länge låg de sist 
i tabellen men på slutet gick det lite bättre. Placeringen blev näst sist men 
bara tre poäng upp till sexan i serien. Det blev dock inte nedflyttning trots 
placeringen då lag som vinner lägre serier inte måste gå upp ett pinnhål. En 
del ”trivsel-lag” väljer att stanna kvar med kortare resor och annat som kan 
kännas bättre. 

När det nu inte är så mycket nytt att skriva om i år kan jag väl passa på att 
klura lite högt kring en härlig gammal bild som min far ”Sko-John” tog som-
maren 1970. Lars Engberg skakar hand med motståndarkaptenen inför en 
match. Låt vara att det är en uppvisningsmatch men motståndarkaptenen 
är Eusebio, eller Eusébio da Silva Ferreira som hans fulla namn var. Portugals 
och Benficas ”Svarta Pärlan”, världens bästa fotbollsspelare på den tiden med 
bl.a. elva ligasegrar med Benfica. I Fjällbacka för att kicka boll för en gigantisk 
sommarpublik, fast bara på skoj… 

Om vi applicerar tanken till nuet: Ronaldo (marknadsvärde: 1 300 000 000  kr) 
kommer hit och lattjar lite med FIK. Hur skulle det ens vara tänkbart med 
dagens hysteriska värde och lika ofattbara försäkringspremier? En tuff glid-
tackling av Rasmus Brandt och benet rök av… Dålig stämning då…

Hur matchen gick kommer varken Lars Engberg eller jag ihåg men Lars har 
en svag aning om att det blev straffar, bara för att domaren ville se Eusebio 
slå ett par. Det kan nog stämma, för FIK hade inget dåligt lag den dagen, för-
stärkta som man var med bl.a. Club Brügges Kurt Axelsson och Kaiserslautens 
målvaktsmonster Ronnie Hellström. n

Eusebio med Inventing på ryggen. Det var en underbar tid...

Övre raden: Karl-Erik Uttgren, Lennart Krantz, Kjell Ottosson (Rabbalshede), Rolf Karlsson, 
Ulf Olsson (Grebbestad), Nisse Nilsson (Åtvidaberg) och Kurt Axelsson (Club Brügge). Nedre 
raden: Lars Engberg, Bertil Hugosson, Peder Svensson, Ronnie Hellsträn (Kaiserslauten), Nils 
Lundberg, Leif Eriksson och Bjarne Larsson.

Årets spelare: Fredrik Johansson - Som en klippa står 
han längst bak på planen och räddar boll på boll. Med 
enorma utsparkar som nästan är lika pricksäkra som 
Alissons är han våran gigant denna säsong. Fredrik är allt 
som oftast säkerheten själv och är utan tvekan en av de 
viktigaste kuggar vi har i laget.

Skytteligavinnare: Jesper Pagander - Efter att ha 
hittat de rätta förberedelserna för att prestera på fotbolls-
planen kom han till sista matchen i sitt livs form. Med två 
fantastiska mål i säsongens sista match blev det till slut 
sex baljor för vår främsta målskytt.

Poängligavinnare: David Granqvist - Med fem mål 
och sex assist blev det till slut elva poäng för den löpvilli-
ga skönliraren.

Årets ledare: Anton Torevi - Vid varje match, vått som 
torrt, har han skött allt vid sidan av plan för att ge oss på 
plan de bästa förutsättningarna. Med en härlig närvaro får 
han laget att höjas ett flertal nivåer. Det ryktas om lukrati-
va erbjudanden för säsongen 2020, men vi hoppas såklart 
att han blir kvar i allas vårt FIK.

Årets överraskning: Peter Klarqvist - En oväntad 
comeback i den vita tröjan efter ett par år vid sidan av 
planen. Ett par år som knappt märks av, ty i comebacken 
mot Munkedal stänkte han in bollen i nätmaskorna direkt. 
Bollkänslan sitter kvar, likväl som känslan för laget. 

Årets mål: Tanum hemma innan sommaren tog fart. 
Uppspel från målvakt till mittback till innermittfältare till 
ytter ner i djupet på Anton Benjaminsson som avlossade 
ett placerat skott in i nätmaskorna. Bollen gick som på 
lina och det var ett sånt härligt flyt på Fjällbacka IP i denna 
stund att det måste bli årets mål. En finfin laginsats!

Säsongen 2019
Statistik och framröstat inom FIK
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Tel +46 (0)525 32001
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com #theweatherislands

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

Hamburgsund - www.nordbloms.se

DIGITALTRYCK
SKYLTAR 
och mycket mer.

Till rätt pris!
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Text: Ann-Christine Ivarsson Klarqvist • Foto: Dance Port

DANS SPOR TEN

 

2019 – ett härligt dansår  
Följ oss på Facebook!

 
I maj var klubben på SM i Gävle med sex juniorpar som tog hem 
två guld, ett silver och ett brons. Klubben blev därmed utsedd 
till Sveriges bästa juniorklubb 2019.

I  mitten av augusti var hela landslagstruppen i Boogie Woogie 
på plats i Fjällbacka  för att slipa formen för EM i Boogie Woogie 
som gick av stapeln i Stuttgart, Tyskland.

Klubbens  juniorpar Martin Skarin och Ida Gullbrandsson från 
Brastad tog en fjärdeplacering i klassen junior.

23 november är det dags för VM i Boogie Woogie i Ryssland och 
klubben har då två juniorpar som kvalificerat sig till att dansa i de 
blågula färgerna och representera Sverige. Det är med stolthet 
som klubben skickar iväg Martin Skarin – Ida Gullbrandsson och 
Ted Alfredsson – Julia Nyman.

Möt Mats Ivarsson Klarqvist 
tränare, 45 år
Hur kom du i kontakt med dans?
– Jag började på danskurs när jag var 
tio år. Det var ett gäng tjejer i klassen 
som tog med mig.

Vad är dina meriter som dansare?
– SM guld i Dubbelbugg 1991 och ett 
flertal andraplatser i sex, sju år.

Vad är dina meriter som tränare?  
– Jag har tränat ett 30-tal svenska mästare genom åren i bugg, 
dubbelbugg och boogie woogie.
Jag har varit förbundskapten i Boogie woggie i sju år och varit 
med och tagit cirka 15 mästerskapsmedaljer.

Hur många år har du jobbat med dans?
– Jag började att aktivt jobba med dans 1994 och har sedan dess 
jobbat med dans på heltid, alltså i 25 år.

Vad är det bästa med dans?
– Det är en känslomässig upplevelse, att en tjej och kille kan utöva 
en idrott tillsammans oavsett ålder och se dom utvecklas! Bästa 
form av träning då man tränar hela kroppen.

Mats Ivarsson Klarqvist har nu varit klubbens tränare i åtta år och 
gett klubben fantastiska framgångar både nationellt och interna-
tionellt och satt dansföreningen Dance Port Fjällbacka på kartan. 
Vi ser nu fram emot ett nytt härligt dansår 2020. n

▲ Ted Alfredsson, Julia Nyman, Ida Gullbrandsson och  
      Martin Skarin i landslagskläder inför VM.
n Årets bästa juniorklubb i Sverige efter SM i Gävle.
▼ Dance Ports trupp till SM i Gävle.
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SOLENERGI •  LADDSTATIONER 
ELINSTALLATION • LÅS • NYCKLAR

INBROTTSLARM • MARINTEKNIK • KYL & FRYS
SPIS & FLÄKT • TVÄTT & TORK 
Välkommen ti l l  din ELON-butik på 

Metkroksvägen 2 i  Fjäl lbacka!
But iken är  öppen vardagar k l  9-18,  lunchstängt k l  13-14

curator.se •  Ring 010-762 40 00

CERTIFIERAD ENLIGT ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

Ackred. nr. 10127Certifiering av ledningssystemISO/IEC 17021-1
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Mycket aktivitet på Fjällbacka GK

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

▲  Nya dammen mellan 6:e och 11:e  hålet.
▼  Ombyggnad av puttinggreenen, hösten 2019.

Så är ännu en säsong över med mycket golfspel och olika akti-
viteter på vår klubb. Banan har i år varit väldigt bra och vi har 
haft många deltagare på de klubbtävlingar, träningstillfällen 
och golfkurser som arrangerats.

Att golf är en social sport bevisas tydligt av att de mest popu-
lära tävlingarna är lagtävlingar – dvs. vi gillar att spela och tävla 
tillsammans med våra golfkompisar.

Vi har även haft flera fullbokade och uppskattade trivselkvällar, 
som fokuserat på information om de nya golfreglerna.

I distriktets seriespel har våra seniorlag fortsatt att vara fram-
gångsrika. Stort grattis till  D-70 och H-60, som vann sina serier. 
D-22 slutade på en fin 2:a plats, vilket också H-80 gjorde – endast 
ett slag efter vinnande lag.

Vi är glada över att ha många duktiga juniorer, som spelar 
hos oss. De har tränat från början av februari fram till slutet 
av november. Det är också glädjande att se att vi haft många 
deltagare på våra knattekurser.

Fjällbacka GK har under säsongen fortsatt med satsningen på 
prova-på-dagar för skolungdomar. Vi har haft sju skolklasser på 
besök under året. Målet är att rekrytera ungdomar till golfklub-
ben. I dagsläget är vi 134 juniorer, men vi vill självklart bli fler!  
Ett extra stort tack vill vi rikta till alla lokala sponsorer, som möj-
liggör vår juniorsatsning.

Tävlingssäsongens höjdpunkt Hummergolfen genomfördes 
i slutet av september och hade även i år ett fullt startfält där 
220 spelare tävlade om nykokta humrar. Älggolfen avslutade 
traditionsenligt årets klubbtävlingar.

Fortsatt utveckling av bana och träningsområdet
Vi satsar ständigt på att utveckla vår golfanläggning och under 
året har vi anlagt en ny damm mellan 6:e och 11:e hålet, som 
försetts med dekorativ brygga och under sommarmånaderna 
även med förtöjd eka!  

Under hösten har banpersonalen, utöver underhåll av banan, 
fokuserat på att utvidga puttinggreenen med cirka 150 m², så att 
vi inför nästa säsong ska kunna erbjuda ett större och planare 
övningsområde. 

Till sist …
… vill vi bara påminna om att Fjällbacka GK har öppet under 
vintersäsongen och vi har många medlemmar som spelar golf 
året runt på vår bana. 

Hos oss finns möjlighet att prova på golf under hela säsongen. 
Är du intresserad, så är du välkommen att kontakta oss på  
info@fjallbackagk.se. n
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BÅTKAPELL - DYNOR
Öppet året runt! 

Läs mer på www.fjallbackaskargardstjanst.se
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 •  Webb och...
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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

Nu när mörkret lagt sig över Fjällbacka och samhället börjar 
lysas upp av juleljus passar vi på att skicka en julhälsning från 
det gångna året till er alla!

Årets stora höjdpunkt måste tillskrivas besöket med efterföl-
jande reportage från Lilla Sportspegeln i vår seglarskola. Med en 
snygg bild från sommarens Väderö Race vill vi här sända en varm 
hälsning om vad både SSN och julen handlar om: gemenskap, 
skratt och glädje.

Antalet glada optimistseglare har även i år varit fantastiskt, 
så stort att vi tyvärr inte kunnat erbjuda alla som vill en plats i 
seglarskolan. Tisdagsseglingarna med träning för våra yngre har 
varit välbesökta. I år har det äldre gardet genomfört gemensam 
träning på måndagskvällar under sommaren och några entusi-
aster fortsatte med gemensamma seglingar på helgerna under 
hösten för första gången på många år.

God uppslutning noterades även på våra tävlingar. I Väderö 
Race, vår kölbåtsregatta i samarbete med ROGERS var Gunnar 

Sedén med besättning som ”vanligt” först över mållinjen, men 
p.g.a att vindarna var hårdare än beräknat stod till sist Lars 
Nicklasson med besättning från SS Viken Ägir som segrare efter 
korrigering av tiderna.

En extra stor julhälsning skickar vi till våra fantastiska instruktö-
rer i seglarskolan som är själva vinden i våra segel!

Vi vill även passa på att tacka vår avgående styrelsemedlem, 
vice ordförande Matilda Persson för hennes ovärderliga arbete 
under många år, så väl som instruktör som i styrelsen!

Vi hälsar även vår nya styrelsemedlem Andreas Berg hjärtligt 
välkommen till SSN!

Vi är en ideell förening som är beroende av medlemmar och 
goda kontakter med företag och privatpersoner för att bedriva 
och utveckla verksamheten. Vår förening är öppen för alla så gå 
in på vår hemsida och anmäl er som medlem.

SSN tackar också alla våra ideella krafter samt sponsorer för Ert 
engagemang under det gånga året och önskar er alla en riktigt, 
riktigt god jul och gott nytt år! n
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BADHOLMEN
Vandrarhem

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

FYRBÄDDSRUM MED HAVSUTSIKT   -   BADSTRAND – CAFÉ – BASTU – BADTUNNA 

Mjukglass hela 
sommarn!

Är ni ett sällskap? 
Boka hela 

anläggningen 
inkl. partytält!

ÖPPET
ÅRET 

RUNT!



• 
Hemsideleverantör i Fjällbacka sedan 2009 

Vi firar 10 år som hemsideleverantör! 
Idag servrar vi över 250 företag med hemsidor, webbhotell, 

domäner, e-post m.m.
Alla hemsidor vi levererar idag efterlever krav på GDPR och är 

säkra https-anpassade samt optimerade för Google. 

Att kunna leverera helheten från ide till marknadsledande hemsida 
med bästa placering på Google ser vi som en självklarhet! 

Nystartad och behöver hemsida? 
Vi har många bra erbjudanden till nystartade företag! 

07374186691info@kustit.seIwww.kustit.se 
(Vä!i om ni vill få fakturan på 2019 eller 2020, vi ordnar även de/betalning om så önskas.) 



Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Nils Pettersson

Tryck 2019:

U
tsikt från Källvikshöjden m

ot södra Fjällbacka cirka 1939. D
en gam

la långbryggan i trä sköttes då av en privat bryggförening. Bryggan övertogs senare av Fjällbacka m
unicipal-

sam
hälle. Restaurant Fjällbacka H

avsbad, sederm
era Badis, som

 byggdes 1938 syns till vänster i bilden och vid Badholm
en kan m

an skönja den gam
la bron m

ellan ön och kajen, 
där nu Sjöräddnigsbåtarna ligger. H

arald Rylander har letat i fam
iljens bildarkiv och hittat denna bild som

 är tagen av hans far, N
ils Pettersson.


