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Tillsammans i tiden!
När jag skriver den här texten till nummer 128 av Fjällbacka- 
Bladet, vet jag att världen kanske inte alls ser likadan ut när 
bladet går i tryck eller när du håller det i din hand som den 
gör just nu i skrivande stund. Min önskan är – oavsett var 
du befinner dig i ditt liv – att du har möjlighet att känna 
hopp och tro på att vi tillsammans tar oss igenom detta. 
Allt kommer inte att bli som det varit, men att det som 
komma skall, kan vara något du kan acceptera och som 
fortsättningsvis kommer att bli en del av din vardag. Det 
kan vara sviterna efter sjukdom, uppsägning, förlust av 
någon närstående, att ditt företag blivit hårt drabbat eller att din familj mår dåligt. Ja, 
allt det som gör att din vardag aldrig kommer att se ut som den gjorde tidigare. Det 
gäller för oss alla!

Jag känner framför allt att människors rädsla har visat sitt sanna uttryck i vårt sam-
hälle under denna tid. Inte minst i sociala medier och jag är rädd för vad det kan 
innebära för Fjällbacka som samhälle. Jag har all respekt och förståelse för rädslan 
som finns, men den får inte övergå i hat som bildar ett ”Vi” och ”Dom”. Det har vi inte 
råd med! Relationer människor emellan kräver mycket arbete och respekt, oavsett 
vad det gäller.

Det finns restriktioner för hur vi alla skall förhålla oss till rådande situation. Men det 
är naturligt att vi tolkar dem olika – utifrån vår egen rädsla eller behov. Information 
och kommunikation är ett givande och tagande. Man får aldrig kränka, förtala eller 
kommunicera av rädsla. Det vi tillsammans upplever nu, är något som vi aldrig varit 
med om tidigare!

Fjällbacka är helt beroende av att våra deltidsboende och besökare stöttar våra 
verksamheter – både företag och föreningar. FFF t ex är beroende av våra lokala 
annonsörer. Det är inte självklart i dessa tider att man lägger en del av sin ekonomi 
på annonsering. Hur FFF försöker hjälpa till med detta kan du läsa om på nästa sida.

Vi får nu – Alla Tillsammans – hjälpas åt att skapa ett liv som fungerar under och efter 
den här tiden, när den än tar slut. För våra familjer, vänner, anställda, medmänniskor 
och framför allt för vårt Fjällbacka. Det finns plats och utrymme för oss alla, så länge 
vi tar vårt ansvar och inte dömer varandra, utan hanterar vår rädsla och oro på ett 
konstruktivt vis. Och trots allt kan vi glädjas åt att det kommer en sommar igen, hur 
den än kommer att se ut. Men kom ihåg att det är Du, Jag och Vi som ansvarar för 
Fjällbacka – i den tid vi lever i.

Ta hand om dig!
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 300 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

Normalt skulle vi ha hållit föreningens årsmöte i juli. På grund av de rådande 
omständigheterna med Covid-19, har styrelsen nu beslutat att skjuta upp årsmötet 
ett år dvs till juli 2021.

Verksamhetsberättelse för 2019-2020 samt en ekonomisk sammanställning för 
räkenskapsåret kommer att finnas på vår hemsida från och med den 15 juli, se:   
www.fjallbackabladet.se.

Om du som medlem skulle motsätta dig detta förfarande, är du välkommen att höra 
av dig till mig på mail trehammar@icloud.com

Vi i styrelsen är stolta över Fjällbacka-Bladet och 
vi tycker att tidningen har utvecklats med åren. Vi 
är också tacksamma för all positiv feedback vi får. 
Det sitter två representanter från styrelsen i redak-
tionskommittén. Den som är sammankallande i 
redaktionskommittén är Anders Torevi. I år har han 
satt bladet i 20 år och det är hans 40:e nummer som 
redaktör. 

Vi har under våren av naturliga skäl inte kunnat genomföra några Trivsamma Träffar, 
men vi har arbetat med andra projekt. Vi har i samarbete med Tanums kommun rustat 
upp Badholmen med bl a nya omklädningshytter och föreningen har bekostat ett litet 
hopptorn som kommer att sättas upp på Badholmen inom kort. Vi har tillsammans 
också gjort en upprustning av lekplatsen vid Ingrid Bergmans Torg. Längre fram i 
tidningen kan du läsa mer om vad vi gjort och håller på med. På vår Facebooksida 
kan du följa oss och se aktuella händelser och ta del av vad vi gör.

På bilden här nedanför ser du Sko-Johns och Lasse Lundbergs årliga tvättning och 
vaxning av Ingrid Bergmanbysten.

Jag vill avslutningsvis önska dig en riktigt fin sommar. Och att det trots allt blir soliga 
dagar och ljumma kvällar, tillsammans eller på distans.  n

Från nummer 89 till 128.

PÅ GRUND AV 
CORONALÄGET

ÄR 2020-ÅRS
ÅRSMÖTE 

UPPSKJUTET
ETT ÅR

VÄLKOMNA I JULI 2021
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Vårt verksamhetsår är 1/6 till 31/5. Medlemsfakturorna skickas med i tidningens juni-nummer. Betala inte  
medlemsavgiften i förväg under våren, då kommer pengarna in på fel verksamhetsår.

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

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

Viktigt om Medlemsavgifter och Adressändring

Det blev tyvärr bara en enda (30 januari) Trivsam Träff den här 
våren, men den blev en verklig fullträff!

I Hembygdsarkivet i Fjällbacka har man en helt otrolig samling 
med bilder tagna av olika lokala fotografer. Ett gäng entusias-
ter, ”Fotogruppen”, har i många år under vår- och höstterminer 
samlats några timmar varje måndagsförmiddag för att få 
ordning på bilderna och deras innehåll. Förr studerade man 
papperskopior av fotografier och skrev på medföljande kort 
vad eller vem bilden föreställde och när bilden var tagen. Och 
allt förvarades i kartotek.

På senare tid har en mycket stor del av fotoskatten på totalt cirka 
150 000 bilder skannats in och lagts i en jättelik databas med 
namnet kvh.kulturhotell.se. När fotogruppen träffas nuförtiden 
sitter man inte längre och studerar fotokopior i källaren på 
Servicehuset, utan man träffas uppe i det centrala samlings-
rummet, där det finns en stor bildskärm. Nu skriver man sina 
kommentarer direkt in i datorn.

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

Trivsam Träff med Fotogruppen
Text: Eva Björving • Foto: Anders Torevi

Under många år har vi i FFF:s styrelse bett fotogruppen försöka 
göra ett urval med intressanta bilder för att visa vårt Fjällbacka, 
som det såg ut förr i tiden. Detta är ingen lätt uppgift när det 
finns ett sådant stort antal bilder att välja på. Under den gångna 
hösten arbetade gruppen intensivt med att sätta samman ett 
program för oss och torsdagen den 30 januari var det äntligen 
dags. Hembygdsarkivets ordförande, Leif Norin berättade och 
lotsade de cirka 70 åhörarna igenom kvällens fotoresa. De flesta 
av medlemmarna i fotogruppen var på plats den här kvällen 
och kunde komplettera Leifs berättelser. Under en kortare paus 
berättade veteranen Karin Gustafsson om gruppens arbete. 

Visningen blev mycket lyckad och åhörarna uttryckte en önskan 
om att ha en visning till redan veckan därpå. Vi har stor respekt 
för det stora arbete som det innebär att förbereda en sådant här 
program. Gruppen har lovat att förbereda en andra visning vid 
lämpligt tillfälle under kommande höst men med det rådande 
virusläget får vi kanske vänta tills allt har stabiliserat sig. Vi ser 
verkligen fram emot många fler träffar av det här slaget. n
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Vettebergsleden  
– nu en del av Kuststigen

Text och foto: Eva Björving

Det är nu hela 18 år sedan den fantastiska trappan upp till 
Vetteberget byggdes. Det var ett samarbete mellan Tanums 
Kommun, dåvande Köpmannaklubben och FFF. Samtidigt ska-
pades Vettebergsleden av Urban Jansson och Torbjörn Karldén. 
Tänk så många fötter som sedan dess har trampat över hällarna 
på berget och längs stigen genom den härliga skogen! 

2012 skrev vi i tidningen om den då nya Kuststigen, som var 
en del av ett EU-projekt. Med hjälp av Fjällbackaguiderna tog 
kommunen då fram den första dragningen genom byn. Västra 
Götalandsregionen har tagit på sig ett övergripande ansvar för 
vandringslederna Kuststigen och Bohusleden och de har givit 
Västkuststiftelsen uppdraget att vara samordnare för projektet 
att utveckla lederna. Inom Tanums Kommun har man utsett 
Daniel Monus på kommunens parkförvaltning till ansvarig för 
alla vandringsleder inom vår kommun. 

Eftersom FFF för många år sedan var med och initierade drag-
ningen av Vettebergsleden (som nu ingår i Kuststigen) och 
därefter ända fram till 2014 skötte underhållsarbetet för den, blev 
vi förra sommaren kontaktade av parkchefen Lena Westersund 
och Daniel Monus om att inleda ett samarbete för att förnya 
och förbättra leden.

Kuststigen kommer nu att börja och sluta vid busshållplatsen där 
man inom kort kommer att sätta upp en ny informationstavla. 
På kartbilden nedan kan man se hur Kuststigens dragning nu 
ser ut. Ny skyltning med Kuststigen blå ”logga” finns på plats 
längs hela sträckningen.

En av nyheterna är den förbättrade dragningen av den östra 
delen av Vettebergsleden. Istället för att leden förr landade på 
den hårt trafikerade Föreningsgatan fortsätter den nu längs 
en fin skogsstig och ansluter via en ny trätrappa till Allégatans 
södra ände.

2012 samarbetade Tanums Kommun och FFF och tillsammans 
satte vi upp en tvådelad panoramaskylt över Fjällbackas fan-
tastiska skärgård. Eftersom den gamla skylten slitits hårt av 
vädrets makter är det dags att ersätta den med en ny. Under 
den gångna vintern har FFF arbetat med att ta fram underlag 
för en ny version. Dessutom kommer det i närheten av ”Bomans 
Grotta” att sättas upp en skylt (se bilden) som informerar om 
det gamla röset och de vårdkasar (vettar, veddar) som gav 
Vetteberget dess namn. Liksom 2012 står föreningen för att ta 
fram skyltarna och låta trycka dem. Parkförvaltningen bygger 
ställningarna. De räknar med att arbetet med montaget skall 
vara färdigt före midsommar. n 

Del av nya sträckningen mot Allégatan och trappan där leden börjar/slutar.
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Stora Hotellet nyöppnar
Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi och Stora Hotellet

Man kan väl säga att det nya driftgänget fick den 
start de minst önskade med coronaläget, men oön-
skade saker händer och vi får hoppas att det blir bra 
till slut. 

Vi presenterade Thommy, Oscar och Thomas i förra 
numret av tidningen innan de tog över vid årsskiftet. 
Nu är de igång och jag träffar restaurangansvarige 
Tomas Sjögren som får berätta om de olika restau-
rangerna.

– Restaurangen i matsalen 
är uppkallad efter Mamsell 
Charlotta Hanqvist som ägde 
Hotellet från början 1834. En 
klassisk skärgårdskrog med 
fokus på fisk och skaldjur. En 

stor, ljus och luftig lokal med nytt kök och vita dukar utan att för 
det vara en ”fine dining” och i en prisklass så man kan slinka in, 
samtidigt som man kan få en smakupplevelse. Vi har i dagsläget 
en anpassad avsmakningsmeny och kommer nog till sommaren 
ha en än större att erbjuda. 

– Källarkrogen får samma koncept som den 
Grano vi driver i Göteborg. Det blir pizza och 
smårätter med spännande smaker från hela 
världen, men med råvaror så lokala som möj-
ligt. Vi kommer även att ha take away pizza. 
Det är samma lokal som tidigare men med lite 
annan interiör.

– Uteserveringen och f.d. 
Galären/Slajdarns får ett 
sydamerikanskt koncept 
o c h  v i  ko m m e r  l ä gg a 
mycket fokus på uteserve-
ringen med grönska, färg 
och en härlig känsla. Asado 

är namnet på en grillfest, vanlig i bland annat Argentina. 
Tyvärr har coronatiden gjort att vi strypt mycket av de plane-

rade inköpen så vi får göra mycket själva och improvisera. Men 
det kommer allt att bli en trevlig lokal i alla fall. Asado kommer i 
sommar att bli stället där vi serverar både lunch och middag. Även 
om man kan sitta på uteserveringen San Remo och ta en räkmacka 
och ett glas vin så är det på Asado som huvudfokus kommer att 
ligga. Det kommer vara öppet från elva till elva under sommaren 
och vi öppnar i midsommarveckan. 

– Alla är väldigt taggade på att öppna upp allting och positiva till 
att hösten skall fungera och om vi kan köra julbord eller liknande. 
Vi får ha beredskap på att restriktionerna fortsätter ett tag till.

– Vi jobbar så lokalt det går. Kräftorna kommer från Ingemar 
Granqvist och på Klevs gård 
vid Bovallstrand har vi sått 
grönsakerna och örter.

Även rummen har fått en 
översyn och uppfräschning  
med ommålning och nya 
sängar i många rum. En god 
början i en svår tid. n

BAR & RESTAURANG

Restaurangansvarige Thomas Sjögren vid Mamsells nya kök och barchefen Karl-Martin Edin vid nya baren i entrén.

F Ö R E T A G S S I D O R N A
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På västfronten en hel del nytt

Bryggan med ny reception och utebar

Text: Annika Torevi • Foto:  Väderöarnas Värdshus

Text: Lars Kahlman • Foto:  Anders Torevi

Bryggan Fjällbacka har under vintern fått en ansiktslyftning inför den nya 
säsongen, där man satsat på sina numera från Stora Hotellet fristående 
hotell- och restaurangverksamheter. I verksamheten ingår sedan separatio-
nen en mindre hotelldel, Café Bryggan med café och bistroverksamhet, à la 
carte restaurangen Matilda, nattklubben Upper Deck, Matildas Vin & Ginbar 
och Everts Tapas Bar. Ansiktslyftningen har inneburit att hotelldelen fått en 
ny entré mot Norra Hamngatan, bryggdäcket har byggts ut kraftigt mot 
det luftiga havet i väster med en ny stor bar att hänga i eller sitta vid. Everts 
Tapas Bar har flyttat nordväst över gatan in i nya lokaler och hotellrummen 
har renoverats. Sammantaget en mycket trevlig och positiv satsning för 
utelivet och turismen i Fjällbacka som dock troligen kommer att se något 
annorlunda ut i år jämfört med vad man planerade för. 

Att det blir annorlunda i dessa Coronatider vittnar krögaren Susanne Maxvall 
om. Hur annorlunda vet väl ingen än, men kösystem med nummerlappar där 
man väntar utanför har införts på Café Bryggan och uttunning av bord har 
genomförts. Uppdatering sker löpande när nya myndighetsdirektiv kommer, 
ändras eller tas bort. I samband med ansiktslyftningen tar nu sönerna i 
familjen, Felix och Oliver, ett allt större ansvar för driften av verksamheten. 
En normalt mycket stor verksamhet som skall dras runt vår, sommar och höst 
med mycket folk från trakten, delårsboende och inkommande från andra 
länder. Vi önskar dem lycka till. n

Pia och Mikael Wind har drivit Väderöarnas Värdshus i 15 år och har öppet 
året runt. Det är ett tag sedan vi skrev om Värdshuset, så här kommer en 
uppdatering: Värdshuset har installerat solpaneler som en del i det stän-
diga miljöarbetet. Verksamheten består nu av tre byggnader med totalt 
16 rum med plats för upp till 36 gäster. Restaurangen byggdes ut 2019 och 
tar 80 sittande gäster. I år har det byggts ny uteservering med grill i direkt 
anknytning till restaurangen. Byggnaden Udden renoverades 2019 i rustik 
stil och kan hyras för bröllop, kalas eller konferens upp till 25 personer men 
används även som lounge och bar. Spa-avdelningen finns kvar med dubbla 
saltvattensbadtunnor och granitbastu. Gästhamnen uppgraderades för 
några år sedan och rymmer idag cirka 30 båtar. 

– Tack vare våra utomhusaktiviteter, möjligheten att hålla sällskap åtskilda och 
våra rymliga passagerarfärjor är vi rustade för den här speciella sommaren, 
säger Pia. 

Ett av husen kan man hyra veckovis med självhushåll, upp till 10 personer. 
Efter renovering kommer det bli vandrarhem. En kajakstation för paddlare 
skall byggas då kajakerna blir allt fler i Väderöarkipelagen. Fler av byggna-
derna kommer att renoveras tillsammans med Statens Fastighetsverk för 
att kunna erbjuda ytterligare sju rum.   

Att fira nyår på Väderöarna är populärt och säkra källor antyder att det 
finns några få platser kvar till Nyårsafton 2026… n

▲ Oliver Holmstedt vid nya bryggbaren. Nya ”sommarhänget”?
▼ Nya receptionen som vetter mot Norra Hamngatan.

▲ ”Udden”, för bröllop, fest eller konferens upp till 25 personer
▼ Restaurangen har byggts ut och fått ny uteservering.
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I februari var det 5 års-jubileum för kommunens 
kundcenter och det firades med både tårta och en 
välförtjänt 1:a plats i SKR:s (Sveriges Kommuner och 
Regioners) servicemätning i 260 kommuner 2019. 

Tanum klättrar för sjätte året i rad i Svenskt Närings-
livs rankning av Företagsklimatet i Sverige, till plats 
110. En förbättring med 157 platser sedan 2013 - bara 
det senaste året med 33 platser. Årets resultat rankar 
Tanum 2:a i Fyrbodal och en av de kommuner som 
klättrar mest i regionen. 

Även Småföretagarnas Riksförbund mäter kommuner-
nas företagsvänlighet och Tanum har plats 47 av 290 
under 2019. Det ger en 1:a plats av alla Fyrbodalkommuner.

Det finns ännu fler anledningar att vara stolt över vår kom-
muns resultat 2019: enligt tidningen Villaägarnas läsare är vi 
3:e bästa landsbygdskommunen i landet. I Lärarförbundets 
enkät om skolan kom vår kommun på 5:e plats för hur kom-
munen jobbar med skolfrågor och på 86:e plats totalt av 290 
kommuner.  

Hur påverkas kommunen och Fjällbacka av pandemin i sommar? 
– Fjällbacka kommer inte ha några sommarvärdar på stora par-

keringen i år eftersom den utländska busstrafiken uteblir. Vi hoppas 
på den inhemska turismen och att man kommer utnyttja vårt stora 
utbud av aktiviteter, men samtidigt konsumera hänsynsfullt hos 
våra näringsidkare. säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare. 

Elenonor pekar på den stora innovationsviljan som finns bland 
Tanums företag. Det har kläckts många nya idéer  för att tackla 
situationen: takeaway, hemleveranser, bokad tid i butiker, nät-
beställningar, hembesök, nya sorters event, tipspromenader, 
digital afterbeach och mycket mer. Det görs digitala framsteg 
som kommer bli bestående. 

Kommunen håller digitala samverkansmöten varannan vecka 
med företagarna i det lokala näringslivet och de är välbesökta. 
Som företagare finns ett stort behov att få prata med andra i 
samma situation. Kommunen fortsätter arrangera webbinarier 
på olika teman bl a med Västsvenska Handelskammaren. 

I april delade kommunen ut presentkort till alla sina anställda 
på 300 kr som gäller hos lokala företag. Man ville ge en tidig 
julklapp som samtidigt gynnade det lokala näringslivet. n

Tanums Kommun i medvind 

Sparbanken Tanum – galnast och bäst?

Hur många banker har satt sig ner och frågat ”vad kan vi göra för 
vår lokala bygd under pandemin”? Sparbanken Tanum gjorde 
precis det och tankarna gick direkt till föreningslivet  som har 
det tufft med uteblivna intäkter. Bankanställda åkte ut med 
checkar på totalt en halv miljon kronor till chockade förenings-
ordföranden. Dance Port i Fjällbacka fick en check på 50.000 kr 
levererad av Karin Järund. 

Vad mer kan glädja bygden? En livesänd talkshow utomhus på 
en brygga, kanske? Med Haaks, Camilla Läckberg och andra 
glada ansikten? Låter det galet? Inte, då! Henrik Carlsson och 
Carolina Björk vet hur man skapar digitala jippon som uppskat-
tas av många. Faktum är att de är så bra på det att de fått flera 
utmärkelser för sitt sätt att bygga det digitala varumärket. Lilla 
Sparbanken Tanum blev i mitten av maj utsedd till Sverigebäst 
på både Facebook och Instagram av analysföretaget Smampion. 

Sverigebäst – fattar ni? En lokal, kundägd bank med 40 anställda 
- vem sade att humlan inte kan flyga?  n

Text: Annika Torevi • Foto:  Sparbanken Tanum

Text: Annika Torevi • Foto:  Tanums kommun

Tanums kommuns kundcenter, en fantastisk serviceinrättning.
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Den här sommaren kommer det 
finnas en Infopoint i boden på 
torget i Åsa Cuniffs regi. Åsa kommer 
ha en anställd som håller öppet fem 
till sex dagar i veckan under fem 
veckor från början av juli. Boden 
byggs om för att skydda personal 
och besökare som kommer få hjälp 
utan att gå in. Broshyrer finns som 
vanligt tillgängliga dygnet runt på utsidan. n

Fjb. Skärgårdstjänst utökar – Anders Torevi

Patrick Faure med Fjällbacka Skärgårdstjänst satsar vidare med 
ett nytillskott i en tur- och transportbåt. En Bella 900 med möj-
lighet att ta 12 passagerare är i skrivande stund på ingående och 
skall komplettera hustillsynen på öarna med sjötaxi, badturer 
och privata bokade turer samt varutransporter. Om ni inte 
känner igen skärgården på bilden nedan, så är den tagen vid 
franska kusten där båten närmast kommer ifrån. 

Som den fransman han är rekommenderar Patrick självklart 
att boka en privat romantisk solnedgångstur med god mat 
och gott vin.

Underhåll och sömnad av kapell och dynor kommer Partick 
fortsätta med och även reparationer av segel. 0738-49 32 49. n

Richters – bastu med flyt – Annika Torevi

Susanne Viding satsar vidare på boende och mat på Richters. Ni 
har säkert sett den nya bastuflotten som förtöjt vid betongpiren.  
Bastun tar 12 personer och man får ha med sig egen dricka eller 
fika. Man måste inte vara gäst för att boka, alla är välkomna, 
bara ring 0525 31100. Richters meny har fått en modern twist 
med wraps, bowls, smoothies och rawfika.  n

Storsatsar på större storlekar – Annika Torevi

BUTIKEN på Allégatan 3 har blivit dubbelt så stor. Angela 
Hansson har tagit över Kustnäras gamla lokal, väggen har 
rivits och sortimentet av kläder upp till strl 56, accessoarer, 
souvenirer, inredning och leksaker har utökats. Tack vare en 
trogen kundkrets i närområdet kan BUTIKEN hålla öppet 
nästintill året runt. n

Lilla Flyg växer med växter – Annika Torevi

Butiken på Lilla Flyg hade redan förra året en uppskattad 
blomsteravdelning som komplement till gamla och nya inred-
ningsdetaljer. I vår har Annelie Svensson och Linda Kristiansson 
satsat på ett vackert växthus för växterna och utökat sortimen-
tet. För öppettider – följ Lilla Flyg på Facebook. n

LisaMarie i ny lokal – Annika Torevi

Wellness by LisaMarie (se nr 121 sid 20) öppnade på Galärbacken 
7 i påskas. Pandemin innebär färre externa uppdrag men gör 
LisaMarie mer tillgänglig för nya kunder. Strikta rutiner och extra 
skyddsutrustning för riskgrupper gör att många kommer inom 
för en drop-in-massage på den nya adressen mitt i folkstråket. n

Turistbyrån blir Infopoint – Annika Torevi
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Vasco tillverkar alcogel – Annika Torevi

Under våren ingick Tanum Kommun ett avtal med Vasco AB om 
leveranser till omsorgen. Vasco ställde om och växlade upp för 
att tillverka oparfymerad tvål och alcogel när de upphandlade 

Kläd- och interiörbutiken Hans & Gerda öppnade 
i Hamburgsund 2011 och håller öppet året runt. 
Namnet kommer från ägarna Stina Alehed och 
Andreas Johansson – deras mellannamn fick döpa 
butiken. Andreas jobbar till vardags på Bayer Phar-
maceuticals, Stina var i många år florist i Uddevalla 
och sköter nu butikerna. 7 april smög Hans & Gerda 
igång butiken i Galärbacken i Fjällbacka, storslagna 
premiärer ligger inte i tiden den här våren. Tanken 
på en säsongsbutik hade funnits några år och när 
lokalen i det röda tegelhuset blev ledig slog de till. 
Fjällbacka är på lagom avstånd och butiken kommer 
vara öppen hela sommaren och på helgerna under 
hösten samt under julhandeln. n

En ny båt för turistturer och transporter av folk och 
material samt tillsyn av hus i Fjällbackaskärgården 
liggen nu i hamnen. Solveig heter hon, ägs av Anders 
Bräck och Robban Ackevall och är en Brofjord 36 (11 
m lång). Solveig kommer att köra fisketurer och har 
idag turisttillstånd för hummer, krabba, makrill och 
sill. Turistlicens för kräftfisketurer är i skrivande stund 
inte klara. Häckle-turer efter makrill med havsfis-
kespö kommer de i alla fall att köra under sommaren. 
Ett samarbete med Åsa Hardin på Kalvöostron och 
deras ostronevent kommer inledas och så även med 
Bryggan. 

Behöver ni hjälp i skärgården når ni dem på 
0703195600 (Anders) och 0707556971 (Robban). n

I oktober 2019 öppnade Lena, Klara och Johan Elg 
samt Linn Arnås en pop-up-loppis i lånad lokal i Galär-
backen. Att starta försäljning i höstmörkret är ovanligt, 
men visade sig vara framgångsrikt. Äntligen fanns det 
någonstans i byn att lämna in kläder och saker som 
kunde få ett andra liv hemma hos någon annan. Verk-
samheten ligger helt rätt i tiden och loppisen flyttade 
efter nyår upp till den lediga lokalen mellan Bååthaket 
och CC Clothes på Harry Järunds Plats. 

Nyöppningen hölls den 29 februari. Under våren har 
man haft öppet på lördagar, i sommar blir det oftare. 
Det lämnas in nya saker och plagg hela tiden, det kan 
löna sig att titta in! n

Hans & Gerdas nya butik – Annika Torevi

SD 35 Solveig – fisketurer och transporter– Anders Torevi

Fjällbacka Loppis på ny adress – Annika Torevi

leverantörerna inte kunde möta efterfrågan. ”Just nu skulle vi 
kunna producera dygnet runt men vi får inte tag på den mäng-
den råvaror”, säger Lotta Kristiansen, VD. n



12FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2020 • Nr 128

Widelius Dansstudio  Widelius Dansstudio  
– hemma igen, på riktigt– hemma igen, på riktigt

Text: Anders Torevi • Foto:  Anders Torevi och Viktoria Widelius

I höstas startade Viktoria Widelius åter upp sin dans-
studio i Fjällbacka. 1996 startade hon verksamheten 
på samma plats som det nu dansas igen, i Fjällbacka-
skolans gympasal.
 
Viktoria började sin bana inom dansen med konståkning i 
Lysekil när hon var ung. Sedan blev det dansestetiskt program 
på gymnasiet i Uddevalla i fyra år, varav det sista med peda-
gogisk inriktning. Därefter Balettakademin i Göteborg, kurser i 
London och danspedagogutbildning på folkhögskolan i värm-
ländska Kristinehamn. I Kristinehamn stannade Viktoria kvar 
och Widelius Dansstudio blev ett etablerat namn. Som mest 
hade hon 300 elever per vecka i dansgrupperna och många 
föreställningar koreograferades och sattes upp av henne bl.a. i 
Blå Hallen i Stockholm. 

Widelius Dance Company har bl.a. tagit två silvermedaljer i 
nordens största danstävling Streetstar i Stockholm.

2016 drog Viktoria iväg på en tre månaders dansutbildning för 
professionell dans hos Steps on Broadway i New York. Som 
35-åring i en grupp med 18–20-åringar var det nog lite speciellt.

– Jag ville inte bli den trötta gamla dansläraren som kör på i samma 
spår och inte tar en utmaning, går ett steg längre och vidareutbildar 
sig. Jag pausade dansstudion ett tag…

2017 startade Viktoria inredningsaffär i släkthuset i Galärbacken 
där farfarsfar Carl en gång drev urmakeri, farfar Vicke hade 
cykelaffären som blev marinservice med pappa Lennart (och 
nu drivs av broder Jonatan på Norra Hamngatan). 

Till slut gick flytten västerut 2019 och nu var det dags att börja 
dra upp linjerna för dansstudion i Fjällbacka. 

– Jag har längtat hem i många år, men det är inte alltid så lätt med 
karriären och livet.

I många år hon hållit en veckas sommarkurs i dans. I år blir det 
17:e året i följd, 2019 var det 63 elever. Vi är många som fått ta 
del av sommarkursernas ”flashmob” (oannonserade dansupp-
visningar på gator och torg). Med det var hon ju inte okänd 
här och ganska trygg när det nu skulle börja dansas året runt. 

▲ Sommarkurs 2019. Jazz-modern. 
▼ Tema: Miljö och gifter i vår natur.

F Ö R E T A G S S I D O R N A
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Första terminen var det 70 elever igång och nu är de uppe i 
100. Eleverna är mest från Hamburgsund och Fjällbacka men 
även från Grebbestad och Bullaren. Vinterns terminsavslut-
ning var tänkt att hållas i Hamburgsundsskolans idrottshall 
men Viktoria kände att den lilla läktaren nog kunde bli klen 
så avslutningen hölls i Tanumsskolans idrottshall. Tur var det 
då nästan 300 åskådare kom…

Nu är det fullt fokus på Fjällbacka men vad är skillnaden här 
jämfört med Kristinehamn?

– Det var lättare att få snurr på ekonomin där. Utöver dansklas-
serna var det uppvisningar för kommunen, i köpcentra och för 
företag. Det fanns koreografiuppdrag för modeuppvisningar 
(även på is), julparader och mycket mer att tjäna sitt levebröd 
på. Här är det mer ideellt som gäller.

Fantastisk julparad
Så har vi julparaden i Fjällbacka, denna fantastiska tillställning 
som vi fick bevittna på julmarknaden. 60 barn och ungdomar 
var utklädda till paket/julklappar och gick i fackeltåg ner för 
Galärbacken till torget. Det var helt fantastiskt! Allt avslutades 
med prisutdelning för de tre mest originella kreationerna.

– Jag brukar ha bra ordning på mina elever men den här gången 
gick alla inför uppgiften till 110%. Både föräldrar och barn, och 
säkert mor- och farföräldrar var med och klippte, tejpade och 
knöt rosetter på de levande paketen.

Nu har du flyttat hem dansstudion på riktigt, inte bara som-
markursen. Hur ser framtiden ut?
– Begränsningen av verksamheten är till stor del lokalen. Det 
finns i dagsläget inte tillräckligt med tider i gympasalen att 
tillgå för att öka så mycket mer än vad det är nu, men lite till 
går det allt…

Viktoria arbetar också med kommunens skolor i ”Skapande 
Skola-projektet” som till slut blir en föreställning för övriga 
elever och föräldrar. Det jobbade hon även med i Värmland.

Hennes mål är att utveckla och etablera dansen för barn och 
ungdomar. Att stärka deras självförtroende, att våga synas 
och höras. Ett gott mål som jag hoppas hon når långt med. n

F Ö R E T A G S S I D O R N A
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Göran Hahne och M/S Ran 
– ny skärgårdsbåt i Fjällbacka

I sommar välkomnar vi en nygammal passagerarbåt 
till Fjällbacka. Det är den 75 år gamla Ran som kom-
mer att trafikera vår vackra skärgård.

I drygt 40 år har Göran Hahne arbetat på havet. Som fiskare 
uppvuxen på Hasselösund i norra änden av Smögen föll sig 
livet till sjöss naturligt. Där fanns också den legendariske Gustaf 
Karlsson som med sina bröder drev skärgårdstrafik i vattnen runt 
Smögen-Kungshamn. För Göran Hahne blev Gustaf Karlsson 
en stor inspirationskälla och säkert en anledning till att Göran 
också så småningom skulle äga och driva ett skärgårdsrederi.

Sjöfararsläkt
Göran kommer från en släkt med havsvatten i ådrorna. Så långt 
tillbaka som till 1500-talet  har det funnits sjömän i släkten. På 
1800-talet flyttade Andreas Johansson Hahne till Gravarne, eller 

som vi säger nu - Kungshamn. Han var då kustroddare, som var  
en titel inom Kungliga Tullverket. Detta yrke vandrade inom 
familjens söner tills Leonard Hahne (född 1871) bröt mönstret 
och lämnade tullverket. Orsaken var enligt honom själv det 
myckna supandet inom myndigheten. Detta skedde mitt under 
den sista sillperioden vid förra sekelskiftet och man kan gissa 
att superiet var utbrett inom alla delar av samhället. Leonard 
övergick då till fraktfart och fiske. Bland annat fraktade han 
tegel från tegelbruken i norra Bohuslän till byggnationerna av 
de sk Landshövdingehusen i Göteborg. Fiskare var sedan det 
yrke som Hahne-sönerna fortsatte i. Farfar Ludvig, pappa Gustaf 
och i viss mån även Göran.

Julia på Väderöarna
Under sin tid som kustroddare var Leonard då och då på 
Väderöarna, på lotsstationen. Där fanns en hushållerska, Julia, 

Text: Hans Schub •  Foto: Göran Hahnes privata

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Ran byggs om och utrustas vid kaj på Smögen och i skrivande stund har hon ännu inte anlöpt Fjällbacka.
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född på gården Tungene nära Rabbalshede. Tycke uppstod och 
de gifte sig. Göran har själv hört följande dråpliga berättelse om 
Julias handlingskraft: ”Julia skulle segla med en av lotsarna ut till 
Väderöarna. Olyckligt nog blev det ett stopp på krogen på Florö, 
varpå de skulle fortsätta sin resa senare. Mitt ute på Väderfjorden 
skulle den kissnödige lotsen göra sitt och gick överbord. Julia 
fick runt båten och lyckades få tag i honom, för segla, det kunde 
hon. Men apfull som han var och med en helt dränkt lotsrock på 
sig insåg hon att hon aldrig skulle orka att få upp honom i båten. 
Hon slog därför ett rep under armarna på honom och surrade 
upp honom till essingen på båten. Sen seglade hon upp till Storö 
med gubben hängandes i tauet på utsidan. Han klarade sig och 
allt gick väl pga av den unga Julias rådighet!”

Farmor var av Lundströmsläkten
Johannes Christiansson var släkt med Lundströmarna i Fjäll-
backa. 1869 då dottern Amalia var ett år gammal drunknade 
Johannes. Enligt historien fick han i uppdrag att i hårt väder 
segla in från Florö för att hämta ut mer brännvin. Änkan Maja 
Christina Olsdotter kunde inte försörja dem så Amalia såldes 
på auktion i Fjällbacka. Hon blev sedermera gift och bosatt på 
Smögen. Hon fick dottern Anna. Görans farfar Ludvig Hahne 
gifte sig med Anna.

Rederiet tar sin början
1979 köpte Göran Hahne fartyget ”Sotefjorden” av Gustaf 
Karlsson som bestämt sig för att gå i pension. Vintrarna och 
lågsäsongen tillbringade Göran med sin far ombord på ”LL 628 
Atlantic” i vadskarpsillfiske. Men somrarna ägnades åt turer i 
skärgården runt Smögen och på Sotekanalen. Tio år senare utö-
kades flottan med ”Smögenö”. Göran hade också börjat arbeta 
för Börjessons utflyktsbåtar på Donsö och under 90-talet var han 
skeppare på flera av de för Göteborgs skärgård kända båtarna, 
t ex ”Lasse Dahlquist”, ”Evert Taube”. Vid 2000-talets början hade 
Göran en fast anställning som skeppare på ”Lady Ellen”, det stora 
segelfartyget från Skärhamn. Hahne har också hunnit med att 
vara styrman och skeppare på Öckerö gymnasieskolas skolfartyg 
”Gunilla” där eleverna seglar sig igenom både sin utbildning 
och flera världsdelar. Utöver detta har Göran också gjort många 
sjötimmar på handelsflottans fartyg.

M/S Ran
Inför säsongen 2020 har Göran och hans fru Monica satsat ännu 
en gång. ”Soten” finns kvar i vattnen kring Smögen samtidigt 
som ett liknande fartyg etableras med hemmahamn i Fjällbacka. 

Göran har tagit ett uppehåll från 
det normala vintersäsongsarbe-
tet på Trafikverkets färjor över 
Gullmaren för att ägna all tid åt att 
bygga om och renovera delar av 
nya båten. Nytt kök och ny inred-
ning ska det bli. Fartyget byggdes 
ursprungligen av marinen för att 
med sin ångmaskin arbeta som 
bogserbåt. Hon byggdes senare 
om och med modern dieselma-
skin hamnade hon i Lysekil för att 
gå i reguljär trafik Lysekil-Skaftö. 
2013 såldes hon till Uddevalla för 
att gå Lysekil-Grundsund-Ellös. I 
år köpte Göran Hahne henne och 
har tagit henne till Fjällbacka. M/S 
Ran kan ta 88 passagerare och 
får trafikera den inre delen av vår 
skärgård.

Av Göran Hahnes genuina intresse 
och stora kunskap om våra vatten 
och därtill hans släktskap till vårt 
samhälle förstår vi att i sommar 
kommer det att finnas ett mycket 
intressant nytillskott - skärgårds-
turer med M/S Ran. Vi önskar dem 
all lycka! n

Göran förklarar: längst t.v. står min mor Ragnhild, bondjäntan från Röån 
i Ångermanland. Längst t.h. min far Gustav Hahne. Inemellan skymtar vi 
också min farmor Anna vars mor Amalia föddes i Fjällbacka men blev gift på 
Smögen och bakom ”Môllbun” skymtar min farfar Ludvig Hahne.

F Ö R E T A G S S I D O R N A
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Text & foto: Sofia Selberg

Varje torsdag cyklar ett gäng tjejer och 
killar ut i Fjällbackaskogarna. Det enda 
man behöver ta med sig är en bra och sä-
ker cykel, en hjälm och vädertåliga klä-
der. Det man får med sig hem är styrka, 
stadighet på cykeln och en rolig lek och 
träningstimme utomhus!

Jag pratar med Jacob Agertoft i telefon, en av de 
två tränarna i mountainbikecykling för barn. Dator-
tangenterna går på högvarv när Jacob serverar 
mig citat efter citat.

– Vi är inga fotbollsfantaster, men vi kände att det 
saknades aktiviteter som dessa och tyckte att de vore 
kul att göra något här i Fjällbacka. 

De började med fotboll, basket och innebandy. Det 
blev ganska snabbt trångt inne i gympasalen, och 
under våren 2018 gick de över till att endast vara 
utomhus. Där och då startade de mountainbike-
cykling för barn. 

– Och varför vi valde cykling, är ju för att vi tycker 
att det är roligt!

Barndomskompisar 
Jacob Agertoft och Tomas Collin träffades på 
Fjällbacka golfbana redan som 12-åringar. Jacob 
från Hamburgsund, Tomas från Göteborg och 
sommarboende i Fjällbacka. Nu är de bosatta i 
Fjällbacka året runt med sina respektive familjer, 
har själva barn, och vill bidra till barns rörelseglädje.  

Hoppa på stenar och åka uppför backar, 
för att sedan kunna åka nedför
Varje träningspass inleds med att cykla väldigt 
sakta, cykla väldigt fort, cykla i ring. Fokus ligger 
inte på träning i sig och de kör väldigt lite interval-
ler. Eftersom barnen sällan är äldre än 9 år, ligger 

Uppför, nedför,
och på framhjul

– trix och lek med mountainbike i Fjällbacka 
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Faktaruta
När? Torsdagar 17.55-19.00. De följer skolåret och drar 
igång igen till hösten.

Var? Start och avslut på Fjällbacka fotbollsplan.

För vem? För tjejer och killar, sju, åtta år och uppåt. 

Vad ska ditt barn ha med sig? Fungerande och säker 
cykel, gärna en med grövre däck, hjälm, vädertåliga 
kläder. Gärna en vattenflaska. 

Hur? Startar och avslutar på Fjällbacka fotbollsplan. 

Övrigt: Man får gärna ta med sig syskon och föräldrar. 
Det kostar inget, men vi behöver ha ett mobilnummer 
till dig som vårdnadshavare. 

Info och kontakt: Information om träningen finns på 
vår Facebook-sida, Fjällbacka träning barn.

Samhällsföreningens Facebooksida: inom en nära fram-
tid kommer information om bra och omväxlande rutter 
för cykling och  promenad, lätta som svåra. 

fokus istället på det roliga i att cykla, som att  hoppa på stenar 
och åka uppför backar, för att sedan kunna åka nedför. Samtidigt 
uppmuntrar Jacob och Tomas barnens utveckling även här, att 
de ska bli starkare och tuffare på cykeln. Barnen pushar gränser 
för vad de vågar, och de är medvetna om den frihetskänsla som 
infinner sig när man lär sig cykla.

– När barn vågar, och kan cykla, får de större frihetskänsla och 
de kommer samtidigt ut i naturen.

Varför är det så roligt med mountainbike då? 
– Det är roligt att cykla på allt, man får en härlig fartkänsla när man 
cyklar i skogen. Man blir också riktigt trött och kan inte fokusera 
på något annat. Det rensar skallen väldigt bra. 

Det är en väldigt trevlig kompromiss att bo här
Tomas har alltid känt sig hemma i Fjällbacka, och det Jacob 
tycker är det bästa med Fjällbacka är kontrasterna mellan 
hög- och lågsäsong. Det blir som två olika samhällen, ett på 
sommaren och ett på vintern. Trots lågsäsongens sövande 
effekter på ett litet samhälle som Fjällbacka, finns det samtidigt 
restauranger, affärer och gångavstånd till allt. 

–Det är en väldigt trevlig kompromiss att bo här. 

Du har missat en fråga...
... säger Jacob i andra sidan luren.

– Hur kommer man igång, hur börjar man med mountainbike 
eller annan cykling? Han svarar på sin egen fråga:

– Välj en enkel stig, ta med kanelbullar. Fika i skogen och cykla 
sedan hem.  

En annan bra sak för att barn skall komma igång med cyklingen 
är att som förälder vara med under träningen. 

– Det finns inte många saker där du kan vara med som förälder, 
endast som tränare.

Sist, men kanske allra viktigast, är anpassa turen efter vad barnen 
tycker är kul så att de inte ger upp. 

– Barn gillar att ha roligt och barn gillar inte uppförsbackar. Om 
man pressar på för hårt i uppfartsbackar får de tråkigt. Målet med 
backar är nedförsbacken.  

Att har roligt är ett signum i träningen och vad framtiden utvisar 
vet ingen, men mountainbikecykling är väldigt roligt just nu och 
därför träffas barnen med sina tränare på Fjällbacka idrottsplats 
varje torsdag. Det bygger ju också på att föräldrar engagerar 
sig i sina barn.

Cykling har vuxit och blivit stort i våra närområden och när 
jag frågar Jacob om utvecklingsmöjligheter för cykling skulle 
han vilja att det fanns någon form av cykelled som ansluter våra 
kustsamhällen. n

Snälla, snälla, snälla: tänd en lampa eller två
Flera läsare har kontaktat Fjällbacka-Bladet för att påminna om vintermörkret. För oss 
som går vår kvällsrunda i samhället är det så sorgligt att se alla mörka hus. Kan vi inte 
hjälpas åt att göra samhället lite ljusare under vinterdvalan? 

Enkelt och billigt
En 5W ledlampa kostar från 9 kronor (motsvarar en 40W glödlampa). Livslängden är cirka 
15 000 timmar vilket motsvarar 2 år.  

Om lampan lyser dygnet runt kostar det ungefär 12 öre/dygn eller 43.80 kronor per år. 
Lägg till kostnaden för själva lampan (4,50/år) så får vi 48 kronor och 30 öre. Med lampor 
i två rum kan ni för under 100.- lysa upp tillvaron för alla oss som går kvällspromenader.

Självklart finns det mer ”hightec”-lösningar. Att styra belysningen från din mobiltelefon, 
lägga upp mixade schema via det trådlösa nätverket etc. men det som ovan beskrivits 
är det enklaste och billigaste sättet. n
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Nya Kajen
– bilder och text saxade ur det  
officiella gestaltningsprogrammet

Bakgrund
Dagens kajkonstruktion har tjänat ut och måste ersättas med en 
ny konstruktion. I samband härmed övervägs att utforma kajen 
med större attraktionsvärden för ortsborna, med en trappa ned 
mot vattnet.

Målsättning med framtaget 
gestaltningsprogram
– Att skapa en attraktiv sittgradäng på kajkanten där man kan 

sitta och se solnedgången i väster eller bara umgås och hänga.

– Att skapa förutsättningar för spontant bad i denna del av orten.

– Att skapa en måttstock för havsnivåns variation i trappans steg.

– Att skapa en tillgänglighetsanpassad kaj med möjlighet att nå 
ned nära vattnet för alla.

– Att skapa en kaj med full funktion för båtar som lägger till och 
för deras behov av upplagsytor, angöring till kajplats med 
lastfordon, tillgång till el/VA, med mera.

– Att skapa en hamnplan med kvarstående möjligheter till 
många av dagens verksamheter som uppläggning av kräftbu-
rar med mera. Detta ger god funktion och ett genuint uttryck.

– Att skapa en plats med möjligheter för ”lek”/lärande, för lite 
äldre barn och vuxna.

– Att skapa en plats med en skala som känns anpassad för orten.

– Att skapa en intressant mötesplats med eget uttryck som 
Fjällbackaborna kan känna stolthet över.

Vid dialog med Samhällsföreningen 
i Fjällbacka påtalades att möjlig-
heterna att kunna ta emot fartyg 
i Fjällbacka inte får försvinna i och 
med den nya torgytan samt att det 
är viktigt tillgängligheten fungerar, 
att så många som möjligt kan ta sig 
ner till den nedersta nivån närmast 
havet. 
(Vilket detta reviderade förslag justerats efter. Red. anm.)

Saxat av: Anders Torevi
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Utformning
Hela kajen är knappt 100 meter lång.

Förslaget innebär att trappgradängen centreras till mitt på 
kajen med ett vilplan nedanför trappan i direkt anslutning till 
vattnet. Vilplanet är här cirka 2,6 meter brett och 15 meter långt 
på nedersta nivån.

Inåt land från det lägre vilplanet ligger tre sittgradänger med 
sitthöjd på varje, upp till hamnplan.

Varje gradäng fortsätter norrut respektive söderut med 6 meter. 
Utför dessa löper varsin ramp som tar upp nivåskillnaden för varje 
gradäng. Varje ramp avslutas i ett 2 meter långt vilplan.

Tre gradänger medför tre ramper med mellanliggande vilplan.

Högre upp i rampvägarna norrut och söderut breddas vilplanen 
med sittgradängernas bredder.

Trappans längd begränsas så att knappt 20 meter i ändarna på 
kajen har en traditionell utformning med full höjd på kajkanten 
likt dagens kaj.

Fronten på kajen utformas med fendrar, förtöjningsanordningar på 
krönet och avkörningsskydd längs stora delar av kajen. På södra 
rampsträckan anläggs en handledare för stöd för rörelsenedsatta.

Avkörningsskydd och handledare placeras i en linje innanför 
kajkant med förtöjningsanordningar.

Mitt på gradängtrappan anläggs en gångtrappa genom mindre, 
gångvänliga steg in i gradängstegen. Mitt i gångtrappan anläggs 
en enkel handledare.

Bakom krönet på gradängtrappan placeras en rad med belys-
ningspollare för att annonsera trappan och öka säkerheten 
mot fall utför trappan. Mellan belysningspollarna placeras 
ytterligare förtöjningsanordningar som kompletterar den 
yttre raden.

Mitt på hamnplan föreslås belysningsmaster med möjlighet till 
gobostrålkastare för god funktion och flexibilitet.

I bakkant av hamnplan, mot bakomliggande väg och GC-väg, 
föreslås en granitstensmur med tillgänglighetsanpassad långbänk 
vänd mot havet.

I anslutning härtill föreslås yta med möjlighet till ”lek/lär” för 
barn och vuxna. Till exempel stjärnkikare och stjärnhimmel i 
beläggningen med namn på stjärnhimmel, som vid gamla tiders 
navigering.

I södra delen av planen föreslås yta för handikapparkering samt 
närmare vattnet ett sitt-/ligg-/hängdäck.

I norra delen av planen, i anslutning till befintlig byggnad, föreslås 
yta för servering. n

Byggstart är planerad till januari 2021 och
kajen beräknas vara klar runt juni 2022. 
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Sommaren hade inte ens börjat på riktigt när vi 27 maj fick fint 
främmande. Som många gånger förr, dock bara på redden och 
i detta fall till ankars i Musöfjorden. Englands rikaste person tog 
sin skuta Nahlin till Fjällbacka. Ja ja, de var i både Göteborg och 
Ellös innan, men de kom i alla fall hit!

Nahlin är den vackraste av alla de skepp som varit här, i alla fall 
för mig. Byggd 1930 åt filmmagnaten Lady Yule, på den tiden en 
av Storbritanniens rikaste kvinnor. Nahlin har bl a tillhört den 
rumänske kungen men ägs nu av damsugarkungen(!) Sir James 
Dyson som köpte henne 2006. Efter fyra års renovering gick hon 
åter i tjänst 2010. Dyson är god för motsvarande 191 miljarder 
svenska kronor så vi kan väl anta att han har råd att underhålla 
yachten, vars värde beräknas till cirka 700 miljoner. 

Det ryktas att de sökte möjlighet att gå in till kaj i Fjällbacka. Nu 
fungerar det dock inte då kajen pga. sitt dåliga skick är under-

Superyacht Nahlin

känd för tilläggning. Men se: 2022 är ju planen för den nya kajen 
att tas i bruk, så i framtiden kommer vi kanske få se henne där? 

Byggår: 1930
Längd: 91 m
Bredd: 11 m
Djupgående: 4,5 m
Motorer: 
4 x 2 200 = 8 800 hk. 

Deplacement: 2017 ton
Marchfart: 16 knop
Maxfart: 18 knop
Besättning max: 47 
Gäster max: 14

Fjällbacka är ett populärt resmål bland ägarna till superyach-
terna. Bland andra har de nedan varit här under senare år och 
tänk när nya kajen är klar, hur många vill inte hit, då? n

Text: Anders Torevi • Foto:  Anders Torevi och äldre nummer av Fjällbacka-Bladet 

2006 – Skat 2011 – Vibrant Curiosity 2012 – Majestic

2018 – Forever One 2018 – Anne 2019 – Elysian
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I Fjällbacka finns många fornlämningar. Gravrösen i Sälvik, Mörhult, på Långö, Vetteberget och många av de 
inre öarna. Gravfält i skogen ovanför Mörhult och på Källvikshöjden. Gravhögen vid tennisbanan som var två 
till antalet innan landsvägen mot Grebbestad byggdes. Ingen av dessa har givit några uppseendeväckande 
resultat vid utgrävningarna, men en bit innanför nuvarande kustlinje finns två av de finaste guldfynd från 
järnåldern som hittats i Bohuslän – där strandlinjen gick för 1500 år sedan. Hör de på något sätt ihop?

Text: Anders Torevi
Foto: Ulf Bruxe, Jan-Ove Olsson, Ola Myrin och 
Charlotte Hedenstierna-Jonsson, Historiska Museet  
i Stockholm samt Bohusläns Museum

Under folkvandringstiden (370–600 e. kr. och tiden fynden 
daterats till) var vattenståndet cirka tio meter högre än idag. 
Hög Edsten ligger bara en dryg kilometer från Fjällbacka och 
strandlinjen gick då nära fyndplatsen. Via det lågt liggande 
ängsområdet från Skeppstad in över Flyg och nordöster ut var 
det seglingsbart upp till Norr Edsten. 

Dalen ut mot Fjällbacka är en av de mest fyndrika med flera 
järnfynd i form av svärd, spjut- och lansspetsar. Det flesta av 
dessa ses som så kallade offerfynd.

Som kartskissen visar 
fanns det skyddade vikar 
och små öar öster om 
Vetteberget. De låga ängarna söderut var även de vid den tiden 
havsyta med bosättningar vid strandlinjen. Fyndet i gravhögen 
vid Lilla Jored är ett exempel på att det var seglingsbart långt in 
i landet. Platsen ligger cirka 500 meter sydväst om Kville utmed 
Hamburgsundsvägen eller 1,5 km öster om Jored-korsningen 
på vägen mellan Fjällbacka och Hamburgsund om man så vill.

1

2

3

➲

Hängsmycke i form av en bok 
upphittat vid Hög Edsten 1863

Brakteat upphittatd
vid Norr Edsten 1991
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Lilla Jored
Cirka 300 e.kr. – fynd från 1817
År 1817 lät prästen Anders Lindberg göra en arkeologisk undersök-
ning av en gravhög på Lilla Jored. Graven visare sig innehålla en 
gravkammare av sten och i denna fanns ytterligare en kammare 
av trä. I träkammaren låg en man begravd och runt honom rester 
av bl.a. romerska glasbägare, silverbägare och ett bältesspänne 
med förgyllt silverpressbleck och inläggningar i blått glas. Men 
det unika med graven var att den innehöll så mycket guld att det 
är en av de guldrikaste gravarna i Sverige. 

Guldet bestod i en spirallagd armring, två ringar och två 
hängsmycken. Det stora hänget, en medaljongefterbildning, är 
speciellt då bilden föreställer en man med tummen utsträckt på 
vilken han bär den treryggade ringen som återfanns i graven. 
Bilden är alltså ett porträtt och kanske Sveriges äldsta. 

Hög Edsten
Cirka 500 e.kr. – fynd från 1863
Det har kallats Guldet i Kville, och ja, när det återfanns 1863 till-
hörde Fjällbacka Kville socken. Även kyrkligt tillhörde vi Kville 
då Fjällbackas kyrka skulle invigas 29 år senare. 

Bonden Johannes Svensson måste ramlat baklänges när han 
hösten 1863 var på åkern och plöjde. I den svarta myllan stack 
guldföremål upp. 17 stycken var de och förutom bl.a. betalnings-
guld i spiralform fanns där några extra spännande föremål.

Tre små s.k. guldgubbar, ett hänge/amulett i form av en bok 
och så praktföremålet, en svärdsknapp av sällan skådat slag. 

Fyndet är cirka 200 år yngre än fyndet från Lilla Jored och är 
ett så kallat ”skattfynd” – av någon anledning undangömda 
föremål.

Guldgubbarna varierar i utseende från frimärksliknande 
bilder till, som på Hög Edsten, gubbformade. Den finns flera 
tusen kända guldgubbar men figurmotiven är enligt arkeolog 
Jan Peder Lamm ganska få. På Bornholm hittade man på ett 
boplatsområde 2300 guldgubbar men även i Danmark, Norge 
och på Öland har de dykt upp. Många är otroligt små och tunna. 
I Skredsvik hittades 1912 en i storlek med ett vanligt frimärke. 
Fyrkantig med bild och fantastiskt arbetad. Ett frimärke av idag 
är cirka 0,15 mm tjockt och väger 0,06 gram. Skredsviksgubben 
av guld var 0,05 mm tjock och vägde 0,04 gram. Jan Peder 
Lamm lutar åt att dessa små guldstycken var tempelpengar 
som offrades till gudarna i hednahallar. Andra forskare menar 
att det var dåtidens ”selfies”.

Så till hänget i form av en bok. Under historielektionerna har vi 
fått lära oss att missionären, munken och senare ärkebiskopen 
Ansgar grundade den första kristna församlingen i svearnas 
huvudstad Birka på 800-talet. Det område som idag kallas Sverige 
anses vara kristnat år 1000. Arkeologiprofessor Ulf Nilsson och fil. 
dr. Charlotte Fabech har lyft tanken att omtolka gamla fynd från 
tiden före missionstiden. Fanns kristendomen i Sverige redan på 
500-talet, 300 år innan Ansgar? Nilsson – Fabech argumenterar 
för att Hög Edsten-fyndets lilla bok symboliserar bibeln.

Då mannen var begravd i en gravhög av denna konstruktion, 
med så mycket värde runt sig, måste han varit en småkung 
härskande över området av gamla Kville socken, söder om 
Fjällbacka. Inte minst bevisas detta av sättet han låtit avbilda 
sig, med maktsymboler från Rom och Konstantinopel såsom 
det kungliga diademet, kejserliga dräktspännet och manteln.

På romerska mynt var kejsaren avbildad och på de nordiska 
hans nordiska kollegor, även om de härskade över långt mindre 
landområden. Hängen av detta slag, med unika detaljer i 
utformningen, har hittats på andra platser i Sverige. Bland annat 
i Småland och Uppland. Även deras unika utformning styrker 
teorin om att det är verkliga porträtt.  

Gravfyndet från Lilla Jored (bildmontage, proportionerna stämmer inte)
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mans kronblad”. Ännu ett 
guldfynd från 400 - 500-
talet hade kämpat sig 
upp genom myllan. 
En brakteat (efter 
latinets bractea i 
betydelsen tunt 
metallblad) som 
är  k nappt två 
centimeter, dub-
belvikt och som 
Gunilla uttrycker 
det: ett halssmycke 
med en Picassoliknande 
kejsarbild på. 

Vem tillfaller fynden?
Kulturmiljölagen säger att man är skyldig att erbjuda fynd till 
staten för inlösen mot betalning. Detta gäller:

• fynd helt eller delvis gjorda av guld, silver, koppar, brons eller 
annan legering med koppar.

• fynd som kan ha ingått i ett så kallat depå- eller offerfynd, 
d.v.s. fynd som medvetet har deponerats i jorden.

• fynd som kommer från en fornlämning.

Övriga fynd tillfaller enligt lagen upphittaren. I de första två fallen 
kan man få ersättning från staten när man lämnar in fynden.

Detta till trots kan man ju undra hur många fynd som förr behölls 
och såldes av fattiga bönder och kanske ännu mer: hur mycket 
ligger det kvar därute – i åkrar, skog och mark? n

Sist men inte minst svärdsknappen i guld med infattade granater.  
Bakom varje granat, i varje cell, sitter ”våfflade” guldbleck, allt för 
att återreflektera ljuset och få granaterna att ”glöda”. Tekniken 
kommer ursprungligen från Orienten och kallas verroterie cloi-
sonne. Den otroligt höga kvalité som svärdsknappen har tyder 
på frankiska- eller bysantinska riket. Dessa utsmyckningar var 
inte för vem som helst utan återfinns bara i gravar anlagda för 
kungar eller den högre stående eliten.

Tillverkningen tyder på att knappen kan vara från Köln/Tri-
erområdet i Tyskland, troligen tillverkad i en verkstad vid den 
frankiske kungen Childeric I:s hov. Historiska Museet skriver om 
Hög Edsten-knappen: 

Enligt biskop Gregorius av Tour, som skrev frankernas historia, dog 
Childeric 482. Hans eneggade svärd och dess skida är prydda med 
granatarbeten av lika hög kvalitet som denna svärdsknapp. 

Kent Andersson, docent i arkiologi vid Historiska Museet i 
Stockholm skriver:

Hur har då svärdsknappen nått det som idag är Hög Edsten? En 
kvalificerad gissning är att den kommit som en gåva från någon 
storman/kung på kontinenten till en kollega här i norr. Dyrbara och 
ryktbara vapen användes inte sällan som gåvor för att skapa alli-
anser. Kanske förväntades sig en storman i det nordliga frankiska 
riket att stormannen/kungen i Hög Edsten skulle dra i fält med sitt 
följe om han blev kallad. 

Egentligen pekar många föremål i skatten i Hög Edsten mot en 
högreståndsmiljö med mycket hög status. Kanske rent av en kunglig 
miljö. Svärdsknappen skulle inte känna sig bortkommen i ett sådant 
sammanhang. Även det lilla bokformiga föremålet platsar på en 
sådan här plats. Denna lilla bok är ett av de äldsta kristna föremål 
vi känner till från våra trakter vilket ger den speciell betydelse.

Norr Edsten
Cirka 500 e.kr. – fynd från 1991
När Gunilla Bjärne 1991 rensade i köksträdgården hemma på 
Norr Edsten, ett par hundra meter nordost om Hög Edsten, dök 
något upp som hon först tolkade som ”konstig färg på smörblom-

Källor:
• Andersson, Kent. 2019: Ur två bohuslänska skattkammare (Kvällsstunden).
• Bjärne, Gunilla. 1991: Tidskriften Kvillebygden.
• Lamm, Jan Peder 1992: Guldgubbar.
• SVT Nyheter 2008: Två forskare hävdar att Sverige kristnades redan på 500-talet.
• Historiska Museet, Stockholm.
• Bohusläns Museum.

Skattfyndet från Hög Edsten

Brakteaten från Norr Edsten

FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2020 • Nr 12823



24FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2020 • Nr 128

Med Fjällbacka i hjärtat
Text:  Clas Collin
Foto:  Clas Collin, Curt-Eric Holmqvist, Harald Rylander, Hembygdsarkivet, arkivbilder och Lasse Lundbergs privata

Vi tar det från början. Erik Lundberg var tredje styrman på M/S 
Svealand. Skepparen ombord hette Per Johan Andrén och var 
från Fjällbacka. En sommar tog han med sin dotter Nanna på en 
resa. Tycke uppstod med tredje styrman, liksom giftermål och 
fem barn: Pelle, Lasse, Hans, Ann-Kerstin och Nisse. Under skol-
perioderna bodde familjen i Göteborg, resten av året hos morfar 
i Håkebacken. Så småningom byggde familjen sitt Pojkebo i 
Sälvik. Även om Lasse gick i skolan i Göteborg, var det i Fjäll-
backa som de viktiga livsläxorna lärdes: om jollesegling, fiske, 
huggormar, smygrökning och tjejer, förstås. Dessutom hade han 
en osedvanlig förmåga att smita med morfar till sjöbodarna och 
träffa den äldre generationens original: Karl-Reinhold, Evert på 
Kalvö och många andra. Lasse såg, lärde och förstod tidigt att 
deras berättelser borde bevaras för framtiden. Han såg väl ännu 
inte sina många böcker, skrönor och visor framför sig. Men på 
något underligt sätt visste Lasse, redan innan han fyllde tio, att 
han skulle skriva. Författare skulle han bli! 

Skidor och segel
Eller gymnastiklärare. Faktiskt ännu hellre gymnastiklärare. Efter-
som en avbruten realskola inte ger några speciella meriter för 
GCI (numera GIH), så gick vägen via enskilda kurser. Alltså blev  

Lasse utbildad simlärare. Och skidlärare. Och idrottspedagog. 
Och dykare. Med utbildningar både i Sverige och Tyskland. Men 
Lasse kan ju inte göra något bara teoretiskt. Utbildningen till 
skidinstruktör ledde naturligtvis till att han öppnade Sveriges 
första skidlift söder om Dalälven, i Ulricehamn. Varför just där?

– Jag hade studerat snöförhållandena i sydsverige med SMHI och 
kom fram till att Ulricehamn var en idealisk plats med en lämplig 
backe och en positiv kommun.

Efter några säsonger kom förfrågningar från Malmköping om 
att göra samma sak. Där tillstötte en skidförälskad sextonåring 
som hette Klasse Möllberg. På något obegripligt sätt gick Klasses 
föräldrar med på att han skulle få följa med och starta skidskola 
i Tandådalen 1965. Så när ni ser Lasse och Klasse i Cabaret Lös-
näsan, så vet ni att de har busat ihop i mer än femtiofem år.

Jodå, Lasse blev gymnastiklärare också. I Hyltebruk och 
Ljungby bland annat. I Ljungby mötte Lasse en person som skulle 
påverka hans liv på flera andra plan: Fritiof Nilsson Piraten. Han 
inspirerade Lasse både att dricka god bourgogne ur tandborst- 
glas (de enda glas Lasse hade) och att börja skriva skrönor. 
Lasse: ”Nu ljuger du!” Piraten: ”Pojkjävel! I min ålder kan man 
tala sanning och folk tror man ljuger ändå.”

Även om du är nyinflyttad i Fjällbacka,  
vet du nog vem Lasse Lundberg är. 
Kanske ser du honom mest som en 
dragspelare på Bryggdansen eller nå-
got FFF-event. Men han har betytt 
mycket mer än så för samhällets ut-
veckling. Café Bryggan. Seglarskolan. 
Ingrid Bergmans byst. Du tar dem för 
givna i ditt Fjällbacka. Men de är Lasses 
projekt allihopa. I hans huvud finns det 
några alldeles speciella hitte-på-neuro-
ner som föder fram de mest halsbrytan-
de idéer. Vare sig det är att segla ensam 
över Atlanten i den minsta båten ever. 
Eller att vi verkligen behöver åka ut 300 
personer samtidigt till samma lilla ö på 
Skärgårdens Dag. Sätt sen ett sådant 
huvud på en gymnastiklärarkropp. Och 
lägg till en osedvanlig förmåga att en-
tusiasmera andra och få dem att göra 
stora delar av skitjobbet. Då får du en 
svårstoppad naturkraft.
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I Hyltebruk fick gymnastiklärarjobbet ett plötsligt slut. Den 
nya skolplanen gjorde att man inte skulle få sätta betyg efter 
elevernas färdigheter längre. Då reste sig Lasse och gick, färdig 
med gymnastikläraryrket. 

– Mot slutet av sextiotalet var ensamseglande lite kult och ganska 
uppmärksammat. Men med en pappa som var sjökapten och 
storebror Pelles vykort från sin världsomsegling på skolfartyget 
Albatross, fick jag idén mycket tidigare. Jag läste naturligtvis 
Slocum och Chichester. Men mest påverkad blev jag nog av Evert 
Taubes berättelser och visor från Argentina och Karibien. Jag ville 
göra något speciellt. En bra början vore att segla över Atlanten med 
den minsta båten som gått från öster till väster. Det blev en 24 fots 
Scalare, byggd av konstruktören Carl Beyer i Brastad. 

Naturligtvis förberedde Lasse seglingen energiskt: sponsorer 
skulle hittas, utrustning monteras, nya kunskaper läras in. En 
viktig sponsor kom från oväntat håll: 

– Pappan till en elev vid seglarskolan visade sig vara chefredaktör 
för FIB Aktuellt (som då var mer en aktualitets- än snusktidning). 
När han hörde om mina planer bad han att få köpa en artikelserie 
till tidningen. För 100 kronor dagen. Seglatsen tog 42 dagar, det 
blev mycket pengar! 

– En annan viktig påhejare var professor Kullenberg på Oceano-
grafiska vid Göteborgs Universitet. Jag träffade honom via Pelle 
och när han hörde om mina världsomseglingsplaner sa han: ”Då 
skall du börja hos oss på Oceanografen när du kommer hem. Vi 
kan ha god nytta av en sån som dig.” 

Så blev det också, men redan under atlantseglingen tog Lasse 
vattenprover till institutionen som sedan skickades hem från 
Karibien.Trots sen start gick överseglingen bra. Storm och 
sjukdom i början, semestersegling resten av tiden fram till 
Barbados. 

– Ensamsegling i bra väder är väldigt skönt. Besättningen klagar 
inte på kocken, ingen gör myteri, skeppskatten är snäll. På Barbados 
visade det sig att FIB Aktuellt hade sålt reportagen vidare till tyska 
och japanska tidningar. Så det var full cirkus med journalister och 
fotografer vid ankomsten. 

Karibien och Sälvik
Men den planerade världsomseglingen slutade ändå i katastrof. 
Scalare sjönk under bogsering vid Martinique. Bara skepps-
dagboken klarade sig, för den hade Lasse skickat hem till FIB 
Aktuellt. (Vill du läsa Lasses egen berättelse så hittar du den i 
Fjällbacka-Bladet nummer 28, på fjallbackabladet.se) Men som 
vanligt i Lasses liv blev slutet på ett äventyr genast starten på ett 
nytt. Det dröjde inte länge förrän han var etablerad i Karibien 
som charterskeppare, seglingsinstruktör och så småningom 
ägare av en dykshop. 

– Fast det mest lönsamma jag gjorde var att slå vad och sedan 
simma tvärs över den stora hajdammen på Union Island. Jag visste 
ju att sandhajar och tigerhajar inte angriper folk och djur utan 
lever på sjöstjärnor och mollusker. Men turisterna fick bra bilder.

– 1975 gifte Ingela och jag oss och flyttade från Grenada till St. 
Vincent. Grannön heter Mustique, ett semesterställe för många 
kändisar. På en fest hos Junior, en alldeles vanlig kompis, spelade 
jag några låtar på dragspelet. Två slitna figurer satt i en soffa, med 
onödigt snyggt sällskap. En av dom blev lite intresserad. Han fick 
låna ”the squeezebox” och några instruktioner om hur basarna 
fungerade. ”Spelar du i något band” frågade han. ”Ja, i the False 
Noses (Lösnäsan). Och du?” ”Vi har ett gäng som heter Rolling 
Stones.” Mick Jagger och jag spelade sedan tillsammans på en hel 
del fester. Han var inte så bra på jazz.

Samtidigt drev Lasse vidare seglarskolan i Fjällbacka på som-
rarna. Den hade han startat redan 1964 vid campingen i Sälvik. 

➲

▲  Den 24 fot lilla Scalaren som tog Lasse över Atlanten.
▼ Karantänsflaggen hissas vid ankomsten till första hamnen på Barbados.

Seglarskolan i Sälvik, utmed repet står eleverna och tränar knopar.
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Gradvis växte den till mer än tio båtar och uppemot 400 elever 
per sommar. Det är många som lärt sig segla hos Lasse. Bland 
andra Johan Persson, en av våra världsomseglare (se annan 
artikel). Inte minst viktig var Ladie’s Week som var reserverad 
för kvinnliga seglingsaspiranter. 

kaffe. Då säger Ingrid plötsligt ”Skall vi inte starta en segling runt 
Dannholmen, varje år, som du och min Lasse kan arrangera”. Så 
startade seglingstävlingen Dannholmen Runt som höll på i tjugo 
år. Och faktiskt har uppstått igen.

Vicke Widelius, Ingrid Bergman och Lasse på Dannholmen. Café Bryggan på den tid då det var båtshop och galleri i det stora magasinet.

▲ Seglarläger för rullstolsburna med båttypen Samba, ritad av Lasse.   
▼ Båten var anpassad med stolar att dra runt på skenor för deltagarna.

Lennart Juliusson tar emot förstapriset i ”Dannholmen runt” av Lasse, Ingrid 
Bergman och Lars Schmidt.

Ingrid och Lasse
Lasse hade träffat Ingrid Bergman och Lars Schmidt, hennes 
man, något år tidigare. Han och Ingela hade varit på kalas på 
Dannholmen och hjälpt till att ordna Ingrids femtioårsfest.

– En dag ringde Ingrid och ville lära sig segla. Inte som privatelev, 
hon ville vara med i den vanliga kursen. Det blev naturligtvis 
cirkus, hon var ju högvilt för pressen. Inte minst när vi hade 
kapsejsningsövning. Men vi genomförde Ladie´s Week som 
traditionsenligt avslutades med en långsegling. Denna gång 
till Dannholmen där Ingrid bjöd på Setterlinds kanelbullar och 

Vänskapen med Ingrid  och Lars Schmidt blev livslång. Ingrid 
var en nästan manisk brevskrivare som utnyttjade alla pauser i 
filminspelningarna till att hålla kontakten med sina vänner. Och 
Lars var gudfar till Lasses och Ingelas dotter Karolina. 

– Lars betydde mycket för min personliga utveckling. Han var en 
riktig världsmedborgare som aldrig gjorde något för att imponera 
på andra. ”Enkelhet är den största lyxen.”

Lasse talar fortfarande med barnen Isabella, Isotta och Rober-
tino Rosselini många gånger per år. Vill du läsa mer om Ingrid 
Bergman och Fjällbacka så finns det massor av material i Fjäll-
backa-Bladet på webben, nummer 118.

Entreprenör och krögare
Nån gång mot mitten av sjuttiotalet var det högkonjunktur i 
båtbranschen. Lasse och Bengt Olofsson insåg att det fanns 
affärer att göra på båtar och tillbehör. Sagt och gjort, en del av 
gamla järnaffären (mitt emot Evanette) blev Båtex. Efter några 
år blev det en lokal ledig i magasinet nere vid hamnen. Ingela 
köpte ut Bengts del och Båtex flyttade ner. Affärerna gick bra, 
men allra störst var efterfrågan på kaffe från kaffekokaren 
inne på kontoret. Oftast från vänner som fördrev tiden med 
att vara i vägen. Följaktligen bröt kaffekokaren samman och 
en ny skulle köpas. ”Kanske bäst att ta i lite och köpa en större 
variant. Och kanske börja ta betalt för kaffet.” 
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Många av de bästa affärsideerna föds av slumpen. Det här var 
början till Café Bryggan som så småningom skulle ersätta Båtex 
helt. När Curt-Eric, Janne Gunér, Tompa och andra spelkamrater 
började jamma inne på det som blev Matilda, var det dags att 
bygga en bar och bära in bord.

– Det var väl inga stora analyser som låg bakom. Jag kände ju 
att det saknades ett sådant ställe i Fjällbacka. Och läget var ju 
förstklassigt.

Lasse och Ingela drev och utvecklade Café Bryggan i tjugo år, 
innan de lämnade över till Susanne och Peter, de nuvarande 
ägarna. Onsdagskvällarna på Matilda efter Bryggdansen var lika 
legendariska i Fjällbacka som Studio 54 i New York. 

Snöscootrar och våfflor
Men Lasse och Ingela behövde något att göra på vintern också. 
Lasse hade ju gamla kontakter med Sälen, där kompisen Hans 
Holmström drev Sveriges första snöscootersafari. 

– Vi var uppe och hälsade på och när vi var ute och körde kände jag 
direkt: det här är framtidens melodi. Så vi startade den andra safarin 
i Sverige, i Hundfjället. Mats Finn från Ackes blev delägare. 

Så jag trodde att jag kunde tillföra något. Men framför allt ville jag 
bryta ner en del förlegade sociala gränser. Jag såg att helårsboende 
och delårsboende (eller ”badgäster” som de fortfarande kallades) 
hade mer och mer gemensamma intressen, började umgås mer 
och egentligen hade samma syn på de flesta saker. Här fanns en 
möjlighet att stärka både samhället och FFF.

Nåt bra måste han ju ha gjort, för i Fjällbacka-Bladet kallades 
hans ordförandetid för ”en av de mest dynamiska i föreningens 
historia.” Medlemsantalet gick från 400 till 700 medlemmar. 
Samtidigt var Lasse redaktör för Fjällbacka-Bladet och skrev 
mycket i tidningen.

Du tryckte också på för att kommunens turistorganisation, 
Tanum Turist, skulle bildas. Och satt själv i den första styrelsen.

– Då fanns inget riktigt turisttänk i kommunen. Och det behövde 
vi. Egentligen är jag ju ingen styrelsegubbe, så jag tog mig ut från 
styrelsen rätt snabbt när organisationen var på banan.

Med Lasse på skotersafari i Sälen.

Lasse mottar Tanums Turistpris tillsammans med Stellan Johansson och 
Staffan Greby 2006.

Turen till Lindalens Fäbod med deras våfflor var mytomspunnen. 
Det tyckte kungen och Silvia också. Lasse, Ingela och Mats drev 
safarin i 21 år, ända fram till 2008. Då var Lasse 72 år och tröttnade 
på …. på- och avklädandet:

– Varje dag innan man skulle ut och köra på kalfjället var det 16 
plagg att ta på. Och lika många att ta av efteråt. Själva scooter-
körandet var inte hälften så tröttsamt.

Engagemang och idéer
Redan 1984 var Lasse aktiv som pådrivare och programledare I 
Cabaret Bryggmalet, ett söndagsarrangemang som Fjällbacka IK 
stod bakom. Lasse och Janne Ellerås presenterade riksartister som 
Lill-Babs, Galenskaparna och Lasse Berghagen för en stor publik: 
sommaren 1985 kom över 7000 personer till föreställningarna.

Samma år  hade utvecklingen i Föreningen för Fjällbacka stag-
nerat. En injektion behövdes. Sko-John ringde Lasse och frågade 
om han ville bli ordförande. Varför i hela friden hoppade du på 
det uppdraget? 
– Det var inte så svårt. Fjällbacka var ju mitt hem. Och jag hade fått 
en hel del idéer, inte minst om turism, när jag hade bott utomlands. 

Lill-Babs får ett välförtjänt glas champagne på scenen i Cabaret Bryggmalet.

Så småningom tog Café Bryggan på sommaren och scootersafa-
rin på vintern all tillgänglig tid. Lasse tog time-out från styrelser 
och formella uppdrag. Men inte mer än att han hann dra igång 
Skärgårdens dag som levde ända till 2014. 

– Vi har världens vackraste skärgård. Såklart skulle den hyllas och 
var värd en egen dag. Men alla idéer har sin tid, blomstrar under 
några år och dör så småningom.

Lasse återkom i FFFs styrelse ett antal år på 2000-talet och har 
fortsatt att publicera sig i Fjällbacka-Bladet. Engagemanget för 
Fjällbacka fortsätter, med medverkan i olika aktiviteter som musi-
kant, föreläsare och skribent. Någon idétorka lider inte Lasse av.

➲
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– Favoritidén är fortfarande en tvåstolslift från Badholmen upp till 
Vettebergets utsiktplats. Det är många äldre och handikappade 
som inte kan ta sig upp där. Dessutom borde vi ordna en kulturkväll 
i Kungsklyftan på hösten, i facklornas sken!

Texter och toner
Det här med skrivande, musik och till och med lite målning. Var 
kom den genen ifrån?

– Mamma var duktig på att spela piano, hon spelade också på 
stumfilmsföreställningar. Som så många andra barn på den tiden 
fick också jag pianolektioner. Vi hade mycket musik hemma. Var 
ordkärleken kom ifrån vet jag inte, bara att jag tidigt visste att jag 
skulle skriva. Mest har jag skrivit för min egen skull, men sen har 
det kanske glatt andra också.

Skrivandet har följt Lasse genom hela livet. Artiklar från atlant-
seglingar och vulkanbestigningar. Ledare och skrönor. I allt 

från Fjällbacka-Bladet till Geographical Magazine. Dessutom 
tio böcker, oftast med Fjällbacka och västkusten i fokus. Och är 
man musikant och ordbehandlare så är risken överhängande 
att de gåvorna parar sig: 37 visor har Lasse registrerade hos 
STIM. Insjungna och utgivna på kassetter och CD. Själv eller 
t ex av Trazan och Banarne. Även här är det oftast Fjällbacka, 
naturen, människorna och skärgården som är i fokus.

– Jag är så tacksam att jag har fått gåvan att både hålla på med 
musiken och orden och sedan bägge delarna tillsammans. Bättre 
kan man inte ha det.

Naturskydd och människoetiketter
När man läser dina tidiga alster i Fjällbacka-Bladet verkar du 
redan då ha ett stort miljöengagemang. Din allra första ledare 
som ny ordförande i FFF är en stor genomgång av industrialis-
mens utveckling och konsekvenser för naturen. Naturligtvis med 
slutsatser för Fjällbacka på slutet. Du tar upp övergödning och 
säldöd. Är du på allvar intresserad av miljöfrågor?

– Jag är  ju ingen organiserad miljöaktivist precis, men för mig är 
naturen grunden till all vår kultur. Utan en bevarad kultur förlorar 
vi vår anknytning, också bakåt i tiden. Vi måste skydda naturen, 
inte bekämpa den. Naturen har ju varit min arbetsplats genom 
åren, vare sig det har varit kalfjället eller havet. Dessutom gillar 
jag djur: hundar och hästar såväl som skorpioner och huggormar. 
Alla har sin plats.

Du är också en person som jag har hört, gång efter annan, ta 
strid för människors lika värde och mot att grupper ställs mot 
varandra. Ibland riktigt passionerat. Var kommer den här över-
tygelsen ifrån? 

– Jag blir förbannad när människor använder etiketter på ett 
förnedrande sätt. Det kvittar om det är ”stockholmare”, ”badgäster”, 
”kineser” eller ”invandrare”. Använder man det nedsättande så 
sänker man sig själv. Det är inte vem man är utan vad man gör som 
är det viktiga. Vad hade Fjällbacka varit utan badgäster? Sverige 
utan invandrare? Vi är ju alla invandrare.

Du har ju lagt massor av tid och energi för Fjällbacka. Vi har till 
exempel inte nämnt alla tv-, radio- och tidningsintervjuer om 
samhället som du har ställt upp på igenom åren. ”Då skall ni tala 
med Lasse Lundberg” har ju nästan blivit ett mantra när tunga 
medier har varit på besök i samhället. Vad har drivit dig?

Lasse och Sko-John var ett träget par auktionsutropare på Sjöräddnings- 
basaren. Här en bild från Kalvö 1997.

Lasse var initiativtagare till utbildning av Fjällbackaguiderna och har själv 
guidat många genom åren.

Med musikerkollegorna Tompa Hård af Segerstad och Janne Gunnér.
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Född: 1936 i Göteborg

Familj: Gift med Ingela. Barnen Niclas och Karolina.

Utbildning: Valda delar av realskolan.  
Enskilda kurser för gymnastiklärarbehörighet i  
Sverige och Tyskland.  
Studier i oceanografi vid Göteborgs Universitet.

CV: Sjöbefälselev. Seglingsinstruktör. Dykare.  
Gymnastiklärare. Skidanläggningsoperatör.  
Charterskeppare. Dykshopsägare. VM-seglare.  
Båttillbehörsbutiksägare. Krögare. Författare.  
Journalist. Båtkonstruktör. Folkhögskolelärare.  
Musikant. Visdiktare. Tv- och radiokåsör. Föreläsare.  
Snöscooteroperatör. Ostronsafariledare.

Fjällbackaengagemang: Programledare Cabaré 
Bryggmalet 1984-1988. Pådrivare i bildandet av Tanum 
Turist, styrelseledamot. Ordförande i föreningen för 
Fjällbacka 1985-1991, i styrelsen 2006 till 2015.  
Redaktör för Fjällbacka-Bladet 1985-1991, i redaktions- 
kommittén 2009-2011. Initiativtagare till Boule- 
sällskapet Sälvikingarna. Årets Fjällbackabo 2002.  
En av initiativtagarna till FFFs Skärgårdens dag, 2000-
2013. Auktionsutropare på sjöräddningsbasarerna i 
massor av år. Kursledare för Fjällbacka-guiderna.  
Ständig musikant på Bryggdansen och olika FFF- 
arrangemang. Valborgs- och nationaldagstalare m.m.

Bostadsorter: Fjällbacka. Göteborg. Ulricehamn. 
Malmköping. Hyltebruk. Ljungby. Saint Vincent, Väst- 
indien. Grimaud, Provence. Sälen. Lilla Anrås.

Böcker: Humor på burk, 1968. Kasta loss: lärobok i 
segling och båtkunskap, 1976. Skepp ó hoj: ordbok 
för snéseglare, 1983. Ord och inga visor, 1987.  
Skrönor och sanningar, 1994. Röda Granitens Rike 
(med Harald Rylander), 2011. Boken om Fjällbacka 
(med Harald) 2012. Bohuslän berättar, 2016. Vandring 
i Fjällbacka: en guidebok (med Harald), 2018.

Album: Man hade smyckat en brygga (Claes Olsson 
sjunger Lasses visor), 1983. Fjällbacka Skärgård, 1993. 
Bryggmalet, 2003. Visor och skrönor från Bohuslän, 
2017.

– För mig är Fjällbacka det bästa stället på jorden. Hit vill jag till-
föra så mycket jag kan. Det är en ynnest att få vara med och föra 
samhället framåt. Och kul att ingen har stoppat mig!

Hur ser du på den närmaste framtiden, sommaren som ligger 
framför oss. Nu i dessa Corona-tider?

– Vi har ju ett näringsliv i Fjällbacka som normalt  fungerar väldigt 
bra, kanske till en del för att FFF fungerar så bra. Så för Fjällbacka 
kan det nog bli en riktigt fin sommar med mycket besökare. Givet 
att reserestriktionerna inom Sverige lättar. Många kommer nog 
att vilja/vara tvungna att semestra i Sverige. Nu får vi chansen att 
marknadsföra oss till nya målgrupper. På med blåstället, det blir 
mycket jobb! Personligen saknar jag barnbarnen mest av allt och 
hoppas att få träffa dem mer i sommar.

En rosenbukett av granit
Nyfikenhet och driv. Bredd och sammanhang framför nörderi 
och detaljpyssel. Natur och kultur. Fjällbacka och Karibien. Och 
så glädjen i enkelheten: dragspelet på bryggan, små båtar, enkla 
rätter från goda råvaror. Sammanhang  med historien och orädd 
blick framåt: Den största rikedomen vi har är tiden som är kvar.

Det finns fortfarande ostronsafaris att leda och hästgårdar att 
bygga. En ny bok är redan på gång. Och det finns osjungna 
visor att dikta. Men just på det området kan Lasse ta det lugnt 
tycker jag. Har man skrivit ”Fjällbacka skärgård” så räcker det. n

Ostronsafari med självplockning kan man åka på med Lasse.

Boksignering på Galleri Grön.
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Text: Anders Nilsson •  Foto: Anders Nilsson, Anders Torevi, Per Inge Bergman och Pelagiska

VÄRLDENS VÄRLDENS VACKRASTE SKÄRGÅRDVACKRASTE SKÄRGÅRD

Utan pardon fortsätter det marina avfallet, framför allt plast, 
att välla in på Bohuskusten. En kombination av strömmar från 
Baltikum och nordatlanten tillsammans med långväga havs-
strömmar gör västkusten extremt utsatt. I genomsnitt beräknas 
det flyta iland en kubikmeter, motsvarande fem fulla badkar, 
skräp i timmen. Och det tar inte slut.

I år är det nionde året som den ideella föreningen Världens 
Vackraste Skärgård städar en stor del av öarna i skärgården i 
Tanums kommun. Genom alla engagerade fadderfamiljer har 
i storleksordningen 400–1200 säckar skräp samlats in varje år. 
Sammanlagt har det blivit ungefär 5000 säckar.

Den avgörande insatsen görs på Stora Fadderdagen i juli 
varje sommar då flera hundra personer samtidigt städar 
på sina fadderöar. En del kan inte vara med just då och de 
städar vid andra tillfällen. Många besöker sina fadderöar vid 
flera tillfällen under säsongen och passar då på att löpande 
plocka med sig skräp.

Efter de väldigt stora insatserna som gjordes de första åren, och 
särskilt 2012, känns det ändå som att vi tillsammans, och med 
relativt måttliga ansträngningar, kan hålla öarna ganska rena. 
Efter Stora Fadderdagen varje år är det en glädje att åka runt 
i skärgården utan att behöva se en massa plast i och diverse 
skräp från fiskeindustrin på de vackra öarna.

De senaste åren har vi äntligen fått värdefullt stöd i den kampen 
mot det marina avfallet. Efter att det offentliga under lång tid 
inte alls engagerat sig i problemet har det nu hänt bra saker. 
Under 2018 genomfördes en offentlig upphandling av städning 
längs Bohuskusten. Finansieringen av den offentligt organise-
rade städningen kommer från Naturvårdsverket och administre-
ras av Västkuststiftelsen som samordnar ö -och strandstädning 
för tolv kustkommuner från Strömstad till Kungsbacka. 

Ett av de företag som tilldelades avtal efter upphandlingen 
var Pelagiska. Namnet betyder i havet fritt levade organismer. 
Pelagiskas uppdrag, som sträcker sig fram till mitten av 2021, är 
att städa på öar och hämta in skräp som samlats in av andra, 
till exempel Världens Vackraste Skärgård. Bakom Pelagiska står 
Tomas Eriksson och Emil Olofsson. 

Tomas berättar att de städar från Tjurpannan i norr till Bottna-
viken i söder och att de sedan de började 2018 har samlat in 
nästan 75 ton skräp. Han konstaterar att det på grund av hårda 
vindar i vintras kommit in mycket skräp i år. Han upplever också 
att det är mycket smått – troligen har större plastföremål brutits 
sönder i vindarna – vilket gör det betydligt svårare att samla 
ihop. Ovanpå detta har vi det utsläpp av cirka 13 ton plastpellets 
som skedde från en av Sea Cargos containerbåtar i februari i år. 
Mängder av pellets har flutit i land i norra Bohuslän.

Efter en separat upphandling av länsstyrelsen städar Pelagiska 
i år även på Väderöarna. Man har varit ute och städat på bland 
annat Storön där det enligt Tomas Eriksson ligger stora mängder 
skräp i skrevorna. Det blir till att satsa på städning av de värst 
drabbade öarna.

Låt oss verkligen hoppas att detta offentliga engagemang för 
Bohuskusten är uthållig och inte bara en kortsiktig satsning. Ett 
problem är att städning av stränder och öar inte ingår i Natur-
vårdsverkets permanenta verksamhet utan är beroende av sär-

Hjärterö efter en höst och vinter 2019-2020.

Tomas Eriksson och Emil Olofsson. 

➲

STORA FADDERDAGEN 2020
för mer information, se lokala anslag14/7
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skilda beslut och finansiering. Det är inte svårt att hålla med Tomas Eriksson om att det är märkligt 
att annan naturvård är permanent verksamhet men inte vården av Bohusläns skärgård. Detta skapar  
stor osäkerhet för de entreprenörer som liksom Pelagiska satsar på sådan verksamhet.

Om den offentliga finansieringen av städningen skulle upphöra kanske det ändå finns hopp om 
pengar. Milkywire är en digital plattform för så kallad crowdfunding där man kan engagera sig 
och stödja goda projekt i världen. Milkywire startade i Stockhom 2018 och baseras på iden att 
det finns behov av en plattform som ger människor som vill hjälpa till att förbättra världen en 
möjlighet att närma sig och stödja alla de hjältar som, oftast på gräsrotsnivå, kämpar och gör 
insatser för vår planet. Pelagiska är en organisation som får stöd via Milkywire. 

Vi har också fått tillgång till ett nytt bra digitalt verktyg – Strandstädarkartan – som nu även finns 
som en app att ladda ner. Den är framtagen av Västkuststiftelsen och med hjälp av den kan man 
markera var det finns städbehov, var det är städat och var det finns insamlat skräp som behöver 
hämtas. Världens Vackraste Skärgård har stor nytta av strandstädarkartan. Efter Stora Fadderdagen 
varje år markerar vi var det finns säckar som behöver hämtas iland. Pelagiska kan se detta och 
sedan snabbt vara på plats och samla in säckarna för vidare transport iland.

Även om Pelagiska gör stora insatser är det förstås angeläget att fadderfamiljerna i Världens Vackraste 
Skärgård fortsätter att städa. Pelagiska har ingen chans att klara all östädning själv utan de ideella 
krafterna är ett måste. Tillsammans kan vi fortsätta att hålla öarna i skärgården rena.

Spökfiske – vad är det och vad gör vi åt det?

Omkring 640 000 ton uttjänt eller bortkastad fiskeutrustning 
lämnas i haven varje år och fortsätter att skada det marina livet 
under lång tid. Med spökgarn menas förlorade eller övergivna 
fiskenät, trålar, burar och annan fiskeutrustning som fortsätter 
att fiska utan att någon tar hand om fångsten. Spökgarn beräk-
nas dessutom stå för cirka tio procent av allt plastskräp i haven.

Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen 
har lett till att problemen ökat. I vissa områden, där borttappade 
eller dumpade fiskeredskap fortsätter att fiska under lång tid, 
kan det till och med påverka bestånden.

Förutom fiskar riskerar fåglar och andra marina djur att trassla 

in sig i redskapen och kvävas eller svälta ihjäl. Problemet är 
internationellt och har engagerat bland annat Greenpeace. I 
deras rapport Ghost gear: the abandoned fishing nets haunting 
our oceans visas hur unika ekosystem och marint djurliv för-
störs av spökgarn och hur de sätter avtryck även på avlägsna 
och förmodat skyddade platser. Sex procent av alla nät, nio 
procent av fiskeburarna och 29 procent av långlinor (flera 
kilometer långa fiskelinor) som används vid fiske blir kvar 
i haven som avfall och potentiella dödsfällor. Under 2018 
hittades som exempel 300 döda havssköldpaddor i ett och 
samma nät utanför Mexiko.
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har drivit ett projekt för att kart-

Per-Olof Samuelsson, projektledare i ”Spökfiskeprojektet”, hämtar ett av alla lass med uppdraggade redskap i Mörhult. Projektet skall pågå 2019-2022.
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lägga effekterna av spökgarn. Garnen som i slutet på försöket stått 
ute i 18 månader fiskade fortfarande med 40 procents effektivitet. 

Metoder för att rensa bottnarna från borttappade garn har 
utvecklats i nära samarbete med yrkesfiskare som traditionellt 
bedriver fiske i områdena. Det är kostsamt och tidskrävande 
att samla in förlorade garn och andra redskap, men det är ett 
nödvändigt arbete som både människa, djur och natur drar 
nytta av. I Sverige bedrivs arbetet med att lokalisera och samla 
in spökgarn i åtgärdsprogrammet God Havsmiljö 2020.

I Tanums Kommun har Per-Olof Samuelsson fått uppdraget som 
ledare för det lokala projektet att söka och samla in spökgarn. 
Projektet finansieras genom Jordbruksverkets fiskefond och 
Länsstyrelsen. Genom Per-Olof har lokala fiskare och någon dykare 
engagerats. Till sin hjälp när man söker efter fiskeredskapen har 
man även undervattenskameror. Sedan sommaren 2019 har insam-
lingen av spökgarn skett i den södra delen av kommunen, upp till 
i höjd med Kämpersvik, och ca 350 gamla burar och diverse annat 
har samlats in. Arbetet fortsätter nu norrut och, efter att ytterligare 
medel tillskjutits från Länsstyrelsen, även utanför Väderöarna.
 
I Fjällbacka deltar nästan alla de lokala fiskarna i projektet. Kalle 
Kahlman, som sysslar med kustnära burfiske av havskräftor, 
berättar att de är engagerade i cirka två veckor vardera för att 
bärga förlorade burar och andra redskap. De använder sig av 

ett redskap som kallas trollhoppa som man draggar med över 
botten. Hittills har t ex Kalle och kollegan Alf Gustavsson plockat 
upp nästa 100 burar och diverse nät ur havet. 

▲ Under en ”dragg-dag” i våras fick Per Inge Bergman och Ingemar Granqvist bl a upp tre spöktinor med instängda humrar.  ▼ Travar med uppdraggade redskap.

Knyt på en spökfisketråd!

För att undvika att humrar svälter ihjäl i  tappade tinor kan man 
knyta på en spökfisketråd före gummilinan på lockstängaren till 
hummertinan. Tråden är gjord av naturmaterial som ruttnar efter 
ett halvår vilket innebär att instängda humrar kan ta sig ut. En 
rulle med 50 meter tråd kostar cirka 75 kr och räcker i ungefär 40 
år om man fiskar med sex tinor. Välinvesterade pengar för ett gott 
bidrag till minskat spökfiske. n
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Corona-viruset är inte 
den första pandemin 
som Fjällbacka drab-
bats av.  Både 1834 
och 1859 slog koleran 
till i Fjällbacka med 
totalt 18 döda. Särskilt 
1859 måste ha varit en 
dyster höst: två döds-
fall i månaden under 
oktober, november och 
december i detta lilla 
samhälle. 

20 juli 1993 invig-
des genom FFFs för-
sorg stenen på Stora 
Eneskär som minner om de begravda koleraoffren. 

Spanska sjukan, en viruspandemi med mer än 500 miljoner 
insjuknade och 50 miljoner döda i världen, kom till Fjällbacka 
1918-1919. Sammanlagt dog 66 personer i Tanums kommun. 

I Fjällbacka-Bladet nr 57 och 75 finns artiklar av Inger Rudberg 
där du kan läsa lite mer om svåra tider. Som du vet finns alla 
nummer på fjallbackabladet.se. n
(Enligt VG-regionen hade Tanums kommun per 29 maj 18 bekräftade fall  
smittade med Covid-19. (red.anm.)

Inte första pandemin  
i Fjällbacka  Clas Collin

Ny förbundskapten i  
sportklättring  Anders Torevi

Björn Strömberg, sportklättraren som vi skrivit om i nr 103 och 
108 av tidningen, blev sommaren 2019 ny förbundskapten för 
Sveriges landslag i sportklättring. Jag saxar ur bergsport.se:

– Född och uppvuxen i Göteborg (delvis också i Bohuslän, Fjäll-
backa). Har läst till lärare och undervisat ett par år innan jag gav 
mig in helhjärtat i klätterbranschen. Inom klättringen har jag varit 
instruktör och tränare/coach under många år för barn, ungdomar 
och vuxna. Jag har klättrat i 20 år varav 10-12 år som aktiv tävlings-
klättrare nationellt och internationellt. Klättring är världens bästa 
sport och även om inomhusklättring är nog så kul och att bergen 
finns med ständigt nya utmaningar så har tävlingsklättringen alltid 
legat mig varmt om hjärtat. 

Grattis till uppdraget, Björn! n

Foto: Annika Berglund TV4

Vi var nog rätt många som hajade till när det dök upp ett bekant 
ansikte i Let´s Dance. 

Hugo Gustafsson har tillbringat sina ferier i Fjällbacka eftersom 
pappa Eddie är härifrån men till vardags bor han i Billdal och 
jobbar i familjeföretaget EvaNette.    

Hugo blev uppringd och inbjuden till audition för programmet. 
Efter antagningen dansade han vidare in i vardagsrummen med 
Alice Stenlöf som sin adept. Det var precis så roligt som Hugo 
hade väntat sig och tittarna såg det säkert på det breda leendet. 
Gemenskapen var stark bakom kulisserna, men på grund av 
pandemin hade deltagarna restriktioner för umgänget utanför 
dansbubblan.

– Det var definitivt lite obekvämt med kameror uppe i ansiktet hela 
tiden men man vänjer sig mer och mer efter varje inspelning. Det 
kändes som att mamma och pappa var nervösare än jag under 
fredagarna! skrattar Hugo.

Vi håller tummarna för att få se Hugo dansa vidare även nästa 
säsong! n

I Fjällbacka-Bladet nr 115 kan ni läsa en artikel om två dansande 
ungdomar, den ena är Odin Willig den andre är Hugo (red. anm.).
www.fjallbackabladet.se/webbtidningar

Hugo dansade rakt 
igenom tv-rutan  Annika Torevi
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B O K B I T E N

Bokanmälan

Bokanmälan

Vingar av silver
Camilla Läckberg – Forum  bokförlag

Jonna och den gränslösa demokratin
Johan Lönnroth – Bokförlaget Korpen

Annika Torevi

Anders Torevi

Johan Lönnroth kom 2010 ut med boken Hallonöarna. En hejdlös 
fiktion om en släkts kamp mot näringslivspamparna Bert och Ian (!) 
som vill projektera en stor semesteranläggning på Hallonöarna 
utanför Kämpersvik. Ö-förebilden heter i verkligheten Ölbärn. 

Jonna Anrås, som namnet antyder med släkt runt Fjällbacka, 
är en förskjuten socialdemokrat inom Göteborgspolitiken, 
spårvagnsförare till yrket och mattesnille. Hon lyckas hjälpa 
vännen Kas att rädda släktön via ett matematiskt system som 
vanligtvis används inom rymdforskningen. Algoritmen använ-
der hon i Sisyfos, en aktiesparklubb hon varit med och skapat 
och avkastningen har gett kapital till köpet av Hallonön.

Nu har det gått en tid och aktiefonden, vars syfte är att bilda ett 
världsparlament, har nått mångmiljardbelopp och arbetet med 
parlamentet fortgår. En brokig skara sätts ihop för att driva projektet 
Sisyfosklubben och förutom Jonna och Kas träffar vi bl.a. Fjudas 

Håll i er nu. Tio deckare, sålda i 26 länder, i över 26 miljoner 
exemplar. En kortroman, två kokböcker och nio barnböcker. 
Låttexter, bl a till Maria Wells senaste skiva. Förra romanen En 
bur av guld blev årets mest sålda och mest lyssnade bok 2019, 
nu ligger den etta på Adlibris pocketlista. Tror ni förväntningarna 
på nya boken Vingar av silver var höga hos förlag och läsare? 

Det var berättigat, det går inte att säga något annat. Vingar av 
silver är en rekordbok. Den kom ut 13 maj och efter bara sex 
dagar låg den etta på Adlibris, Bokus, BookBeats (även lyssnings-
rekord) och Storytels topplistor. Detta är en dundersuccé – även 
för en av landets redan mest lästa författare.  

Det är alltid riskabelt för en författare att byta genre. När Camilla 
gav ut kok- och barnböcker fortsatte hon rida på deckarvågen 
samtidigt. De två senaste romanerna är något helt annat, trots 
att Camilla inte kan låta bli att väva in mord även här. I Vingar 
av silver får vi fortsätta följa den kvinnliga seriemördaren Faye. 
Det var ett nytt perspektiv som introducerades i En bur av 

guld, de tidigare deckarna 
utgick från mordutredar-
nas vardag. Här förväntas 
läsaren sympatisera med 
mördaren. Faye söker 
hämnd och hon är redan 
i barndomen övertygad 
om att hon har rätten 
att ta andras liv, hon bemöter mäns maktmissbruk 
och våld med mord. 

Detta är underhållande litteratur. Samtidigt som handlingen 
tidvis är lite väl hårdkokt och deckarpennan hos författaren 
skiner igenom, läste jag alla 324 sidorna samma natt och det 
var inte en tråkig transportsträcka någonstans, bara spänning. 
Slutet är en cliffhanger som heter duga, det är redan klart att 
det kommer en bok till om Faye. Jag väntar otåligt. n

– f.d. finansminister och 
älskare till Jonna, hans fru 
Wang – kinesiska och en 
av ledamöterna i kine-
siska kommunistpartiets 
politbyrå tillika FN-dele-
gat, Fläsket, Putte, Natascha, 
Grävlingen och DouDou. Alla handplockade av Jonna för arbetet i 
Sisyfosklubben. Sisyfos skall bli en stiftelse och avkastningen skall 
gå till projekt som gynnar planeten och all världens underklass. 
Jonna drar ihop ett första möte med klubben på Stora Hallonön. 

Johan Lönnroth, som delårsbor på Veddö, är i grunden mate-
matiker och vänsterpolitiker – är månde Jonna författaren själv 
i kvinnlig tappning? 

Boken är utopisk, riktigt rolig och tänkvärd. Rappt berättad och 
med tvära kast jorden runt går mina tankar åt Hundraåringen 
som klev ut genom fönstret och försvann, och det är inte illa. Läs 
boken, den är väl värd det!  n
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Samhällsföreningen – Jacob Agertoft, ordförande 

Samhällsföreningen är föreningen där alla 
mantalsskrivna i Fjällbacka är medlemmar. 
Facebook-gruppen 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 Uttgren, 
Erik Norderby, Timothy Ahlström, 
Gustaf Berggren, Agneta Blomqvist  
och Ingrid Bräck-Jensen. 

Man säger att varje tid har sina utmaningar och 2020 kommer att 
definieras av hur vårt globala och lokala samhälle mötte hotet från 
Covid-19. Här finns viktiga lärdomar att dra men en sak slår mig 
tydligt och det är hur hjälpsamma och hänsynsfulla människor 
varit mot varandra. För snart 30 år sedan hörde jag Oscar Kihlborg 
och Mikael Reuterswärd beskriva hur de besteg Mount Everest 
som första svenskar. De beskrev hur de närmast överdrev att hela 
tiden se till att den andre fick vila, energi och hjälp på sin väg mot 
toppen. Den här våren har kantats av rädsla för Covid-19, både för 
oss själva men också för nära och kära. Många har också kämpat 
och påverkats hårt av besökarbortfall med stora konsekvenser 
för företagets och i förlängningen den privata ekonomin. Ibland 
ser man inte den andres argument för att man har nog med sina 
egna och skriver och säger saker man kanske senare ångrar. 
Situationen vi befinner oss i är unik och skrämmande, men den 
föder också kreativitet. Vi finner nya sätt att få träffa våra nära och 
kära och nya sätt att stötta vårt näringsliv. Vi lever i symbios och 
är därför beroende av varandras välmående. 

När det gäller arrangemang i samhällsföreningens regi har vi 
sagt att vi anpassar oss efter regelverket vid varje tillfälle gäl-
lande Covid-19. Det gjorde att vi ställde in vårt fysiska vårmöte 
och istället genomförde det digitalt. Det fungerade mycket 
bra och det vi tar med oss är att vi nog kommer att kombinera 
mötesformerna framöver så att så många som möjligt kan 
vara med i våra diskussioner. (Håll utkik efter information inför 
möten för möteslänkar). Valborgsmässofirandet, denna härliga 
vår tradition var vi däremot tvungna att ställa in. Det fanns helt 
enkelt ingen möjlighet men vi återkommer 2021! 

Det verkar som att frågan om kajen äntligen kommer att lösa 
sig, på årsmötet 2019 var representanter från Tanums Hamnar 
på plats och presenterade sitt dåvarande förslag och fick med 
sig allas synpunkter. Det som framkom då var att det var viktigt 
att göra området och havet tillgängligt från landsidan men även 
ha möjlighet att kunna ta emot passagerarbåtar, traditionsfartyg 
eller liknande. Det nya förslaget för Fjällbacka kaj 
från Tanums hamnar ligger nu ute på kommunens 
hemsida och vi kan konstatera att våra åsikter har 
hörsammats så att området kan nyttjas av oss både 
från land och hav. Området som legat i marvatten i 
alldeles för många år kommer att bidra positivt till 
samhällets utveckling och både stötta besöksnäring 
med tilläggningsplatser för skutor och bli en plats 
att med vänner njuta av havet när det står klart. (Läs 
om förslaget på sid 18-19 i denna tidning - red.anm.).

Vi har i samhällsföreningen fått medel för att 
köpa in en projektor, högtalare och mikrofoner 
som även övriga föreningar i Fjällbacka kan låna 
och använda om de har arrangemang som kräver 
detta. Hör av er till någon av oss i styrelsen när 
det är aktuellt! 

När ni läser det här har vårt arbete att inventera gång- och 
cykelstigar runt Fjällbacka genomförts och ni hittar länkar på 
vår facebooksida och på hemsidan www.fjallbacka.com. 

En lördag i april passade vi på att röja sly och växtlighet i 
Kungsklyftan för att öka tillgängligheten på stigen och åter ge 
utsikt. Nu är utsikten fenomenal över skärgården även om man 
inte likt Reuterswärd och Kihlborg orkar klättra hela vägen till 
toppen. Kika på bilden nedan, visst blev det fint!
 
Vill ni engagera er i Samhällsföreningen? Hör av er! n

Ordförandebrev våren/sommaren 2020
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Ny serie
‘Melon’

Beställ online www.evanette.se eller besök våra butiker
Allégatan 1, Fjällbacka - Nedre långgatan 21, Grebbestad
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Från Sälvik jorden runt
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Lisa och Johan Persson

I decembernumret lämnade vi Lisa och Johan i Singapore. 
Därifrån seglade de vidare till Thailand och över till Sri Lanka. 
Numera är det ju inte ovanligt att världsomseglare sedan 
sätter båten på ett fraktfartyg från Indien till Medelhavet, för 
att slippa piratfaran runt Röda havet. Men inte våra Sälvikingar! 
De satsar på att segla runt Goda Hoppsudden och hela vägen 
hem. Första stoppet är Maldiverna.

Att vara ute på långsegling kräver noggrann planering och 
rätt timing för att alltid vara på rätt sida av cykloner och elaka 
vädersystem när man lägger upp sin rutt. Det går inte att segla 
mot vindar och strömmar och man vill undvika hårda vindar och 
grov sjö om det är möjligt. Vi undersöker därför noggrant vart, hur 
och när som är bäst tid att förflytta sig. Innan vi lämnade Sverige 
hade vi gjort en grov skiss på resrutt och försökt att uppskatta 
risker och vägval utifrån vårt intresse. Att följa ekvatorn västerut 
ger de bästa förutsättningarna vind och vädermässigt. Men detta 
var ju före Corona!

Maldiverna stängt, gå tillbaka!
När vi var på Sri Lanka hade Covid-19 hunnit ifatt oss. Flera fall 
hade påträffats. Vi ville inte stanna på vår ankring i Trincomalee 
då vi var väldigt oroliga för cykloner och stormar, vår båtförsäk-
ring gäller inte i det området under den perioden. Beslutet fattat 
och ”good to go” är beskedet från Maldiverna. När vi är lite mer än 
halvvägs får vi ett mejl som säger: Maldiverna stängt, gå tillbaka. 
Skit också, vad gör vi nu? Olika alternativ bollas fram och tillbaka, 
slutligen bestämmer vi oss för att fortsätta och håller tummarna 
att vi blir insläppta.

Väl framme på Maldiverna möts vi av Kustbevakningen. Kanonen 
längst fram på fördäck inger respekt. De säger att Maldiverna är 
stängt och ber oss att fortsätta någon annanstans. Vi upprepar 
gång efter gång att vi inte har någonstans att gå, alla länder 
är stängda. Efter många timmar med telefonsamtal (40SEK/
min) till ambassader och konsulat så får vi äntligen tillåtelse att 
ankra. Nu börjar det politiska spelet. Vi sätts i s.k. ”emergency ship 
quarantine”. Detta betyder ingen kontakt med någon, ej gå iland 
eller simma långt från båten, m.a.o. isolering. 

Inget land vill ta emot oss! Hemma uppmanas alla att hålla sig 
inomhus och minimera kontakt med andra. Att vara isolerad på 
båten är inget problem, förutom att det blir väldigt långtråkigt. 
Men hur handlar man mat när man inte får gå iland, eller någon 
får komma till båten? Vi har hela tiden hotet över oss att vi ska 
lämna landet och Kustbevakningens krigsfartyg vaktar på oss 
som om vi vore kriminella.

Vive la France!
Efter två veckor ombord ser vi att matförråden har minskat dra-
matiskt. Vi kontaktar vår ”shipping agent” och undrar om vi kan 
få lite mat levererad till båten? Det tar ytterligare några dagar, 
gud vet vem han pratade med, innan vi får matleverans. Puuhh 
vad skönt, nu klarar vi oss ett tag till.

Efter 49 dagar av isolering får vi så det efterlängtade beskedet 
från Reunion (tillhör Frankrike, ligger öster om Madagaskar) att 
vi är välkomna! I skrivande stund (5 maj) har vi precis påbörjat vår 
näst längsta segling hittills: över 2000 nm. Det bör ta cirka 18-20 
dagar, då kommer vi ha varit i total isolering i nästan 70 dagar. 
Det ska bli skönt med fast mark under fötterna!

Redan första natten på väg mot Reunion lossnar bommen i en hård squall.

Den gula karantänsflxggan ”Q” är hissad.

Den 22 maj anlände Lisa och Johan efter hård segling till 
Reunion, drygt 3 år efter avfärden från Fjällbacka. Följ dem på 
syrubicon.wordpress.com! n

Del 7
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KONST AV
PETER ENGBERG OCH OSCAR NORDBLOM

Södra Hamngatan 18 Fjällbacka

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

Hamburgsund - www.nordbloms.se

DIGITALTRYCK
SKYLTAR 
och mycket mer.

Till rätt pris!
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Text: Gustav Juliusson

En annorlunda sommar
Under juni och kanske framförallt under den tidiga delen av 
juli är det vanligtvis febril aktivitet för vår ”Basargrupp”. Den 
består av alla de hjältar som varje år gör ett enormt arbete 
med att planera och organisera vår årliga Sjöräddningsbasar 
på Badholmen i Fjällbacka. Det är en grupp som i allra högsta 
grad bidrar till vår sjöräddningsverksamhets välgång, även om 
man inte nödvändigtvis aktivt deltar i sjöräddningsuppdrag.

Ty att anordna Sjöräddningsbasaren är inget litet arbete, och 
själva basaren i sig är bara en fyra timmars kulmen på ett arbete 
som pågår månader i förväg. 

Sponsorer skall hittas, tillstånd sökas och inköpslistor skrivas. 
Det skall jagas frivilliga som kan vara med som funktionärer under 
själva dagen, prylar skall samlas in, kategoriseras och prissättas. 
Tält resas och varor transporteras. Sponsorer samt andra som har 
bidragit skall tackas. Badholmen skall städas och intäkterna skall 
räknas. Det är ett enormt arbete som utförs varje år till förmån 
för vår Sjöräddningsstation. Vi är oerhört tacksamma mot alla 
som gör den här basaren möjlig, frivilliga, sponsorer,  företag och 
andra som skänker oss varor och andra gåvor, samt naturligtvis 
alla köpglada besökare. Tillsammans samlar vi in ett betydande 
belopp varje år som hjälper till att hålla våra båtar igång och som 
också bidrar till att finansiera vårt nya stationshus. 

Det är med stor sorg vi måste meddela att Fjällbackas Sjörädd-
ningsbasar är inställd i år 2020. 

Som med så många andra traditioner och evenemang måste 
vi ta hänsyn till varandra och att anordna en basar på en så liten 
yta med så många besökare är givetvis inte försvarbart. 

Men, för den sakens skull står vår verksamhet inte still. Vi är lika 
aktiva som alltid och vi har vidtagit ett antal steg, för att också 
under rådande omständigheter, kunna utföra Sjöräddning på 
ett säkert sätt. När fler väljer att semestra hemma, behövs vår 
kapacitet kanske mer än tidigare. 

Bidragen som vi skulle samlat in under basaren i år var ”öron-
märkta” för det fortsatta byggandet av vårt nya stationshus. 

Vi ber er därför att tänka lite extra på oss i år. Varje bidrag gör 
skillnad! Skänk oss gärna en ”kanelbulle”, en ”tavla” eller något 

annat som ni brukar handla under Basaren. Hur du gör framgår 
av den gula rutan nedan.

Ett stort tack på förhand från oss!
Vännerna på Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka. n
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Tel +46 (0)525 32001
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com #theweatherislands

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!

BÅTTURER MED M/S RAN I BÅTTURER MED M/S RAN I 
FJÄLLBACKAFJÄLLBACKA SKÄRGÅRD SKÄRGÅRD

Berättartur med lunchmeny
Upplev Fjällbackas magnifika skärgård, hör historierna och ät en god 
lunch. Turer från midsommar, hela juli och hela augusti varje tisdag, 
onsdag, torsdag, fredag och lördag  kl. 12.00 från Fjällbacka brygga.

Pris vuxen 495.-, barn 7-12 år 250.- inkl lunch. Förbokas!
Fullständiga rättigheter!

Medhavd mat och dryck får ej förtäras ombord.

Trubadurkväll med Mats Westling
onsdagarna 15/7, 22/7 och 29/7 kl 19.00. 
Pris inkl. generös västkustbuffé vuxna 650.-, 
barn 7-12 år 325.-  Förbokas!

Bokning och info: 0706-29 45 56 
www.soten.se • www.msran.se
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FOTBOLL SPOR TEN

 

E-fotboll – fotboll i coronatider

Text: Marie Desoysa • Foto: Oliver Uttgren och Örgryte IS

När vi träffade Oliver 
Uttgren sist, var det 
höst 2018. Oliver hade 
u n d e r  s o m m a r e n 
2018 segrat i Gothia 
eCup. Sedan dess har 
det hänt en hel del. 
Förutom fin placering 
i den svenska e-all-
svenskan våren 2019, 
där Oliver tillsammans 
med två andra lagkom-
pisar i Örgryte IS tog 
hem en tredje plats, 
skulle slutet av 2019 
föra med sig betyd-
ligt större utmaningar. 
Oliver kvalade nämli-
gen in till en deltävling 
i Fut Champions Cup. 
Det är en global cup, 

bestående av sex deltävlingar där de bästa spelarna från hela 
världen deltar.

I dessa Fut Championstävlingar tävlar spelarna individuellt. I 
december 2019 var det därför dags för Oliver att korsa Atlan-
ten till USA och Atlanta för spel mot världens bästa spelare. 
Totalt deltog 64 spelare. Oliver presterade bra men föll i 
semifinal. Tack vare det fina resultatet direktkvalade han in 
till nästa stora deltävling som skulle avgöras i Paris månaden 
efter. Där gick det också bra, Oliver tog sig till kvartsfinal. 
Detta resultat räckte för kvalificering till ännu en deltävling, 

DÅ FOTBOLLEN P.G.A. CORONASMITTAN
VID PRESSLÄGGNING INTE STARTAT 

UPP SÄSONGEN KOMMER HÄR
EN DIGITAL ”CORONA-SPECIAL”.

som var planerad till början av april 2020 och skulle gå av 
stapeln i Bukarest. 

Men… här dök coronapandemin upp och satte tillfälligt stopp. 
Tävlingarna blev inställda och i skrivande stund är det oklart om 
hur och när sommarens VM kommer att kunna hållas.

Det är alltså så att Oliver med de resultat han hittills presterat har 
en god chans till en plats i VM. Vägen till eWorld Cup går via Fut 
Champions Cup och tack vare fina resultat från de deltävlingar 
han genomfört så är VM helt klart med i planeringen.

Så vad kan vi säga, det går bra för Oliver! Riktigt jäkla bra till och 
med. Kan bara Coronatiden blåsa över så önskar vi Oliver stort 
lycka till. Det känns ju onekligen som att vi kommer få anledning 
att återkomma till denna framgångsrika grabb. Heja dig Oliver, 
sätt nu Fjällbacka på e-fotbollskartan! n
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SOLENERGI • LADDSTATIONER 
ELINSTALLATION • SMARTA FASTIGHETER

 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

F J Ä L L B A C K A  ·  S T R Ö M S TA D  ·  E D  ·  G ÖT E B O R G  ·  U D D E VA L L A

-  e t t  I SO-cer t i f i e ra t  fö re tag
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Välkommen till en ny golfsäsong

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

▼  Glada juniorer på Påskdagens kickoff!

Den milda och regniga vintern gjorde att vi tidigt hade en grön 
och fin bana som gjorde att vi kunde öppna golfbanan för spel 
på sommargreener redan i mitten av mars! Det var möjligt trots 
att vi flera gånger under vinterhalvåret drabbats av högvatten 
som täckte stora delar av banan.  

Många golfklubbar säger upp sina anställda under vintern – 
men inte vi på Fjällbacka GK. Under vintersäsongen passar 
vi på att genomföra utvecklings- och förbättringsarbeten på 
banan och våra fastigheter. Inför denna säsong har vi bl a utökat 
ytan för vår putting-green. Vi har även renoverat diskrummet i 
restaurangköket och skapat nytt konferensrum för möten och 
sammankomster.

Vår banpersonal har dessutom haft fullt upp med att röja skog 
väster om vägen mot Lilla Anrås samt riva bostadshuset, som låg 
i direkt anslutning till detta område.

Coronaviruset
Coronaviruset påverkar ju oss alla och på Fjällbacka GK följer 
vi aktuella rekommendationer från myndigheter och Svenska 
Golfförbundet.

Utöver utökad städfrekvens och möjligheter till god handhygien 
är det möjligt att via olika appar kvittera starttider utan att behöva 
gå in i klubbhuset. 

Situationen med Coronaviruset har tvingat oss att justera 
tidpunkter för redan inplanerade aktiviteter såsom vissa 
tema-kvällar, tävlingar etc. 

Fjällbacka GK är sedan flera år tillbaka arrangör av Swedish Golf 
Tour-tävlingen Tanumstrand Fjällbacka Open, som brukar gå av 
stapeln i mitten av maj. 

Tävlingen har med anledning av Corona blivit uppskjuten och 
planeras att genomföras första veckan i september i stället. 

Junior-kickoff 
En av säsongens första aktiviteter som kunde genomföras var 
Junior-kickoffen på påskdagen. En glad samling juniorer trotsade 
det ruggiga vädret och startade upp träningssäsongen tillsam-
mans med Ture. 

Vill du vara med på våra junioraktiviteter? Kontakta receptionen 
eller gå in på Junior på vår hemsida för information om kom-
mande träningar och aktiviteter.

Världshandicap
Den 1:a mars infördes Världshandicap-systemet, WHS, i Sverige. 
Systemet är gemensamt för golfare i hela världen. Det nya han-
dicapsystemet bygger på ett snitt av spelade ronder och ska på 
så sätt kunna ge en mer rättvisande bild av spelstandarden hos 
golfaren. Mer information om detta finns på Golf.se.

Är du golfsugen eller vill utveckla ditt golfspel? 
Om du är intresserad av att ta Grönt kort eller av att utveckla ditt 
golfspel, då ska du kontakta vår Pro Ture eller receptionen.

Som vanligt finns det ett stort utbud av olika typer av lektioner, 
individuella och grupplektioner – valet är ditt!

Välkommen som ny medlem!
Vi på Fjällbacka GK vill gärna ha nya medlemmar! Vi har därför 
tagit fram förmånliga erbjudanden för både juniorer och seniorer. 
Om du är junior och går vår Gröna kort-kurs får du spela gratis 
resten av året. Nya seniormedlemmar blir bjudna på medlems-
avgiften första året och betalar endast en inträdesavgift. För mer 
information kontakta receptionen.

Avslutningsvis vill vi påminna om att golf är en härlig utomhus- 
aktivitet och vi önskar er alla en riktigt skön sommar och en rolig 
golfsäsong! n
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SKÄRGÅRDSTURER
SJÖTAXI • BADTURER
VARUTRANSPORTER

PRIVATA TURER
 ÅRET RUNT
UPP TILL TOLV
PASSAGERARE

KAPELLSEDRVICE KAPELLSEDRVICE •• DYNOR DYNOR
REPARATION AV SEGELREPARATION AV SEGEL  
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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!

På kryss mot sommaren...

Text: Johan Åstrand, ordförande •  Foto: SSN

Den gångna våren har bjudit på 
något som vi aldrig varit med 
om förut. Vi har alla blivit varse 
om hur sårbart samhället är 
men framför allt har våra sociala 
kontakter blivit lidande. Vi kan 
inte träffa våra nära och kära när 
vi vill och det är något de flesta 
av oss inte är vana vid. Att mitt i 
detta riva och byta ut det gamla 
trädäcket utanför klubbhuset 
blev en oväntad utmaning. Stort 
tack till er som lade både stort 
hjärta och själ i projektet, både 
ideella krafter och sponsorer.

Nu blickar vi förhoppningsfullt 
fram emot sommarens seglingar 
på SSN. Eftersom alla våra aktiviteter är utomhus hoppas vi 
kunna genomföra dem som planerat. Alla eventuella restrik-
tioner som myndigheterna går ut med kommer vara viktiga 
att efterleva, ändå drömmer vi om en fin seglingssommar och 
hoppas såklart att det är en sanndröm som slår in. 

Vi erbjuder en stor variation av seglingsaktiviteter. Det finns 
något som passar för alla, sjövana likväl som nybörjare. Här finns 
tävling- och träningsmöjligheter för alla seglare.

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

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

På torsdagar mellan 2 juli och 6 augusti har vi som mål att 
anordna poängseglingar för alla jolleklasser, förhoppnings-
vis med traditionsenlig After Sail innan tävlingarna. Grillen 
tänds och hamburgare serveras från 16:30. Vill man träna inför 
poängseglingarna har vi jolleträning för våra barn och ungdomar 

på tisdagar, kravet är att man 
har gått minst en nybörjarkurs 
i optimist. Barn & ungdomar 
samlas på SSN kl. 17:30 och 
håller på fram till ca kl. 20:00.

Lördagen 11 Juli anordnas vår 
traditionella kölbåtssegling 
Väderö Race med start och mål 
vid Badholmen. Denna segling 
anordnas i samarbete med 
Rogers. Vi bjuder på fina priser 
och gott seglarsnack på Bad-
holmen. Kom gärna förbi för 
att följa seglingen eller varför 
inte anmäla er båt för delta-
gande och utmana Gunnar 
med besättning om segern 

även i år. Väderö Race är öppet för alla med kölbåt, tävling som 
semesterseglare. Gå gärna in på vår hemsida där ni hittar mer 
om arrangemanget.

Nytt för i år är Fjällbacka CB 66 Race som kommer gå av stapeln 
den 12:e Juli. Håll utkik efter vidare detaljer på vår hemsida samt 
i sociala medier, så ni inte missar denna seglingsfyllda helg med 
både Väderö Race och Fjällbacka CB 66 Race.

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

Vi är en ideell förening som är beroende av medlemmar och 
goda kontakter med företag och privatpersoner för att bedriva 
och utveckla verksamheten. Vår förening är öppen för alla så 
segla gärna in på vår hemsida och anmäl dig som medlem 
redan idag!

Vi tackar alla våra sponsorer och övriga eldsjälar för ert enga-
gemang, det är ni som ger SSN vind i seglen! Vi hoppas även 
kunna utöka vårt samarbete med nya företag och privatperso-
ner. Kontakta oss vid intresse. 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!
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Tryck 2020:

Många av er är nog på Kvarnen, eller Lerstens 
Kvarn som hela namnet är, och handlar hund-
foder eller trädgårdsprodukter. I Hembygds-
arkivets bildskatt finns en del bilder från olika 
epoker av kvarnen så vi tar väl lite historiska 
fakta:

Kvarnen byggdes under åren 1907-08 och var 
från början utrustad med vingar. Dessa var dock 
känsliga för snabba, hårda vindstötar och ving-
arna blåste sönder allt för ofta. 1914 byggdes 
kvarnen därför om till drift via en råoljemotor. 
Fram till 1930-talet maldes spannmålen med 
kvarnstenar men ersattes då av en valskvarn. 
Råoljemotorn byttes ut mot elektricitet. 1976 
upphörde malandet och 1986 brann huvud-
byggnaderna ner. 

Delar av anläggningen återuppbyggdes men 
nu bara för mottagning och torkning av spann-
mål från lokala bönder. Den delen är ännu 
idag igång, även om antalet bönder i området 
minskat kraftigt.

På 1980-talet började man tillverka hundfoder 
under namnet Hundköket. Märket är fortfaran-
de ett bra hundfodermärke men tillverkningen 
sker numera i Vartofta, Falköping. 

På trädgårdssidan finns alla tänkbara sorters jord 
och gödsel, gräsfröer, kemikalier, fågelmat m.m. 


