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Vart är vi på väg?
”Vart är vi på väg?” är en känd frågeställning från ett 
välkänt TV-program.

I dagsläget är det nog fler än jag som funderar över 
vart vi är på väg. Sen covid-19 tog makten över våra liv 
har vi fått lära oss att leva med rekommendationer och 
restriktioner som påverkar alla. Det är en ny tid nu.  Vi är 
numera medvetna om hur vi skall leva våra liv och fram-
förallt hur vi skall förhålla oss till varandra. Vi måste göra 
så gott vi kan, var och en utifrån sina egna förutsättningar. 

Som tonårsförälder ser jag tydligt hur våra ungdomar upplever denna tid. Hemma 
hos oss ser vi dagligen på nyheter tillsammans. Vi reflekterar över vad som händer 
i Sverige och i världen och hur det påverkar vår vardag. Det vi hör och ser är inte 
bara ett inslag i nyheterna utan det är något vi själva är en del av. I vårt land är det 
på många sätt mildare än i andra länder. Saknaden efter mor- och farföräldrar och 
andra betydelsefulla människor som vi inte kan träffa har bidragit till att kreativiteten 
har flödat kring hur vi kan 
mötas på avstånd: ute, 
inne, via FaceTime, osv. 
Det har gett oss möjlighet 
att orka hålla ut. Det här 
är en erfarenhet vi går 
igenom tillsammans, oav-
sett ålder och frånsett hur 
den kommande tiden blir. 

Hösten präglades av det 
amerikanska valet som 
i skrivande stund resul-
terat i att Joe Biden vunnit. Dessutom får USA sin första kvinnliga vice president i 
Kamala Harris - med afroamerikanskt och indiskt ursprung. Människor har använt sin 
demokratiska rättighet och valt att rösta för att förändra det samhälle de lever i. Det 
ger hopp och tro på framtiden. Nästa generation har fått uppleva att tillsammans 
går det att förändra världen! Jag hoppas att det kan inspirera människor att våga 
engagera sig och faktiskt ta ställning för det de tror på, vad det än gäller. 

Det finns många frågor: hur mycket orkar vi med? Hur länge skall det här hålla på?
Min erfarenhet är att man orkar mer än vad man tror. Några av oss har möjlighet 
att bo i ”paradiset på jorden”, Fjällbacka, vilket gör det lättare att orka. Låt oss 
fortsätta att respektera det vi måste och tillsammans fortsätta vara uthålliga.  För 
oss själva, för andra och för Fjällbacka. Våra val är avgörande för vart vi är på väg.
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 300 kr.  

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

Betala inte medlemsavgiften i förväg.  
Medlemsfakturorna skickas med i tidningens sommarnummer. 

Snälla – betala när fakturan kommer i sommarnumret.  
Då slipper vi utskicket av påminnelsebreven.

Kom ihåg att skicka oss information om ni flyttat.  
Svensk Adressändring täcker inte små föreningar som FFF.

Om medlemsavgifter och adressändring

Hur summerar man året 2020? Ur föreningens perspektiv har det väl varit som för många 
andra föreningar. Föreningslivet har legat i dvala och vi har inte kunnat genomföra våra 
Trivsamma Träffar. Men ni medlemmar skall veta att jag blir varm i hjärtat när ni kommer 
fram när vi möts på samhället och talar om att ni saknar vår föreningsgemenskap. Vi 
brukar ju träffas rätt ofta - nästan en gång i månaden - när livet är normalt. 

I vårt tycke hade vi ett trevligt program planerat för våra Trivsamma Träffar, bl.a. ett 
föredrag med Terje Fred. Häromdagen fick vi det sorgliga budskapet att Terje tyvärr 
har lämnat oss. Jag känner stor tacksamhet över att jag fått ta del av hans berättande 
och författarskap tack vare att han genom åren har varit en trogen föredragshållare på 
våra träffar.

Föreningen har trots allt kunnat fortsätta samarbetet med kommunen kring att för-
bättra Fjällbackas utemiljö och vi bekostade i somras ett nytt, lite lägre hopptorn på 
Badholmen, för den som inte känner sig manad att hoppa från trean eller femman. Mer 
om detta och annat som vi kunnat genomföra kan du läsa om längre fram i tidningen. 

Vi har i styrelsen beslutat att stötta företagarna i samhället genom att halvera annons-
priset även för det här numret av Fjällbackabladet. Vi hoppas att det gör det möjligt för 
oss att kunna behålla våra annonsörer. 

Det är påfrestande att leva i den ovisshet som vi har nu. Jag vet att några av er som 
i vanliga fall alltid har spenderat era somrar i Fjällbacka i år har fått avstå från det, på 
grund av pandemin. Från styrelsens sida hoppas vi att tidningen du läser just nu ger en 
uppdatering av vad som skett i samhället med omnejd.

För den som tycker om sociala medier har föreningen ett Facebook-konto och ett 
Instagram-konto. Där försöker vi informera om vad vi gör och vad som händer i samhället. 
Följ oss gärna på Föreningen för Fjällbacka på Facebook och foreningen_for_fjallbacka 
på Instagram. 

I en tid där ingen egentligen vet hur vår närmaste framtid kommer att bli, hoppas jag 
att du får en fin jul, även om den blir annorlunda i år. Jag hoppas att du på något vis - 
ensam eller tillsammans med någon - ändå kan känna en framtidstro.

Jag vill önska dig en fin jul och att du möter det nya året med tro, hopp och kärlek.  n
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Nytt från Tanums kommun – Hans Schub

Ny vattenreservoar
Kommunen planerar att uppföra en ny dricksvattenreservoar 
på Källvikshöjden i Fjällbacka. I och med att man med dagens 
reservoar i Fjällbacka inte uppnår tillräcklig driftsäkerhet, tryck-
nivåer samt kapacitet, är målet att denna nya reservoar skall vara 
en del i de åtgärder som görs för att säkra vattenförsörjningen 
till de boende i området Fjällbacka och söderut. Platsen är 
strategisk med nödvändig höjd, dryga 50 m över havet, och 
placering nära befintliga huvudvattenledningar. Den bedöms 
inte påverka kultur- och fornminnen på berget, i närheten av den 
befintliga telemasten. Reservoaren blir 12 m hög och kommer 
att bestå av 16 st betongsegment. Volymen är 1200 kubikmeter 
och budgeten 14 miljoner kronor. n

Nya kajen
Vi har i sommarnumret av Fjällbacka-Bladet presenterat det 
förslag till ny kaj som kommunen tagit fram. Den stora inves-
teringen hade då förankrats hos alla partier men det var under 
höstens budgetarbete som siffrorna kom på plats. Den 30 
november beslutade ett enhälligt fullmäktige att avsätta 55 
miljoner, fördelat på två år, till rivning och återuppbyggnad av 
kajen. Den breda pontonbryggan från fd Richters kommer också 
att förlängas. Upphandlingen är avslutad och arbetena kommer 
att starta under vintern och vid midsommar 2022 kommer vi att 
kunna inviga den nya kajen. n

Kommunen köpte detaljplanen för Flig
Detaljplanen för villatomter på Flig antogs under våren. En 
sista knäckfråga gällde väganslutningen från Föreningsgatan. 
Trafikverket tillät inte att befintlig nerfart till gamla minkfarmen 
skulle komma att användas. Exploatören pålades då ytterligare 
kostnader, troligen flera miljoner, för ny väganslutning. Arbetet 
med detaljplanen hade pågått i ett antal år och redan kostat 
exploatören stora pengar. Annelie och Tom Svensson beslutade 
sig för att nu istället erbjuda kommunen att köpa markområ-
det, tillhörande detaljplan och framtida kostnader inklusive 
ombyggnad av anslutningsväg. Frågan om köp förankrades i 
alla partigrupper och ett enigt fullmäktige klubbade köpet om 
10 miljoner kr på juni månads möte. I höstens budget finns upp-
taget ytterligare dryga 11 miljoner för exploateringskostnader 
såsom vägar, och VA. Arbetena ska pågå 2021-23 och därefter 
kommer det att finnas cirka 25 kommunala tomter här.

Planarbetet med den sista etappen på Vetteberget har också 
startat under året. Det får vi anledning att återkomma till. 
Likaså har planprogrammet för Lunnemyren godkänts. Nu kan 
detaljplaner starta upp här. n

Ombyggd återvinningscentral på Tyft
Du vet väl att ÅVC på Tyft, strax öster om Tanumshede, är öppen 
alla dagar i veckan? Nu är den kraftigt ombyggd för att göra 
det enklare att återvinna rätt. Du kan även lämna textilier och 
kläder. 

Återbruket i Tanum har ett eget rum på Tyft där du kan lämna 
saker som förtjänar ett andra liv. Närmaste ÅVC finns i Hamburg-
sund, men där är det betydligt mer begränsade öppettider. För 
öppettider mm: www.rambo.se n

Målgården

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

Som vi tidigare skrivit om startade Föreningen för Fjällbacka 
under förra året ett samarbete med Tanums Kommun – både vad 
gäller Vettebergsleden/Kuststigen och Badholmens badplats. 
Vi har tidigare kunnat rapportera om hur kommunen byggt 
om och förbättrat hopptornet, förnyat träbänkar, byggt en ny 
omklädningshytt och gjort flera andra förbättringar. 

FFF ville då också gärna skänka något till badplatsen och 
kom med kommunen överens om att vi skulle köpa in ett 
litet ”mini-hopptorn” som komplement till övrig utrustning. 
Kommunen monterade tornet för att det skulle ske på ett 
riktigt och säkert sätt. 

Det lilla tornet är en meter högt över bryggan och kan vara 
en lämplig start för dem som ännu inte vågar sig på att hoppa 
från trampolinen eller från det stora hopptornet. n

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

Vad gör vi i FFF?

Nytt informationsblad för turisterna – Eva Björving

När FFF under åren 2017 och 2018 ansvarade för Turist-
informationen märkte vi att det fanns en efterfrågan 
på en karta över bara Fjällbacka, men vi hann då inte 
ta tag i frågan. När vi i våras precis höll på med att 
lägga sista handen på arbetet med uppdateringen 
av orienteringstavlorna ringde en representant för 
köpmännen och frågade om FFF möjligen hade en 
enkel karta över Fjällbacka, med information om 
butiker restauranger mm, eller om vi skulle kunna 
få fram en sådan? Kartorna skulle främst finnas på 
campingplatserna och Turistinformationen samt på de 
hotell och pensionat som var intresserade av att deras 
gäster snabbt och lätt skulle kunna få information om 
hur man hittar i samhället.

Vi insåg då att all nödvändig information ju faktiskt redan 
fanns i filerna för Orienteringstavlorna, men att formatet 
behövde ändras och innehållet möbleras om lite. Ett 
snabbt samtal med Nordbloms Tryckeri med frågan om 
de kunde skapa ett A4-blad med samma information – det var allt som behövdes. Efter bara 
någon dag låg förslaget klart.

Eftersom platsen fanns tillgänglig lade vi på bladets baksida in en lista över befintliga ”Hus 
med historia”-skyltar för att besökare skall kunna vandra runt på egen hand och hitta de äldre 
husen och läsa om deras historia. 

5 000 exemplar trycktes upp och de flesta av dessa har under sommaren delats ut till besökare. 
Vi planerar att göra kartbladet tillgängligt på www.fjallbacka.com så att de som är intresserade 
själva kan ladda ner filen och printa ut hemma. n

Nytt litet hopptorn på Badholmen – Eva Björving
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Den första versionen av de båda orienteringstavlorna (vid 
Ingrid Bergmans Torg respektive vid Harry Järunds Plats) sattes 
upp 2012. Dessa tavlor är ett av FFF:s sätt att stödja det lokala 
näringslivet. Vi vill att besökare i Fjällbacka lätt skall kunna 
hitta rätt till de boenden, matställen och butiker som finns och 
även till vandringsled, utflyktsbåtar, badplatser och toaletter.  

Vi har under de gångna åren gjort en del mindre justeringar 
för att hålla tavlorna så aktuella som möjligt och i mitten av 
juni i år var det dags för en ”total makeover”. Kommunen köpte 
in en uppdatering av kartunderlaget för området och detta 
fick FFF tillgång till. På det sättet kom bl a den nya dragningen 
av Vettebergsleden med på kartan. På tavlornas gamla version 
hade varje företag ett eget nummer på kartan men det blev 
i vissa områden ganska tätt och rörigt. På den nya upplagan 
har Fjällbacka istället delats in i ”affärsområden” där varje 
område har ett nummer. Torget är t ex område 1, butikerna 
längs Norra Hamngatan ligger alla i område 3 osv. Detta gör 
det enkelt att uppdatera för den händelse att något företag 
flyttar eller ändrar namn. 

Tillsammans med Nordbloms Tryckeri gjordes en helt ny 
layout vilket gjorde att vi kunde skapa plats för ytterligare 
några företag. Nu finns därför även frisörer och massörer 
med på tavlorna. n

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

Barnens Dag
För första gången på 32 år fick vi av naturliga skäl ställa in Barnens 
dag med krabbmetetävling i år. Istället bjöd vi in Kapten Gunnar 
Sparrow som anordnade en coronasäker skattjakt.

Barnens uppdrag var att hitta en blomma, en vacker sten och 
en strumpa. Det sista uppdraget var att utmana en av kaptenens 
pirater i en tävling. Alla lyckades knäcka koden och fick ta en 
skatt från kaptenens kista. Eftersom det var en av sommarens 
varmaste dagar var det ont om strumpor på deltagarna. Man 
kunde se en och annan förälder och far- och morförälder som 
snällt fick ta av sig sin socka för att några av barnen skulle kunna 
få sin skatt.

Tack till alla duktiga barn som höll avstånd och genomförde 
skattjakten på ett tryggt sätt. Kapten Gunnar Sparrow hälsar att 
han gärna lägger till i Fjällbacka hamn nästa gång hans skuta 
seglar förbi.

Radio Prime
Även om inget var som vanligt i somras så ville vi ändå fortsätta 
vårt populära samarbete med Radio Prime. Niklas ”Nippe” Nord-
holm, som numera äger radiostationen, var en flitig besökare i 
Fjällbacka under juli månad. Han intervjuade människor som på 
något vis har anknytning hit. Alla intervjuerna finns på fjallbacka.
com och på föreningens Facebooksida. Följ gärna föreningen 
på Facebook och Instagram. n

Uppdaterade orienteringstavlor – Eva Björving

Barnens Dag och Radio Prime – Rebecca Trehammar

▲ Coronasäker skattjakt med Gunnar Sparrow och 
kulturradio med konstnärerna Peter Engberg och Oscar Nordblom. ▼



8FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2020-2021 • Nr 129

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

Fjällbacka skärgård Fjällbacka’s Archipelago
Framför dig ligger Fjällbacka skärgård med alla sina 
öar och skär - skapade av rödskimrande granit. Längst 
ut vid havsbandet ligger Väderöarna (ca 12 km från kus-
ten). Längst i söder kan man skymta vattentornet i Smö-
gen (ca 27 km bort) och i norr kan man ca 36 km bort 
se Kosteröarna (utanför Strömstad) och i siktigt väder 
även skymta höga berg i Norge.

Du står här idag ca 50 m.ö.h. Men på bronsåldern 
var havsytan ca 15 m högre. Se på kartan på skyltens 
högra halva,för att se hur landskapet såg ut på den tid-
en. Det finns idag fortfarande en del åretruntboende i 
skärgården. På sommaren ökar antalet öbor kraftigt. 

– Det finns numera många olika möjligheter att ta sig 
runt i skärgården: på egen hand med kajak, med båttur 
genom skärgården ut till Väderöarna, med Postbåten 

eller med andra rundturer i den inre skärgården. Ber-
get heter Vetteberget eller Veddeberget. Namnet kom-
mer ifrån, att det har varit ett så kallat vårdkaseberg. 
Det finns runt om i Sverige flera berg med samma eller 
liknande namn och de ingick alla i en kedja av vårdkasar 
längs kusterna. Ibland fanns de också på berg in över 
land. De låg vanligtvis på ett avstånd av cirka 11-12 km 
ifrån varandra. Detta system för att skicka budskap och 
varna för faror har använts sedan urminnes tider och 

man vet, att det var i funktion så sent som på 1860-talet. 
Om du följer den markerade vandringsleden en bit upp 
på berget, så når du efter några minuter bergets högsta 
punkt på 74 m.ö.h. Där i närheten finner du ett gam-
malt gravröse från den nordiska bronsåldern (1800-500 
f.v.t.). Senare har gravröset använts som bas för att resa 
vårdkasar. Ifrån bergets topp kan du följa leden tillbaka 
till Fjällbackas centrum. En promenad på ca 1 km.

At your feet - Fjällbacka’ s archipelago—with hundreds of islands 
and skerries. Far out in the west: “Väderöarna” (the ”Weather 
Islands”) at a distance of around 12 km. In the very south you 
can see parts of the small city of Smögen and in the north the 
”Koster Islands”, situated outside the city of Strömstad.

During the last ice-age Scandinavia was totally covered with ice 
and the landmass was compressed. Since then the land has been 

slowly rising again - and still is! At the time of the Nordic Bronze 
Age (1500-500 B.C.) the sea-level was still much higher than 
today. Because of the post-glacial rebound, the altitude today 
of this spot (x meters) is around 15 meters higher, than it was 
it was 1500 B.C. (see map to the left!) If you follow the marked 
path over the mountain, you will after a few minutes walk reach 
the mountain’s highest point at 74 meters. Close to the top you 
will also find an old cairn i.e. a grave from the Nordic Bronze 

Age. The name of this mountain is in Swedish ”Vetteberget”, 
which means ”The Beacon Mountain”. There are many moun-
tains in Sweden with similar names and they are usually situated 
along the coast and at a distance of around 11-12 km away from 
each-other. The beacons were used to send messages along the 
cost - especially in time of war. And they were often erected with 
an old cairn as a base.

The path will take you back to the centre of the village. The 
walking distance is around 1 km. There are many possibilities 
to get a closer look at the archipelago: There are tours to the 
Weather Islands, you can rent a kayak or take one of the tour-
boats around the inner archipelago. There is even a small boat, 
that is - on week-days - used to deliver mail to the houses on the 
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När juninumret av tidningen gick i tryck hade Vettebergs- 
ledens nya panoramaskylt inte hunnit komma på plats. Men här 
kan vi nu visa bilder på hur den ser ut där den står på utsiktsplat-
sen ovanför trappan från Kungsklyftan, dvs ungefär på samma 
plats som sin föregångare. 

Jag bor längs Allégatan vilken numera utgör en del av Vette-
bergsleden/Kuststigen. Under coronapandemin har jag kunnat 
konstatera att ”ryggsäcksturisterna” blivit påtagligt många fler, 
vilket verkligen är glädjande! Det är ofta par eller familjer som 
passerar. På försommaren var de flesta besökarna från Sverige, 
men på sensommaren och långt in på hösten har det varit ett 
allt större inslag av besökare från utlandet. Och dessa ”rygg-
säcksturister” går alltså längs Vettebergsleden. I hundratal, varje 
dag! Det skulle ha varit väldigt intressant om vi hade haft en 
räknare längs leden. n

Vettebergsleden och ”corona-turismen” – Eva Björving

Årsmötet 2020 – Hans Schub

Vår förening stod i somras inför samma problem som andra 
föreningar och styrelser - hur skulle vi kunna genomföra en 
årsstämma/årsmöte i dessa tider?

Med covid-19 för ögonen och Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer förstod styrelsen tidigt utmaningen i att arrangera 
ett normalt årsmöte. Vi brukar ju hålla det i juli månad, men dit 
kom vi snabbt… Vad göra? Diskussionen inom styrelsen (som inte 
heller valde att träffas lika intensivt som ett normalt år) ledde så 
småningom fram till en variant som innebar att fråga medlem-
marna om vi kunde prolongera, dvs förlänga, förra årets olika 
beslut. Därför fanns en fråga i sommarnumret av Fjällbacka-Bladet 
huruvida någon medlem motsatte sig detta förfarande. Vi fick 
inte in någon sådan synpunkt och då gick vi vidare på följande 

vis: styrelsen träffades den 23 augusti och på dagordningen stod 
”styrelsemöte som ersätter inställt årsmöte”. I protokollet från 
mötet framgår att en verksamhetsberättelse lades fram. Vidare 
redovisades ett ekonomiskt bokslut samt revisorernas berättelse. 
Däremot kunde styrelsen givetvis inte bevilja sig själv ansvarsfri-
het, denna punkt antecknades som ”ej tillämpbar - ansvarsfrihet får 
avgöras på nästa årsstämma”. Likaså gjordes inga val till styrelsen 
eller beslutades om medlemsavgift och lösnummerpris för tid-
ningen. Lydelsen för dessa punkter var som ovan - ”ej tillämpbar”.

Ur ekonomiskt bokslut: Årets resultat är en förlust med 3 000 kr. 
Ur verksamhetsberättelsen: Vid verksamhetsårets slut den 31 maj 
hade föreningen 883 medlemmar, varav 270 är helårsboende 
och 38 medlemmar har adress utomlands. n
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Vi försöker varje år skapa några nya skyltar och även ersätta 
de skyltar som blivit skadade eller där någon information 
har blivit inaktuell. Skylten på Telegrafen hade blekts av den 
starka solen och blev utbytt. Skylten på ”Gamla Posten” har 
fått rättelser gjorda och det gäller även ”Augustas Hus” 
och ”Stora Hotellet”.

För länge sedan fanns det en skylt på Torget, men den innehöll 
bara text. I somras satte vi upp en ny skylt på järnräcket vid 
Torget och där har texten kompletterats med två bilder – en 
där man ser Torget uppifrån backen och en bild där man från 
Torget ser upp emot Galärbacken (eller Långbacken som den 
kallades på den tiden). 

Fjällbacka skärgård Fjällbacka’s Archipelago
Framför dig ligger Fjällbacka skärgård med alla sina 
öar och skär - skapade av rödskimrande granit. Längst 
ut vid havsbandet ligger Väderöarna (ca 12 km från kus-
ten). Längst i söder kan man skymta vattentornet i Smö-
gen (ca 27 km bort) och i norr kan man ca 36 km bort 
se Kosteröarna (utanför Strömstad) och i siktigt väder 
även skymta höga berg i Norge.

Du står här idag ca 50 m.ö.h. Men på bronsåldern 
var havsytan ca 15 m högre. Se på kartan på skyltens 
högra halva,för att se hur landskapet såg ut på den tid-
en. Det finns idag fortfarande en del åretruntboende i 
skärgården. På sommaren ökar antalet öbor kraftigt. 

– Det finns numera många olika möjligheter att ta sig 
runt i skärgården: på egen hand med kajak, med båttur 
genom skärgården ut till Väderöarna, med Postbåten 

eller med andra rundturer i den inre skärgården. Ber-
get heter Vetteberget eller Veddeberget. Namnet kom-
mer ifrån, att det har varit ett så kallat vårdkaseberg. 
Det finns runt om i Sverige flera berg med samma eller 
liknande namn och de ingick alla i en kedja av vårdkasar 
längs kusterna. Ibland fanns de också på berg in över 
land. De låg vanligtvis på ett avstånd av cirka 11-12 km 
ifrån varandra. Detta system för att skicka budskap och 
varna för faror har använts sedan urminnes tider och 

man vet, att det var i funktion så sent som på 1860-talet. 
Om du följer den markerade vandringsleden en bit upp 
på berget, så når du efter några minuter bergets högsta 
punkt på 74 m.ö.h. Där i närheten finner du ett gam-
malt gravröse från den nordiska bronsåldern (1800-500 
f.v.t.). Senare har gravröset använts som bas för att resa 
vårdkasar. Ifrån bergets topp kan du följa leden tillbaka 
till Fjällbackas centrum. En promenad på ca 1 km.

At your feet - Fjällbacka’ s archipelago—with hundreds of islands 
and skerries. Far out in the west: “Väderöarna” (the ”Weather 
Islands”) at a distance of around 12 km. In the very south you 
can see parts of the small city of Smögen and in the north the 
”Koster Islands”, situated outside the city of Strömstad.

During the last ice-age Scandinavia was totally covered with ice 
and the landmass was compressed. Since then the land has been 

slowly rising again - and still is! At the time of the Nordic Bronze 
Age (1500-500 B.C.) the sea-level was still much higher than 
today. Because of the post-glacial rebound, the altitude today 
of this spot (x meters) is around 15 meters higher, than it was 
it was 1500 B.C. (see map to the left!) If you follow the marked 
path over the mountain, you will after a few minutes walk reach 
the mountain’s highest point at 74 meters. Close to the top you 
will also find an old cairn i.e. a grave from the Nordic Bronze 

Age. The name of this mountain is in Swedish ”Vetteberget”, 
which means ”The Beacon Mountain”. There are many moun-
tains in Sweden with similar names and they are usually situated 
along the coast and at a distance of around 11-12 km away from 
each-other. The beacons were used to send messages along the 
cost - especially in time of war. And they were often erected with 
an old cairn as a base.

The path will take you back to the centre of the village. The 
walking distance is around 1 km. There are many possibilities 
to get a closer look at the archipelago: There are tours to the 
Weather Islands, you can rent a kayak or take one of the tour-
boats around the inner archipelago. There is even a small boat, 
that is - on week-days - used to deliver mail to the houses on the 
islands. Some people still live all year round on some of the is-
lands.
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Nya Hus med historia-skyltar – Eva Björving
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HUS MED HISTORIA 1 
Gamla Torget  

QR-kod 

QR-code for information in other languages 

Före 1959 såg torget helt annorlunda ut. Fjällbacka dominerades då från sjösidan av flera 
stora, röda, timrade magasin. Skeppare Olof Falck d.ä. (1747-1808) uppförde under sill-
perioden i slutet 1700-talet ett eller två magasin här vid torget. I Falcks sillsalteri saltade 
man år 1787 in 100 tunnor sill. 1798 anlade han tillsammans med sin kompanjon Christof-
fer Nordberg från Strömstad även ett trankokeri med 3 kittlar à 9 tunnors rymd plus en 
”grumse-damm” just här. Platsen kallades då för ”Rännan”. Man eldade med ved och torv. 
Man kan tänka sig stanken från trankokeriet och från sillgrumset! 
Dessa byggnader övertogs senare av Mathias Backelin (1819-1888), som var skepps-
redare och konsul för Norge. Han kom till Fjällbacka på 1840-talet. 1846 resp. 1850 
byggde han ytterligare ett par magasin. Backelin ägde även lantgården Edsten utanför 
Fjällbacka och han var redare för 14 fartyg.  
Bönderna i trakten levererade havre, som lagrades i magasinen, innan man med segelfar-
tyg skeppade ut den från den stora brygga, som låg på utsidan magasinen och som kunde 
nås genom det valv, som syns på den undre bilden. Att dessa stora byggnader fick plats 
här berodde på, att de till två tredjedelar låg ut över vattnet på stenpelare. Torget, som då 
var kullerstenbelagt, inramades på tre sidor av magasinen. 
Det var sillfisket som skapade den ekonomiska plattformen för de många rederier, som 
fick sin bas i Fjällbacka. Ett stort antal fartyg hade sin hemma-hamn på orten. 1880 bestod 
fraktflottan av 1 stålfartyg, 4 barkar, 2 briggar, 3 skonare, 2 slupar och 2 jakter. Det var för-
hållandevis stora fartyg, om man jämför med andra samhällen i regionen. Fjällbacka var 
ett betydande sjöfartssamhälle på den tiden.  
De skeppare, som seglade i långfart – väster om Lindesnäs – var tvungna att ha examen. 
Dessa fick då titeln ”koopverdie captain” - ett låneord från holländskan, som betydde ’civil 
sjökapten’. De koopeverdie-skeppare, som slog sig ner i Fjällbacka, fick stor betydelse för 
utbildning av sjöbefäl och för ortens storhet inom handelssjöfarten. 
År 1907 ägdes magasinen av en fru Carlsson, som då var ångbåtskommissionär. Hon 
sålde dem till Olle Benjaminsson i Backa, som i sin tur hyrde ut dem och senare sålde 
dem till Axel Wenander, som också övertog ångbåtskommissionärskapet för den reguljära 
trafiken mellan Göteborg och Oslo. Ett par gånger i veckan anlöpte ångarna ”Oslo” och 
”Göteborg” samhället. 
På 1950-talet exproprierades magasinen av kommunen och 1959 revs alla utom ett och 
gatan flyttades närmare vattnet. De båda magasin, som lämnades kvar, är de byggnader, 
som nu inrymmer Restaurang Bryggan. En ny vägg fick sättas upp på gaveln mot sjön, 
därför att det största magasinet, som låg utanför, revs. - På 1990-talet fick torget ny sten-
läggning och den utformning, som det har idag.  

Torget - sett 
uppifrån Ga-
lärbacken - 
någon gång 
under 1950-
talet, medan 
de gamla ma-
gasinen fortfa-
rande stod 
kvar. 

Vy från Tor-
get upp mot 
Galärback-
en.  

Bilden är ta-
gen mellan 
1904 och 
1908. 
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HUS MED HISTORIA 31 

F.d. KÄRALIDS PENSIONAT 

QR-kod 

QR-code for information in other languages 

Detta hus byggdes omkring 1860 som ett timrat envåningshus. (Se bild.)  
Strax efter första världskriget köptes huset av sjökaptenen Charles Paulson 
(1869-1923) och hans fru Karin (1874-1962). Charles var född i grannhuset och 
Karin på Falckegården, som låg nära kyrkan. - Vid köpet hade huset tre rum, kök 
och öppen veranda mot gatan. Alla rum hade stampade jordgolv. Charles och 
Karin valde att bygga på en andra våning och ritningarna gjordes år 1920 av Gö-
teborgsarkitekten Sven Wedenmark (1896-1954). Efter ombyggnaden fick huset 
fem sovrum på andra våningen, två mindre rum på vindsvåningen och en till-
byggd glasveranda med ovanliggande balkong på husets vänstra gavel (från ga-
tan räknat). Den befintliga öppna gatuverandan glasades in och hela huset fick 
vitmålad brädklädsel.  
Charles och Karin planerade, att först använda huset som sommarbostad och att 
senare bosätta sig här som pensionärer. 1923 drabbades dock Charles av en 
matförgiftning under en av sina många resor till Fjärran Östern och han dog i 
Singapore. Karin stod då ensam med fem barn. Hon fick en förfrågan från den  
nystartade Badortsföreningen, om hon kunde ordna med en matservering till en 
del av den då växande turistströmmen, så hon beslutade sig för att tillsammans 
med sina barn starta ett sommarpensionat med namnet Pensionat Käralid. 1925 
startade man verksamheten. Under högsäsong kunde pensionatet ha upp till nio 
boende gäster och som mest hade man upp till 48 matgäster - uppdelade i tre 
matlag.  
Bakom pensionatet låg tidigare en liten gammal stuga, vilken revs 1926 och ett 
nytt hus byggdes på samma plats. Där blev det nu kök, tvättstuga och mangel-
rum på bottenvåningen och två mindre rum på andra våningen. Ritningarna gjor-
des av sonen Svante Paulson, som då var bara 20 år. (Svante utbildade sig se-
nare till arkitekt och han har ritat många hus i Fjällbacka.) - Det nybyggda huset 
fungerade som ett slags servicehus till pensionatet. Fönstren gjordes stora och 
med hängning i överkant, så att man lätt kunde lyfta ut mat och in disk genom 
dem. All matlagning skedde därefter i det nya huset och i det stora husets kök 
blev det istället serveringsrum.  
På baksidan av det mindre huset fanns - med ingång utifrån - också ett torrdass. 
Man hade också en mycket stor jordkällare med stadiga granitväggar och murat 
tegelvalv. Den var till hälften inbyggd i slänten bakom ”Lillstugan”. Källarens mu-
rade valv rasade in på 1960-talet och därefter fylldes jordkällaren igen.  

1941 var sista sommaren med betalande gäster i huset. Enligt gästboken hade 
man inte bara gäster från Sverige, utan det var också resande från andra platser i 
Europa, som genom åren gästade pensionatet. Många var återkommande gäster 
och de flesta stannade flera veckor i taget - ibland hela sommaren. Den mest be-
römde gästen var författaren Pär Lagerkvist, som var här sommaren 1925. 
1962 dog Karin och huset togs över av dottern Rut (1904-1989) och hennes man 
Georg Nystrand (1896-1977). Först då drogs vatten in i det stora huset! På 1970-
talet moderniserade man också ”Lillstugan”.   
Ruts dotter med familj tog över i slutet av 1970-talet och man har därefter renove-
rat de båda husen med varsam hand. 

Gammal fastighetsbeteckning: Lersten Uppegård 2:13               

Gammalt husnummer: 257    

Dagens fastighetsbeteckning: Fjällbacka 176:13                                                                                                               

 

Skapad av Föreningen för Fjällbacka (FFF) 2020 

 

 

Huset byggdes 1875 av snickaren Carl Johansson Dahlqvist  och hans 
kollega Olle Olsson Kajs.  
Huset uppfördes som hem till Carl J. Dahlqvist (f.1848 i Svarteborg, 
död 1895) och hans första fru, Anna Matilda Hansdotter, som dog re-
dan 1880. 
1885 gifte Carl om sig med Matilda Petersdotter (1853-1897) och de 
fick fem barn, varav 3 dog i ung ålder. När Carl och Matilda båda hade 
avlidit, så blev de två kvarlevande barnen bortadopterade 1898. 
1898 står änkefru Carolina Lovisa Backelin (f. Hansson) (1823 –1917)
som ägare. Hon var änka efter konsul Mathias Backelin (1819-1888) 
som varit Fjällbackas störste skeppsredare med som mest 14 fartyg. De 
hade tidigare bott på Edstens gård, men hon fick lämna allt efter Mathias 
död. 
I församlingsboken för 1900-1910 står Adolf Hasselgren (borgmästare i 
Kungsbacka) och doktor Otto Sandberg från Stockholm som ägare. De 
var båda svärsöner till fru Backelin, som fick bo i huset fram till sin död 
1917.  
1920 flyttade Gustava (Stava) Berg f. Nordberg (1870 – 1953) in. Hon 
var änka efter kronolotsen Oscar Berg, (1866-1920), från Väderöarna. 
Denne hade gått bort samma år. Men han hade troligen köpt huset 
några år tidigare - efter fru Backelins död.   
1930 flyttade Stavas och Oscars fosterdotter Allie (1898-1959) in till-
sammans med sin man sjökapten Ivar Kallander Pålsson, född i Fjäll-
backa (1897-1951). Från 1931 bor Allie och Ivar i Karlstad, men står som 
ägare av huset. Stava bor kvar fram till sin död 1953. 
Efter Allie´s och Ivars död ägdes huset av deras tre barn fram till att det 
1970 såldes till den delårsboende familj som fortfarande äger huset. 

  

Kvartersbeteckning: Rödspottan 3                                     
Husnummer: År 1880: Litt U / 32u.  Husnummer år 1900: nr 26                                                      
På Buscks karta år 1880 hade huset nr 126 

Stava Bergs Hus 

QR-kod 

HUS MED HISTORIA 32 

QR-code for information in other languages 

En ny skylt finns numera också för fd ”Pensionat Käralid”,som 
förr var inrymt i huset vid Allégatan 23. Skylten sitter på staketet. 

Skylten på ”Stava Bergs Hus” på Utsiktsgatan har blivit helt 
omarbetad. n
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Text & foto: Sofia Sehlberg

Gro Fjällbacka
– Det är en idyll här och jag är så tacksam över att vi 

och våra barn får ta del av den.

Jag kliver in i en ladugård som Jennie Strömberg och hennes 
man Urban renoverat till ett modernt hem med bevarade gamla 
detaljer. Spår av Jennies intresse och yrke pryder ladufönstren. 
Jag blir bjuden på croissanter och kaffe innan jag tar fram penna 
och papper och frågar hur det kom sig att familjen flyttade 
hit till Koronogården vid Högedsten samt hur Gro Fjällbacka 
grott fram. 

– Jag slängde mig in i det här. Min man och mina vänner pushade 
mig, de ville att jag skulle satsa.

Intresset för odling har följt med Jennie sedan barnsben och 
när Jennie och hennes familj lämnade Göteborg för att flytta till 
Kronogården, där Urban delvis är uppvuxen, tog Gro Fjällbacka 
sin form. 

Jennie har alltid mått bra av naturen och dess skafferi. Hon 
är autodidakt och har ”knarkat odling- och trädgårdsböcker” 
genom åren och inspirerats mycket av sina svärföräldrars 
odlingar. Någonstans där startade och fortsatte resan.  

Dahlia, amarant, zinnia och deras föregångare och följeslagare lyser upp Kronogården en solig förmiddag i 
slutet av september. NO-läraren Jennie valde att satsa på drömmen om att utveckla sin hobby till verksamhet, 
att odla närproducerade, giftfria snittblommor som hon sedan binder buketter av. 

– Det är en ”slow-flower-rörelse” som har vuxit fram, en motkraft till den traditionella snittblomsindustrin. Idag 
måste vi ta ansvar för det vi har.

Under mitt och Jennies samtal blir det tydligt att Jennie är 
noggrann med sina val och att hon tar hand om sin passion och 
verksamhet ömsint, för att det ska fortsätta kännas lustfyllt. Hon 
odlar blommor som hon själv tycker om, några ovanliga och 
spännande sorter som inte finns i blomsteraffären. Jennie vill hålla 
verksamheten småskalig och att det ska vara roligt och hållbart 
för både naturen, henne själv och familjen. Under vardagarna 
pendlar Jennie mellan gården och läraryrket i Göteborg, något 
som hon tycker är en fin mix och passar henne väldigt bra. 

Självplock till nästa år
Jennie drömmer om en större trädgård där hon kan odla ännu 
mer av sina och kundernas favoriter, en oas av vallmo, dahlia, 
amarant, pioner, luktärt, zinnia m.fl. Nästa år börjar hon med 
självplock där man plockar det man behagar på en förädlad 
sommaräng. Jennie har även funderingar på att hålla kurser i 
både blom- och grönsaksodling. Arbetet på Gro Fjällbacka visar 
sig vara väldigt varierat.

– Det är precis som läraryrket, man blir aldrig fullärd utan man 
lär sig nya saker hela tiden. Man blir aldrig uttråkad! 

När mitt skrivblock fyllts och våra kaffekoppar tömts, visar Jennie 
mig runt i trädgården bland odlingarna. Medan jag försöker 
agera fotograf, plockar Jennie ett underbart blomsterfång till 
mig. Jag förstår nu verkligen glädjen i en bukett blommor, något 
som Jennie poängterat under vårt samtal.

– Något jag vill lyfta fram är hur glada människor blir när de får sin 
bukett. Det är väldigt roligt att skapa något som andra blir glada av.

Följ grofjallbacka på Instagram och Facebook. n
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Fjällbacka-Bladet hade en tre sidor lång artikel om tillkomsten 
av och historien kring Janssons varv i nummer 116 i juni 2014. 
Där kan man bl a läsa att markområdet var kommunens och 
att Bror fick ett avtal på att arrendera området. 1959 stod den 
första byggnaden klar och verksamheten kunde därmed starta.

Ur Fjällbacka-Bladet nr 6 juni -59: Rubrik - Båtvarv i Fjällbacka
… personligt initiativ kommit från en fjällbackabo, Bror Jansson, 

som av samhället fått sig anvisat plats vid Oxnäs. Meningen är 
att där uppföra nödvändiga byggnader och anordningar för att 
effektivt kunna utrusta båtar. Det räknas även med möjlighet för 
nybyggnad av båtar.

Att få ett båtvarv förlagt till Fjällbacka har länge varit ett önske-
mål, inte minst från sommargästernas sida. Många av dem har 
varit hänvisade till att forsla sina båtar till någon av de närliggande 
samhällena, när det varit tid att taga upp båten.

När vi nu kommer att få ett eget varv, så bör det därför vara 
i vars och ens intresse, att detsamma blir fullbelagt och eko-
nomiskt bärande. Vänd Eder därför till Bror Jansson med Edra 
båtbekymmer.

Mycket vatten har runnit förbi, många båtar har byggts och 
servats av Bror och Urban samt deras medarbetare sedan 1959. 
Urban tog över ansvaret för varvet 1990, året efter anställdes 
Torbjörn Gustavsson och 2014 Klas Larsson. Bror är 90 år och 
kommer fortfarande till varvet en stund varje morgon. Men nu 
är det alltså dags för Urban och hans fru Rosita att lämna över.

De nya ägarna
Håkan Nilsson är den nya ägaren och hans 23 år gamla son 
Albin kommer att vara ansvarig på plats. Håkan är en genuin 
entreprenör med flera verksamheter bakom sig och även 
pågående. Han har varit delägare i Lyckans slip, ett modernt 
servicevarv som kommer att stå modell för varvet i Fjällbacka. 
Albin, som arbetar där idag, kommer att växla från varvet i Fis-
kebäckskil till verksamheten i Fjällbacka. Vidare driver Håkan 
med fru inredningsbutiken Två Fröknar samt restaurang, café 
och tillhörande gårdscharkuteri på Stallgården, Rotviksbro på 
Bokenäset. Dessutom förvaltar de diverse fastigheter.

Två generationer Jansson lämnar
över till två generationer Nilsson

Text & foto: Hans Schub

Det är i år 61 år sedan snickare Bror Jansson beslu-
tade sig för att starta upp ett varv på Oxnäs. Sonen 
Urban säljer nu företaget vidare till far och son Nils-
son från Uddevalla.

Ett genuint intresse för båtliv och tillhörande slump gjorde att 
Håkan fick nys om att ett varv i Fjällbacka var till salu. Håkan 
beskriver sin vilja att behålla varvets själ och samtidigt förstärka 
och utveckla med moderna sätt att driva verksamheten. T ex 
ser han att miljökraven troligen kommer att bli än hårdare. Så 
framtiden byggs genom att erbjuda all-inclusive, försöka bygga 
ut brygganläggningen och skapa ett servicehus för båtägarna 
som hyr bryggplats här. Håkan ser också att de gärna kan bygga 
en ny stor hall, men inte här på Oxnäs. Förhoppningen är att den 
kan bli till i Fjällbackas nya verksamhetsområde där detaljpla-
nen kommer att antas i närtid. Omedelbart förestående är lite 
ombyggnation avseende personalutrymmen etc. Torbjörn och 
Klas kommer att finnas kvar som vanligt. Urban går inte heller 
hem ännu, Albin och Håkan har bett honom finnas med under 
ytterligare en tid.

61 år senare skriver vi alltså - vänd Eder därför till Albin och Håkan 
Nilsson med Edra båtbekymmer! n

Urban Jannson, Håkan Nilsson och Albin Nilsson.
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Ibland tar saker och ting en mer eller mindre 
lång rundtur innan de hittar hem. Den här 
fakturan skickades i november 1877 av ansjo-
visens fader Gustaf Andersson i Fjellbacka till 
Morshyttan, Byås. Exakt vilken ort är oklart; det 
finns ett Morshyttan två mil norr om Jularbo i 
Dalarna och ett Byås i västra Småland. 

Det intressanta är omvägen fakturan tagit. Tim 
Isard på Isle of Wight i engelska kanalen har 
vänner i Stockholm och är intresserad av post-
historia. Han ropade in ett gammalt svenskt 
dokument på en Ebay-auktion men kunde 
inte tolka texten. Han mailade en fråga till 
Turistbyrån som vidarebefordrade den till mig. 

Tack vare släktforskaren Eva Palms förmåga att 
tyda äldre skrift kan vi konstatera att Gustaf 
Andersson sålde:
 12 halv-kaggar ansjovis
 8 hel-ankare ansjovis
 24 halv-ankare ansjovis 
 samt en fjärdedels låda av något svårtytt. 

Måttenheten kagge motsvarar 10 liter och halv-
kagge, alltså 5 liter. Ankare är en större enhet på 
40 liter och halvankare då 20 liter.

På fakturahuvudet syns medaljer bolaget fick för 
ansjovisen på diverse utställningar och mässor: 

 1865  Malmö 1872  Wenersborg
 1865  Bergen 1872  Moskva
 1866  Boulogne  1873  Berlin 
 1868  Stockholm 1873  Wien

Efter 1873 vet vi att inläggningen förära-
des ytterligare minst två medaljer då de 
finns i hembygdsarkivet: 1878 Paris och 
1883 London. Nog är det ett hyllat recept 
Gustaf Andersson skapade!
 
Tim Isard blev glad över att mysteriet 
blev löst. Efter att ha skannat av origina-
let var han förtjust över att få byta faktu-
ran mot boken Med hjärtliga hälsningar 
från Fjällbacka. Det innebär att Gustav 
Anderssons faktura nu återvänt ”hem” 
till Fjällbacka och Hembygdsarkivet. n

En faktura hittar hemEn faktura hittar hem
Text: Anders Torevi

Dessa medaljer finns i Hembygdsarkivet: Berlin 1873, Paris 1878 
och London 1883. Till vänster: Gustaf Andersson.
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Vem var den förste Vem var den förste 
kalvöbonkalvöbon??

Text: Claes Salomonsson • Foto:  Privata och Hembygdsarkivet

”Evert på Kalvö” känner nog de fles-
ta till. Fiskarna Kalle, Yngve, Knut och 
bröderna Hilding och Bertil minns 
säkert många av er äldre läsare ock-
så, liksom Everts systrar Hulda och 
Sonja. Fast hur är det med Malla, Karl- 
August och Helge en generation tidiga-
re? Och vem var den förste kalvöbon?

Vackra Kalvö, mellan Fjällbacka och Hamburgsund, 
var en gång i tiden en livfull ö med fiskare och andra 
boende. Djur och jordbruk gjorde de som då levde 
på ön i stort sett självförsörjande.

I dag finns på Kalvö några få åretruntboende, 
medan resten är sommargäster där många har nära 
släktkoppling till ön.

Som jag själv, då min mamma Birgit Salomonsson 
(född Pålsson) växte upp på Kalvö som ett av tre 
barn till Gunnar och Ellen Pålsson, min morfar och 
mormor. Mamma vad född 1921 och lillasyster till 
Brita Karlsson och storasyster till Kerstin Skantze.

Varje sommar sedan jag 
föddes har jag tillbringat 
på Kalvö. Ön, som många 
bara snabbt passerar, 
medan andra sakta gått 
förbi med båt genom den 
trånga passagen mot grannön Korsö 
och då tjusats av de vackra gamla 
husen som ligger som en klunga 
på sluttningarna på den nordöstra 
sidan av Kalvö.

Under 90-talet kom många till Kalvö 
under en sommardag i samband med 

den årliga Kalvöbasaren som under 17 år drevs i ett enda syfte; 
att samla in så mycket pengar som möjligt till Sjöräddningen 
i Fjällbacka.

Min uppväxt präglades mycket av de fiskare som på 60-, 70- 
och 80-talet fortfarande fanns kvar och levde på ön. Jag är i 
dag glad att jag fått uppleva vadfiske med Hilding och Bertil, 

ålfiske med Kalle och krabbfiske med den så speciella fiskaren 
Evert. Hilding var den siste fiskaren på ön och jag bor i hans hus 
i dag. Hilding var en stor och stark karl, otroligt snäll och med 
en stor portion humor. En gång i vadfisketider, när vi satt på 
ljugarbänken nere vid sjöbodarna på Kalvö, sa Hilding: 

– Claes, tänk om det fanns makrill med körvesmak. Va gött det 
skulle va!

Med åldern kommer också intresset för de egna rötterna och 
vi är flera som just nu sitter och gräver i vår släkthistoria som är 
en del av Kalvös historia.

Vem är släkt med vem och vilka har bott i de olika husen på ön 
från det att de byggdes? Ja, det pusslet är på gång att läggas.

Kalvö  i början av 1900-talet och idag. Många av de gamla husen är fint bevarade. 

Ellen Pålsson

➲
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Men några viktiga bitar återstår: vem var egentligen och kan 
anses som den förste kalvöbon samt vilket var det första huset 
på ön? De pusselbitarna är svåra att finna.

När vi gräver i historien bland kyrkoböcker, husförhör, minnen 
och bilder hamnar vi tillbaka till år 1658.

Det var det året Bohuslän blev svenskt och då först får vi till-
gång till bland annat kyrkoböckerna.

1659 kan man läsa hur ”Kalvö med Stenholmen 3 sättningar 
malt, senare en ¼ mantal, antecknats för Christen på Kallfföön”.

Christen hette i verkligheten Truls Christensson och var skep-
pare från Fjällbacka. Möjligen kan denne Christen ägt mark på 
Kalvö ännu tidigare och stundtals även bott på ön, åtminstone 
vår, sommar och höst.

Skall denne Christen, som kanske var dansk eller norrman, 
räknas som den förste kalvöbon även om han kanske bara 
hade djur för bete på ön och själv övernattade någon gång i 
ett vindskydd eller i ett enkelt skjul?

I slutet av 1600-talet och första halvan av 1700-talet är det flera 
fjällbackabor som äger mark på Kalvö. ”Johannes Andersson 
ägde 1/4 mantal, detsamma gjorde Johannes Olsintin, Joh. 
Andersson” skriver Arne Fredlund i Fjällbacka, som på 1960-talet 
forskade kring Kalvös historia. 

Men hade någon av dem hus och bodde på ön?

1748 finns det två kända öbor på Kalvö: ”Nils Andersson och Olof 
Magnusson som båda äger 1/8 mantal vardera”. 

Nu finns också tecken på att åtminstone Nils Andersson med 
familj faktiskt bor på Kalvö.

Beviset finner vi i domböckerna för Kville härad. Där kan vi 
läsa om ett ting som hålls på Rabbalshede gästgivargård den 
5 oktober 1756. Änkan ”Anna Olsdotter” på Kalvön i Kville socken, 
svarande, och dess son Anders Nilsson, kärande, uti påstående att 
hon måtte taga lösen för sin andel uti halva fjärdingen Kalvön uti 
Kville socken, emedan tvenna åbor kunna sig där omöjligen för-
sörja. Saken företogs och kärandeparten gav till känna att omrörda 
halva fjärding varit hans avlidne faders Nils Nilssons odelsjord och 
därför finner sig berättigad att densamma hädanefter få njuta och 
behålla tillsammans enär hans moders andel, som han innehaver 
och efter skiftesbrevets innehåll belöper sig till 23 daler och tio 
silvermynt, bör inlösas”.

Nämnden intygade att denna halva fjärding ”kan sig ej föda 
tvenne åbor. Svarandeänkan yttrade sig vara nöjd att taga 
lösen för sin andel och lovade att till nästkommande vår vilja 
avflytta, när dess son till henne betalar trettio daler silvermynt, 
det kärande lovade att till den tiden vilja betala, och de blevo 
således förlikta”.

Nils Nilsson i tingsrättens protokoll är troligen densamma som 
Nils Andersson, Annas make, som avled 1752. Anna själv dog 
bara två år efter tingsrättsdomen.

Ska alltså Nils Andersson och hans hustru Anna Olsdot-
ter räknas som de första kalvöborna? Eller hade även Olof 
Magnusson byggt sig ett hus på Kalvö?

Sonen Anders Nilsson gifte sig senare med pigan i hushållet, 
Ingeri Engebrättsdotter, och tillsammans fick de åtta barn; 
Lotsen Nils Andersson, gift och boende i Fjällbacka. Lotsen 
Engelbrekt, även han gift och boende i Fjällbacka, precis som 
brodern Anders.  Den fjärde sonen hette Olof, var gift och bodde 

på Fläskö. Döttrarna Anna, gift och bosatt i Hamburgsund med 
maken Olof Johansson, Karen, gift med Nils Jacobsson på Gåsö, 
Annica, gift och boende på Dyngö med Per Andersson samt 
yngsta dottern Maria, född 1771. 

När Ingeri dör 1794 är ”fastigheten 1/8-dels odels och skattehem-
manet Kalvö värderat till 166 riksdaler och 32 skilling.”

Var Anders Nilsson och hustrun Ingeri de första riktiga 
kalvöborna som bodde på ön året runt? 

Vid Ingeris död är deras yngsta dotter Maria 22 år och ogift. Hon 
gifter sig senare med Andreas Andreasson från Mörhult och 
de slår sig ner på Kalvö. Maria är enligt mångas uppfattning 
stammoder till alla senare kalvöbor.

Enligt mantalslängden från 1799 har Anders Nilsson vid den 
tiden sålt 1/16 av Kalvö till svärsonen Andreas, mera känd som 
”Mörhultarn på Kalvö”.

Enligt 1808 års mantalslängd finns det ett flertal hus och familjer 
på Kalvö, bland dem Anders Nilsson med familj och drängen 
Olof. Anders fick med sin andra hustru, Anna Svensdotter, tre 
döttrar som alla troligen var födda på Kalvö. Ingrid, Sara (f. 1801) 
och Johanna Andersdotter (f. 1805). Vid Anders Nilssons död 
1814 värderas fastigheten till ”1/6-del i odels och skattehemmanet 
Kalvö vid Stensholmen till 200 riksdaler”.

Maria Andersdotter och Andreas Andreasson fick fyra barn, bland 
annat Andreas Andreasson (f. 1799 på Kalvö). Genom honom och 
hans hustru Britta-Lisa kan vi sedan följa Kalvös historia och dess 
människor ända fram till att fiskaren Hilding Arvidsson dör 1993 
som den siste av Kalvös fasta ursprungsbefolkning.

Det som krånglar till sökandet efter den första kalvöbon och 
dennes efterkommande är att flera stavar sitt namn på olika sätt, 
ibland har de också olika tilltalsnamn. Andreas ”Mörhultarn på 
Kalvö” Andreasson kallar sig ibland både för Anders i förnamn 
och Andersson i efternamn. När några fick barn, som ofta dog i 
samband med födseln, ja då döptes nästa barn till samma namn. 
Ibland döpte de barnen efter modern och fadern. Eller efter far- 
och morföräldrarna. Därför blir historiebeskrivningen inte bara lite 

Del av ”Karta öfver alla ägarne till hemmanet Kalfö” från 1858 där det i 
texten framgår att det vid den tiden fanns boende på Kalvö.
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Tre i texten nämnda och välkända kalvöbor: fotograf Malla Carlsson, Hilding 
Arvidsson som lämnar vadfångad makrill på sommaren och Evert ”på Kalvö” 
Eliasson lossande skarpsill på vintern.

Av alla kalvöbor genom tiderna är Malla, tillsammans med 
Evert förstås, den som sticker ut mer än andra. Hon livnärde 
sig som fotograf, vilket var mycket ovanligt för kvinnor på den 
tiden. Malla reste runt på kusten och fotograferade ”fint folk” 
som ibland också kom och besökte henne på Kalvö. Malla var 
sambo (vem hade hört talas om det begreppet vid sekelskiftet? 
reds anm.) med Johan, rökte cigarr och tog sig gärna en konjak 
då och då. Som husdjur hade hon en apa och hon älskade att 
sitta på Huseberget på Kalvö och se på blixtarna när det åskade. 
Malla förtjänar faktiskt en egen artikel.

Efter alla mina efterforskningar sitter jag fortfarande kvar med 
samma fråga: Vem kan räknas som den första riktiga kalvöbon?

Maria, av många i dag ansedd som Kalvös stammoder, med 
sin Andreas från Mörhult, hennes föräldrar Anders och Ingeri, 
farfar Nils Andersson och Anna Olsdotter eller rent av Christen?

Har du som läsare ett svar får du gärna höra av dig till mig på: 
claes@grejen.nu. Allt för att göra historien om Kalvö komplett 
och få lagt den sista pusselbiten. n

Fr v: Arvid Persson (1874–1962), Johan Eliasson (1872–1965), 
Karl Olsson (1883–1967) och August Person (1876–1964).

krånglig utan också osäker. Lägg till det att kyrkböckerna i Kville 
brann upp 1904 och mycket av viktig historia försvann i lågorna.

August Karlsson (f. 1863) anses som min släkts stamfader. Han 
gifte sig med Josefina och tillsammans fick de åtta barn, bland 
annat min mormor Ellen.

August Karlsson levde på Kalvö hela sitt liv där han livnärde sig 
som fiskare. Med båten Långe-Maria, en stor båt som ägdes av alla 
på Kalvö, for han till Väderöarna för att fiska hummer. Han kunde 
vara borta i flera veckor och bodde då över i någon av de två röda 
stugorna på Hamnerö. På den tiden fanns det inte båtmotorer.

August var en fin och snäll farbror med en stor portion humor. 
En historieberättare av stora mått, sägs det.

Hans hustru Josefina, som kom från Lycke mellan Fjällbacka 
och Rabbalshede, var däremot en sträng och noggrann kvinna 
och utan att på något sätt vara elak hade barnen på Kalvö stor 
respekt för henne. Min morfar Gunnar var sjöman och seglade 
på Kina. Mormor Ellen fick därför långa stunder vara hemma på 
Kalvö och sköta såväl barn som hushåll.

När Gunnar vid en olycka föll ner i lastrummet och skadade 
sig svårt togs sjömanslegitimationen ifrån honom och han 
tvingades de sista åren livnära sig som fiskare på Kalvö, ett yrke 
han inte var vidare förtjust i.
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Allas rätt att få vara 
sig själv…

Text: Marie Desoysa • Foto: Privata

Jag har återigen fått 
möjlighet till ett fan-
tastiskt personmöte. 
Denna gång en prat-
stund med Baloo.

Baloo föddes för ganska 
exakt 26 år sedan i oktober 
1994, här i Fjällbacka. Han 
föddes som tjej och växte 
upp ti l lsammans med 
sin tvillingbror Hampus. 
Som liten var han döpt till 
Denise och var då klädd 
och behandlad som den 
tjej han troddes vara. Baloo 
kan dock berätta hur han 
redan som sexåring kunde 
känna att något inte var 
rätt. Han minns speciellt 
efter en skolavslutning när 
han snabbt sprang hem för 
att byta ut den klänning 
han var klädd i och istället 
ta på sig de killkläder han hellre ville bära. 

Som ”pojkflicka” fortsatte livet så här. Under skoltiden berättar 
Baloo hur han tydde sig mest till killarna och att han hade flest 
killkompisar. I fotbollen fick Baloo vara med pojkarna och spela 
trots att det fanns tjejlag, för det var i pojklaget han kände sig 
hemma. Blickar man tillbaka finns det ett tydligt mönster redan 
från tidig ålder att inte känna sig tillfreds. Det är alltså inte 
bara en ”huxflux-idé” som många kanske kan tycka att Baloos 
könskorrigering är. 

Det var i tonåren som allt blev extra tydligt. Baloo berättar hur 
han eller då hon, som tonåring och som Denise, inte alls kände 
sig rätt. Att det var extra tufft i puberteten när kroppen utveck-
las och i det här fallet totalt motsatt mot det han ville vara. Att 
själv känna sig som en kille fast i en tjejs kropp var inte enkelt.
Baloo beskriver hur han när han såg en snygg kille inte kände 
”honom vill jag ha”, utan istället ”honom vill jag va”. 

Han beskriver hur han som 
tonårstjej till en början 
trodde sig vara homosex-
uell och vid den tiden hade 
flickvän. Men allt kändes 
ändå inte hundra. Det fanns 
mycket tankar kring ”vem 
ser jag mig själv som, när 
jag blir stor”? och det var 
där Baloo förstod allt star-
kare att han såg sig själv 
som man. 

Baloo fick till en början 
genomgå en rad tester där 
det skulle säkerställas att 
anledningen till att han 
kände som han gjorde inte 
berodde på bakomliggande 
diagnos, såsom psykiatrisk 
eller somatisk sjukdom. 
Utredningarna genomför-
des på en specialklinik i 
Alingsås och var mycket 
omfattande. Efter samtal 

med psykolog och utredningsteam stod det klart att Baloo inte 
hade bakomliggande sjukdom och det gavs klartecken att få 
påbörja hormonbehandling.

Utredningen tog runt ett år och ingen får lov att sättas i en 
hormonbehandlingskö innan diagnosen är ställd. Diagnosen 
i Baloos fall lyder: könsdysfori – transsexuell. Med könsdysfori 
menas att kroppen inte stämmer överens med den könsidentitet 
individen känner.

Beslut och utredning innebar också möte med Rättsliga rådet, 
ett självständigt organ som är administrativt knutet till Social-
styrelsen. Rådet avgör särskilt angivna ärenden.

Från diagnos december 2017, skulle det ta ytterligare fram till 
våren 2019 innan Baloo fick påbörja hormonbehandling. 

Baloo berättar hur allt vid det här laget bara blev allt tuffare. 
Diagnosen var ställd och han hade fått rätt att äntligen påbörja 
hormonbehandling, men precis då satte Sahlgrenska stopp. Alla 



FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2020-2021 • Nr 12917

köer och intagningar för hormonbehandlingar stoppades på 
grund av resursbrist. Sahlgrenska är den enda klinik inom VGR 
som utför hormonbehandlingar.

Baloo befann sig i total ovisshet. Ingen hörde av sig från 
vården. Allt var mycket oklart kring vad som skulle ske och när 
behandlingar skulle återupptas. För Baloo som just då räknade 
varenda dag, för att äntligen få påbörja sitt viktiga steg till att 
bli man, blev allt mycket mörkt.

Baloo berättar hur han stundtals övervägde att starta behand-
ling själv. Att köpa det högt efterlängtade testosteronet på nätet 
och påbörja sin behandling på egen hand. Illegalt och mycket 
riskfyllt. Att laborera med hormoner är inget man bör göra, det 
var han väl medveten om, men situationen var vid det laget så 
jäkla tuff, att risken övervägdes. Istället kontaktade Baloo ett 
specialistcentrum i Stockholm. ”Anova” är specialiserade på and-
rologi, sexualmedicin samt transmedicin och tillhör Karolinska 
Institutet. Redan efter tre dagar hade Baloo fått en tid och var 
välkommen dit. Han blev äntligen tagen på allvar. 

Under tiden och väntan på att få starta hormonbehandling 
genomgick Baloo sommaren 2018 en mastektomi, ett ingrepp 
där brösten opereras bort. Helst skall hormonbehandling påbör-
jas först, då gynnsammast resultat oftast uppnås. Kroppssam-
mansättningen ändras efter testosteronbehandling och det är 
lättare att se hur operationssnitt mm ska läggas. Men för Baloo 
var detta nu så viktigt. Varenda dag var en kamp och brösten var 
en ständig påminnelse om den han inte ville vara. Baloo hade 
turen att få en återbudstid vilket dock medförde att han också 
blev av med sitt jobb. Operationen bedömdes inte vara av akut 
karaktär och arbetsgivaren hade ingen förståelse för den tillvaro 
Baloo varje dag fightades med.

Under samtalet slås jag av vilken outtröttlig kämpe han är. Hur 
varenda steg i den här processen varit en kamp. En kamp som 
startat redan vid barnsben och som sedan ständigt pågått, i allt. 
Med och mot sig själv, med och mot människor i hans närhet, 
men framför allt mot samhället som fortfarande, trots att vi 
kommit en bra bit på väg, är så starkt normberoende. 

Baloo berättar hur han till exempel blivit rådd av arbetsförmed-
lingen att inte ta med texten om hans ”Prideengagemang”, eller 
hur han rekommenderas att inte ta med foto när han skickar 
sina arbetsansökningar. Hur han fått utså påhopp och hot i 
samband med att han uttalat sig och hörts/setts i media. Att 
han gärna välkomnar frågor från omgivningen om dom ställs 
av genuint intresse och i syfte att försöka förstå, men att frågor 
som ställs enbart för att vändas till påhopp och kränkning gärna 
undanbedes.

Vi har ett fint och nyttigt samtal jag och Baloo, om varför 
samhället är så könsinriktat. Vad är egentligen ett kön? Är det 
viktigaste inte just individen och människan bakom? Varför är vi 
så upptagna med om en person är han eller hon och inte bara 
den individ vi möter? 

I dagsläget har Baloo fått hor-
monbehandling i cirka 1,5 år. 
Rösten har mörknat, muskel-
massan ökat, mensen har ute-
blivit och mustasch pryder 
Baloos överläpp. Hormonbe-
handlingarna kommer Baloo 
vara tvungen att ta resten av sitt 
liv, men det finns ingen tvekan 
när man ser livsglädjen och den 
energi som fullkomligt strålar 
om Baloo när han stolt säger att 
han känner sig som man.

Att få kropp och kön att stämma överens kallas för könsbekräf-
tande behandling eller könskorrigering. Att kalla det könsbyte 
är egentligen felaktigt. Du byter inte kön utan du korrigerar 
din kropp så att den stämmer överens med det kön du har. 
Korrigering sker av det som kändes fel.

För Baloo kvarstår just nu bara en viktig sak. Det sista definitiva 
för att han äntligen ska kunna kalla sig man, nämligen person-
nummerbyte. Det är den näst sista siffran i vårt personnummer 
som beskriver om vi är kvinna eller man och det finns bara två 
juridiska kön i Sverige. För att få byta personnummer krävs även 
här en ansökan till Rättsliga rådet. Det är 18-års gräns och det 
krävs intyg från en läkare att du genomgått utredning.

I lagen står också att man ska ha levt i det kön man känner sig 
som i alla sammanhang. Det kallas ”Real life experience” och 
man ska ha levt så under minst ett års tid, innan ansökan om 
personnummerändring kan lämnas in.

Att allt inte bara är ett tillfälligt infall tror jag alla vid det här 
laget förstått. Att alla dessa år, tuffa turer, väntan och många 
gånger väldigt mycket ensamhet och utsatthet, har inneburit 
stor kamp för Baloo, han har fått slåss för sin sak.

Han beskriver att det starka band han har till sin mamma har 
varit helt avgörande. Att mamma alltid stöttat och sagt ”att det 
viktigaste är att Baloo är den han vill vara” . Familjen dabbades 
2016 av en svår förlust när Baloos tvillingbror Hampus hastigt 
gick bort. Broderns bortgång fick Baloo att verkligen bestämma 
sig och han fick kraft att ta tag i sin situation och orka strida för 
den han ville vara. 

Baloo berättar idag om hur han älskar att spendera tid tillsam-
mans med Hampus barn och att det tillsammans med barn är 
så mycket enklare att bara vara sig själv. 

Tack Baloo för att du ville dela med dig av din historia! Fortsätt 
kämpa för dig själv och alla andra som befinner sig i liknande 
utsatta situation, kampen för öppenhet och acceptans och 
rätten att få vara den man vill. För allas lika värde. Det finns en 
sak som jag uteslutande tänker genom hela mötet med Baloo: 
– ”Det är i motvind drakarna lyfter”. n

P4 Väst har sänt sex avsnitt av ”Baloos resa mot sitt sanna jag”.
Googla P4 Väst Baloo så hittar du länken till serien.
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Text: Lars Kahlman • Foto: Bohusläns museum

Hällristningseufori 
på Hamnholmarna

Jag fann intressanta bilder och texter om ristningar på öar 
längs Bohuskusten, därav några i Fjällbacka skärgård. Dessutom 
länkar till intressanta rapporter som innehöll än mer bilder, 
beskrivningar av ristningarna och om tiden när de ristades. Ett 
dokumentationsarbete som pågått på museet under en längre 
tid och lett till utställningen ”Spåren efter sjöfararna – maritima 
ristningar i Bohuslän” som varar till den 31 december i år. I skri-
vande stund är museet stängt pga pandemin, men hemsidan 
är givetvis tillgänglig.

Ristningarna höggs i huvudsak in under 1500- och 1600-talet 
med för den tiden moderna metoder, d v s med härdade stål-
verktyg, till skillnad mot Vitlyckes ristningar som hackades in 
med stenar. De äldsta ristningarna är från slutet av medeltiden 
och de yngsta är gjorda in på 1900-talet. Ristningarna i natur-
hamnarna i den yttre skärgården består i huvudsak av heraldiska 

sköldar, bomärken, danska ortnamn, årtal, kompassrosor och 
initialer/bokstäver. 

Man tror att de har gjorts som en blandning av tidsfördriv och 
viljan att visa att man har rätt till platsen. De danska heraldiska 
sköldarna och ortnamnen beror på att danska adelsfamiljer 
och kloster kunde erhålla tillstånd att äga fartyg och bedriva 
utrikeshandel. Kompassrosor är gjorda på en plats med bra sikt 
runt horisonten, som på Hamnholmarna, och deras ålder kan 
ibland dateras med hjälp av gamla mätningar av kompassers 
missvisning gjorda i Sydnorge från 1500-talet fram till idag.

Skeppen låg ofta i naturhamnarna och väntade på lämpliga 
vindar för att gå söderut. Hamnarna ingick i Nordeuropas vik-
tigaste seglingsled för handelsskepp från Nordsjön. Den gick 
längs Norges sydkust, vidare via västkusten (då norsk-dansk) för 
att härifrån, vid lämpliga vindar, gå in i Östersjön. Det är också 
troligt att man väntade på lokal last, eller lämpligt väder och 
lots, innan man gick längre in. I skärgårdarna ville man hämta 
sill under de långa sillfiskeperioderna i Bohuslän under 1400-, 
1500- och 1600-talen samt lasta timmer i utbyte mot korn. Sillen 
fraktades i huvudsak ut i tunnor under tidig höst och då ofta 
till Nordtyskland.

Att man väntade på lämpliga vindar i hamnarna berodde på 
att den dominerande fartygstypen under 1400- och 1500-talet 
var de seglande enmastade koggarna vilka inte kunde kryssa. 
Dessa ersattes sedan under 1600-talet av större och bättre 

Har man bott i Fjällbacka sedan barnsben är 
man ursäktad för att fått hällristningsutmatt-
ning efter otaliga besök vid Vitlycke museum 
med vänner från när och fjärran. Fantastiska 
ristningar från bronsåldern som är flera tusen 
år gamla men lite utnötta för oss som varit här 
under decennier. Till min förvåning pånytt-
föddes mitt intresse för hällristningar i våras 
när jag surfade in på Bohusläns Museums 
hemsida och hittade ett avsnitt om Bohusläns 
maritima ristningar. 

Thomas Bergstrand, Bohusläns Museum arbetar med att fylla i ristningarna. 

Läs mer på: 
www.bohuslansmuseum.se/bohuslans-maritima-ristningar
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kryssande fartyg vilket minskade behovet av naturhamnar. 
Dessutom blev Bohuslän Svenskt 1658 i samband med freden 
i Roskilde. Efter Sveriges övertagande av Bohuslän blossade 
flera krig upp mellan Sverige och Danmark vilket är en  för-
klaring till att ristningarna minskade i slutet på 1600-talet. Vid 
försvenskningen som följde kom handeln att regleras mycket 
hårdare så utlandshandel endast fick göras från Marstrand och 
Göteborg. Alla mindre klipphamnar avskaffades till förmån för 
stapelstäderna där tull kunde tas ut till kronan.

I rapporterna framkom också att Hamnholmarna vid Vedholmen 
i Fjällbacka skärgård anses ha de mest omfattande maritima rist-
ningarna i Bohuslän. Det finns ett hundratal upptäckta ristningar 
och troligen ett mycket stort antal som fortfarande är dolda. De 
äldsta existerande maritima ristningarna i Bohuslän upptäcktes 
där 1992 av Bohusläns museum och består av sex heraldiska 
sköldar från slutet av 1400-talet. Ett av de mer ovanliga inslagen 
är två heraldiska sköldar med två frånvända hjälmar över dem. 

En sådan ristning 
kallas allianssköl-
dar och represen-
terar en ingången 
äktenskaplig allians 
mellan två adliga 
parter. Danska ort-
namn som förekom-
mer är t ex Holstebro, 
Århus, Horsen, Sæby, 
Kœge, Samsœ och 
Skelskœr.

Hamnen användes 
dock redan på 1300-
talet vilket arkeo-
logiska bottenfynd 
har påvisat. Bland 
fynden fanns hela 
eller delar av sten-
godsk annor  och 
bägare av nordtyskt 
ursprung vilka var 
från 1300- och 1400-
talen. Två var av den 
tyska typen Jaco-
bakannen. I övrigt 
fanns det mycket 
keramik från 1500- 
och 1600-talen i form 
av fat, stekfat, grytor 
mm som tillverkats i 
Tyskland, Nederlän-
derna och Danmark. 
Kritpipor, djurben, 
glasflaskor och skosulor fanns också bland bottenfynden.

Intressant är att Hamnholmarna, som troligen var den viktigaste 
hamnen i Bohuslän, fanns med på ett holländskt sjökort av Come-
lis Anthoniszoons Carte van Oostlandt redan 1543 (som Wiholm) 
och utgjorde en i raden av naturhamnar som användes längs 
kusten. Kartan är också den tidigast kända över Bohuslän där 

hamnar är utsatta. Platsen har haft ett flertal namn i olika källor 
och omnämns även som Norderviksholm, Norderwyksholm, 
Nordervedsholm och senare lokalt Vedholm. Detta till skillnad 
från Soderwiksholm vilket idag är (södra) Vedholmen utanför 
Orust. Ändelserna -wik och -wijk refererar till norra Bohusläns kust 
och Oslofjorden. Ved- kommer av fornnordiska vidr som betyder 
trävaror av olika slag och refererar till holländarnas omfattande 
handel på 1400-talet och framåt med timmer från Bohuslän och 
Oslofjorden. I samband med försvenskningen började man fram-
ställa mycket mer noggranna kartor över kusten och Bohuslän 
där Vedholmen slutligen fick sitt namn på generalstabens topo-
grafiska karta från år 1843.

Övriga naturhamnar i yttre kustbandet som omnämnts i 
äldre skrifter och kartor är till exempel Koster, Väderöarna, 
Trondzholmen (okänt läge idag), Buskären (utanför Smögen), 
Hermanösund (troligen vid Gullholmen), Käringön, Mollösund, 
Marstrand och Vinga där alla idag kända platser har rikligt med 
maritima ristningar.

Med all denna nya kunskap var det inget annat att göra än att 
utrusta en första liten expedition och undersöka saken på plats 
under bästa tänkbara förhållanden. Kraven var lugnt vatten, bara 
en eka var tillgänglig, få båtar och släpande starkt ljus för att 
ristningarna skulle synas bra. Och det fick vi en underbart stilla 
och solig helg i september. Ristningarna på Hamnholmarna är 
koncentrerade till sex områden och vi besökte i huvudsak det 
arkeologiska området ”100”. 

Man kan tillägga att det krävdes viss klätterförmåga för att 
komma i land och gott om tid för klättring om man ville se alla 
områdena. Att tid behövs för att ta sig fram är en lärdom från 
besöket då vi trodde att platsen skulle vara mer lättillgänglig 
när man väl hoppat iland. 

Ristningarna vi besökte hade blivit ifyllda med vit färg så upp-
levelsen av dem var enastående i kombination med det vackra 
vädret och det släpande ljuset. 

För övrigt finns maritima ristningar runt stora delar av Norges 
sydkust, vilka fortsätter ned via Bohusläns kust, upp till Stock-
holm och sedan över till Hangö i Finland. Hangö har Nordens 
största område av ristningar, över 400, till stor del i form av adliga 
vapensköldar från 1500- och 1600-talen. n

▲ Alianssköldar.  ▼ Namn, initialer, årtal 
bomärke och ortsnamn som t ex ”CN 1568” 
och ”Horsens”.
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Med barn till Fjällbacka 
– hur gick det sedan?

Text: Clas Collin • Foto:  Clas Collin och Hans Schub

Lina och Micke
Först ut är Lina och Micke Jingryd med barnen Arvid och 
Stina, nu tretton och elva år. De hade ingen anknytning alls 
till Fjällbacka när de kom hit. Lina har under tiden här startat 
egen frisörsalong och Micke är kökschef på Bryggan. 

Hur har det fungerat med barn, jobb och boende i Fjällbacka 
nu i nästan sex år?

– Det har fungerat väldigt bra. Vi kände oss mycket välkomna från 
början och har trivts med jobben. Lina har startat en verksamhet 
som fungerat över all förväntan. Skola och barnomsorg har varit 
jättebra med härliga pedagoger. Arvids byte till skola i Hamburg-
sund fungerade också bra. Och vi köpte tidigt ett fint hus.

Vi pratade fritidsaktiviteter för fem år sedan. Då fungerade det 
bra, men med åren växer ju intressena och specialiseringen. 
Har Fjällbacka kunnat erbjuda tillräcklig bredd för Stina och 
Arvid och er själva?

– Där har vi väl känt en viss begränsning, både för barn och vuxna. 
Även om det finns en hel del att göra, så spelar ju inte alla fotboll 
eller dansar. Vill du till exempel prova på klättring så får du åka 
till Uddevalla på söndagskvällar. Men det är roligt att det nyligen 
öppnade en padelhall i Sotenäs. 

Har ni lyckats få den professionella inspiration som ni behöver 
i era kreativa yrken?

– Det har fungerat väldigt bra med studieresor, mässor och nya 
kollegor. Och även nya konkurrenter inspirerar!

Så vad händer nu?
– Vi flyttar till Stockholm vid årsskiftet! Då har vi varit här i sex 

år, dubbelt så länge som vi bott någon annanstans. Det är en lång 
tid i restaurangbranschen. Vi känner också att vi saknar storstads-
pulsen. Innan vi flyttade hit bodde vi i Göteborg och innan dess i 
Thailand. Vi gillar kontraster. Men vi behåller en del av småskalig-
heten och fördelarna med Fjällbacka. Barnen får ännu närmare 

Sommaren 2016 började vi en serie artiklar om barnfamiljer som hade flyttat till Fjällbacka. Att flytta med barn 
är ju något helt annat än att, vid (över-) mogen ålder, skriva sig här i det gamla sommarhuset. Barnen skall byta 
förskola eller skola, du och/eller din partner troligtvis byta jobb, ni skall skapa ett nytt socialt sammanhang 
och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Nu när fem år har gått gör vi en uppföljning. Finns våra fem familjer 
fortfarande kvar i samhället? Hur har livet fungerat?
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till skolan, och Lina tar färjan från Hammarby Sjöstad till jobbet 
och är där på tio minuter.

Sofia och Jacob
Sofia och Jacob Agertoft som vi pratade med våren 2017, hade 
en tydligare anknytning till samhället. Jacob har bott i Fjällbacka 
förut och har hela tiden arbetat här med sitt Jorevikens Fastig-
hetsbyrå. Sofia har bott i närområdet tidigare och jobbade 2017 
på Rambo i Lysekil. Familjen består också av Erik, 9, och Stina, 6.

Ni halverade ju er sammanlagda pendlingstid när ni flyttade 
hit. Men fick renovera ett hus på kuppen. Var det värt det?

– Ja, absolut. Med Sofias byte till arbete i Tanum är vi nu nere på 
sammanlagt en halvtimmas pendling per dag, jämfört med tre 
timmar när vi bodde i Uddevalla. Som förälder är det underbart 
att bara vara en kvart bort från barnen och kunna lägga pend-
lingstiden med dem i stället. Och huset blev fint.

Hur har Fjällbacka fungerat för Erik och Stina? 
– Det är härligt att barnen kan gå själva till skolan och röra sig 

i samhället. Den friheten är väldigt värdefull. Här går ju alla barn 
också i samma skola så hela kompisgänget träffas där. Och så lyxigt 
att förskolegruppen går tillsammans och badar på sommaren, när 
händer det i Göteborg?! Både skola och förskola har fungerat jätte-
bra. Och det har också fritidsaktiviteterna. Det var vi lite undrande 
inför när vi flyttade hit. Men tack vare engagerade samhällsbor så 
finns det dans, pingis, fotboll, cykling, kör, orientering, segling och en 
massa annat i Fjällbacka. Eller i ett grannsamhälle 10 minuter bort. 

Jacob jobbar ju kvar i Fjällbacka som förut, men du Sofia har 
bytt jobb från Lysekil till Tanumshede.  

– Det blev ett jobb ledigt som kommunikatör vid kommunled-
ningskontoret. Massor av härliga kollegor som gör en massa 
viktiga, ja livsnödvändiga aktiviteter! Mycket runt Corona att kom-
municera, men det visade också på vilka digitala möjligheter det 
finns att jobba nästan var som helst. Åtminstone i en hel del yrken. 
Nu behöver man inte välja mellan livskvalitet och professionell 
utveckling utan kan få bägge delarna t ex i Fjällbacka.

Jacob har ju gått och blivit ordförande i Samhällsföreningen. 
Hur har annars ert sociala liv utvecklats? Har Uddevallavän-
nerna ersatts med nya i Fjällbacka?

– Vi har fått flera vänner i Fjällbacka men också behållit vännerna 
i Uddevalla. Och i Göteborg. Man får bara planera träffarna lite 
bättre. Vill man ha lite större umgänge så får man åka lite grann. 
Och så finns det numera digital After Work!

Framtidsplaner? 
– Vi har inga tankar på att flytta. Nästa gång man får tänka till 

är väl när barnen skall börja i  gymnasiet. Är man mogen att bo 
ensam i Uddevalla vid femton års ålder? Men den frågan tar vi då.

Liza och Tomas
Liza och Tomas Collin hade också anknytning till Fjällbacka när 
de flyttade hit från Oslo 2017. Tomas pappa Olle var fastboende 
här, morföräldrarna bodde här och permanenthuset var redan 
färdigbyggt och användes på helgerna. Men familjen var fast 
rotad i Oslo med förskola för barnen som då var sex och fyra år. 
Tomas hade fått nytt jobb på eSmart Systems i Halden och Liza 
pendlade till Visma i Oslo där hon är Market Readiness Director. 

Hur har upplägget med pendling till jobb i Oslo och Halden 
fungerat?

– Kombinationen av pendling och ”hjemmekontor” har varit 
utmärkt sedan fibern kom. Tomas har ju bara 50 minuter till Halden. 
Vi har nog blivit ännu effektivare på jobbet tack vare pendlingen! 
Och Liza har (innan pandemin) fått till en bra kombination av 
storstad och Fjällbacka genom jobbet. 

Ni flyttade ju hit när äldste sonen skulle börja i förskoleklass. 
Nu har ni några års erfarenhet av barnomsorg, skola och 
fritidsaktiviteter. Tankar på det?

– De små klasserna ger större möjligheter till individuell upp-
följning av barnen. Engagerad personal som använder naturen 
och miljön mycket aktivt! Och trots att det inte finns lika stort 
utbud av fritidsaktiviteter som i en storstad, så är vi imponerade 
av initiativförmågan och möjligheterna i Fjällbacka. Man får 
ju komma ihåg att det ofta tar 20 min även i en storstad att ta 
sig till något, och på det avståndet finns mycket kul att göra 
här med!

Ni har ju också behövt bygga upp ett nytt socialt nätverk här 
och lämnat ett i Oslo? Eller?

– Absolut. Vi kände mest delårsboende när vi flyttade hit. Nu har 
vi byggt upp ett härligt vängäng av familjer i samma situation som 
umgås, gör utflykter och semestrar ihop.

Framtiden då? Planerar ni att stanna kvar i Fjällbacka?
– Ja, definitivt. Kanske blir det en annan typ av pendling när det 

är aktuellt med gymnasium så småningom, men det är långt dit.

Lina och Karl
Lina och Karl Gunér bodde på Vetteberget när vi träffade dem 
våren 2018. Då hade Karl, med gammal sommaranknytning 
till Fjällbacka via föräldrarna, en studio hemma sedan flera år. 
Han turnerade dessutom som musiker och ljudtekniker med 
Partypatrullen. Lina kom från en karriär utomlands och i Stock-
holm som sångerska, musikalartist och producent. Något hon 
fortsatte med och kompletterade med musiklärarjobb i Tanums 
Musikskola.

När vi träffades var Inez nästan tre (nu fem) och Astrid ett och 
ett halvt år (nu fyra). Ni var ganska beroende av farföräldrarna 
för att kunna leva ett delvis turnerande musikerliv. Hur har 
det fungerat med jobb och barn och Fjällbacka?

– Lina har fortsatt som producent och också ökat sin lärartjänst 
vid Tanums Kulturskola. Jag har fortsatt med studion och med 
Partypatrullen. 2019 var vi uppe i 170 gig på årsbasis. Jag har också 
jobbat som lärare på Kulturskolan. Men så kom Covid. Från 16 mars 
till mitten av juli inte ett jobb för Partypatrullen! Sedan kanske 
ett till två i veckan i stället för sju. Men det har fungerat tack vare 
lärartjänsterna, korttidspermittering och kulturstöd. Farmor och 
farfar har fortsatt att fixa barnomsorgen på kvällarna. Kommunen 
har ju fortfarande inget Nattis för skiftjobbare, de som jobbar 
natt i vården eller senarbetande musiker. Däremot finns utmärkt 
barnomsorg på dagen som vi utnyttjar.

Du Lina hade ju inga kompisar här när du kom hit. Hur fung-
erar Fjällbacka socialt?

– Jag har verkligen hittat hem och har ett stort nätverk. Mycket tack 
vare barnen. Jag kan inte tänka mig att flytta tillbaka till ostkusten!

➲
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Vad händer framåt?
– Vi har byggt ett nytt och större hus ute på 

Råröd, vid pay-and-playbanan. Det är snart 
inflyttningsklart. Där får vi plats för en större 
studio och för gästande musiker och vänner. 
Så vi satsar vidare på Fjällbacka! Det är fan-
tastiskt att bo mitt i naturen, på västkusten 
och bara ha tio minuter ut till motorvägen 
och alla jobb.

Ellen och Johan
Ellen Torstensson-Hultberg är uppvuxen i 
Fjällbacka och har föräldrar och flera släk-
tingar här. Johan, riksdagsman som sitter 
sin tredje mandatperiod för moderaterna, 
kommer ursprungligen från Uddevallatrak-
ten. Men han hade bott länge i Växjö, varav 
sex år tillsammans med Ellen. 2018 flyttade 
de hit med numera femårige Edgar och 
nytillskottet Gottfrid, nu två. 

Hur har det gått att kombinera Ellens lärartjänst i Tanum 
med Johans riksdagsarbete i Stockholm och i valdistriktet, 
med två små barn? 

– 2018 var en tuff höst med bebis, treåring och examensarbete för 
mig och valår för Johan. Tack vare att vi flyttat hit fick vi mycket tid 
och hjälp från främst min mamma. Edgar och Gottfrid kom in på 
samma förskoleavdelning. Så småningom var Johan föräldrale-
dig en period och sedan kom Covid som innebar mer hemarbete. 
Riksdagen coronaanpassade snabbt arbetsformerna. Endast 55 
ledamöter per tillfälle, i stället för 349, deltar nu i voteringarna och 
många utskottsmöten sker digitalt.

Även om man är uppväxt i ett samhälle, så har ju ungdoms- 
kompisarna ofta flyttat. Och för Johan var det ju nytt terri-
torium. Hur har det gått att bygga upp ett gäng med vänner 
och kompisar?

–  Det tog lite tid, men umgänget har växt fram. Både med gamla 
vänner som kommit tillbaka och med nya barnfamiljer. Sen har ju 
Johan spelat med FIKs representationslag! Vi tror att det är viktigt 
att den som flyttar till en liten ort som Fjällbacka engagerar sig i 
aktiviteter, föreningar och sammanhang så att de överlever, till 
nytta för de som bor här.

Ångrar ni flytten?
– Absolut inte. Visserligen var det lite av en chansning att byta 

valkrets inför valet 2018, men det fungerade ju bra. Och Ellens 
utbildning och nya jobb i Tanum fungerar toppen!

Vad händer i framtiden?
– Vi har inga planer på att röra på oss, vi har landat ordentligt. Allt 

fungerar med rutiner etc. och Johan är inte färdig med riksdagen. 
Det är otroligt skönt att låta barnen växa upp här.

Uppfylldes drömmen?
Till slut: har Fjällbacka levererat på det som ni drömde om 
när ni flyttade hit?

Lina och Micke: Absolut. Tiden i Fjällbacka har på alla sätt varit 
en väldigt bra tid i livet, i ett riktigt levande samhälle. Vi ser fram 
mot att komma och hälsa på och hålla kontakten med vännerna.

Sofia och Jacob: Absolut. Vi sökte en trygg barndom för barnen, 
en bra skola och ett enklare familjeliv med mindre pendling. Vi har 
fått allt det. 

Liza och Tomas: Absolut. Att kunna åka ut med jullen en stilla 
decembereftermiddag är fantastiskt, och livskvaliteten högre.

Lina och Karl: Definitivt. Aldrig tänkt tanken på att flytta häri-
från. Fjällbacka är vårt paradis på jorden. Kombinationen av hav 
och skog är oslagbar.

Ellen och Johan: Vi ville ha ökad livskvalitet och det fick vi. Det 
blev som vi drömde. Allt praktiskt runt omkring med barnomsorg 
med mera har funkat jättebra, även om det tog sin tid att få ihop det.

Ett samlat perspektiv
En familj flyttar efter sex år, fyra stannar kvar. Alla är rörande 
eniga om Fjällbackas fördelar sett ur barnfamiljens perspektiv: 
utmärkt skola och barnomsorg och hela lokalsamhällets närhet, 
trygghet och livskvalitet. Kanske inte samma bredd i utbudet 
av aktiviteter som i en storstad, allt hänger på initiativförmågan 
hos de som bor här. 

Sammantaget ett bra betyg för Fjällbacka, särskilt om man 
betraktar den normala rörligheten i de här åldersgrupperna. Men 
speglar de här få exemplen verkligen utvecklingen i samhället?

Vi biter tabeller: Mellan 2002 och 2013 sjönk antalet barn och 
ungdomar (0-19 år) i Fjällbacka med omland dramatiskt, från 
310 till 203. Vi förlorade ungefär 10 barn/ungdomar per år. Inte 
undra på att vi klarade oss med lånade lokaler till förskolan, 
inte fick ihop fotbollslagen och stängde ungdomsgården. Men 
från 2014 har antalet i stället stigit, med en viss utplaning de 
sista åren. I december 2019 hade vi 273 barn och ungdomar i 
Fjällbacka. Det är en ökning med 35 procent på sex år, nästan 
12 barn/ungdomar fler per år! 

Vi har en positiv trend, men den ställer naturligtvis krav på sam-
hället. De provisoriska förskolepaviljongerna är redan på plats 
och i användning. En ny förskola kommer att byggas på tomten 
där Thoréns verkstad låg. Verkstadshuset rivs i vinter och här 
behöver man inte göra någon ny detaljplan. Och självklart måste 
vi ha tillbaka vår fritidslokal i Fjällbacka, så som det redan finns 
i Hamburgsund, Rabbalshede, Bullaren och Tanumshede! n

De provisoriska förskolepaviljongerna är på plats vid låg- och mellanstadieskolan och i övre vänster 
hörn skymtar f.d. Thoréns Mekaniska Verkstad som skall rivas och där en ny permanent förskola ser ut 
att byggas ganska snart.
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Man kan tycka att det är tjatigt med coronan – men det 
är så tillvaron ser ut i år och därför präglar det tidningen. 
Det är viktigt att vi kan bidra till att ge svar på framtidens 
fråga – hur gick det för Fjällbacka säsongen 2020? Blev 
det en coronakris?

Coronakris?
Text: Annika Torevi •  Foto:  Åsa Cuniff, Carolina Lilljequist, Jacob  
 Agertoft, Lena Grönqvist, Ackes och Bryggan Fjällbacka

46 8 6
45 9 7
44 4 3
43 2 2
42 0 0
41 0 0
40 0 0
39 1 1
38 1 1

37 0 0
36 2 2
35 1 1
34 1 1
33 3 2
32 14 11
31 12 9
30 1 1

SMITTLÄGET (vecka 46)
Tanums kommun har totalt haft 
100 fall, vilket är 78 fall/10 000 
invånare under pandemiperioden. 
Inga invånare har avlidit, inte heller 
i Strömstad, Sotenäs eller Lysekil.

Siffrorna är: vecka, antal fall och per 
10 000 invånare.

KOMMUNEN
Förutom att näringslivsenheten sedan 
i mars mailar ut till företagen oftare 
än vanligt hålls det löpande digitala 
företagarmöten med Liselott Fröjd, 
kommunstyrelsens ordförande, Ulf 
Ericsson, kommunchef samt närings-
livsutvecklarna. 

Flera företagare har vittnat om hur 
skönt det är att få säga sitt och bli hörd. 

Kommunen ordnade skyltar med häll-
ristningsfigurer som håller avstånd. 
Man tog också fram skyltar som tipsar 
om platser att äta utomhus på och såg 
till att det blev fler sittplatser ute. 

Tanum Turist tog initiativet till hem-
sidan www.tanumlevererar.se. Där 
finns de lokala företag som erbjuder 
take-away och/eller hemkörning av 
sina produkter. 

Trygghetsvärdar anställdes för att 
motverka trängsel, ni såg dem säkert 
i somras iklädda knallgula västar. Alla 
lokala företag har fått anstånd med 
tillsynsavgifter och förlängda betal-
ningstider på kommunens fakturor. 

Dessutom gav kommunen alla sina 
anställda ett presentkort till påsk som 
gällde hos lokala näringsidkare som ett 
sätt att stötta det lokala näringslivet.

Besöksförbud på kommunens boenden 
har kommit, gått och kommit igen. För 
de i riskgrupp som bor själva finns en 
stödtelefon om man inte har en anhörig 
att prata med. Här kan man få hjälp med  

apoteks- och matinköp. Ring 0525-18000 
så kopplar kommunens kundcenter 
dig rätt. 

Alla kommunala restauranger stäng-
des för utomstående. I juni tillverkade 
kommunens arbetsmarknadsenhet 
besöksskärmar till äldreboendena som 
gjorde att de äldre – och andra omsorgs-
tagare – kunde ta emot tidsbokade 
besök utomhus trots besöksförbudet. 

Sedan maj har alla som jobbar inom 
kommunal vård, omsorg och social-
tjänst erbjudits frivilliga egentester för 
covid-19. 

När pandemin drabbade besöksnäringen 
och många sommarjobb försvann ut- 
ökade kommunen antalet kommunala 
sommarjobb och skapade fler platser 
inom Ung Drive som ger ungdomar 
möjlighet att driva sommarföretag. 

Man förstärkte också ungdomsstöd-
jarnas uppsökande verksamhet under 
sommarlovet för att kunna erbjuda 
extra hjälp och stöd.  

Biblioteket på Fjällbackaservice är 
stängt tills vidare men böcker lånas 
ut ändå genom take-away eller hem-
leverans. 

Det är inte bara näringsidkarna som 
blivit mer kreativa, så länge restriktio-
nerna kvarstår kan du gå in på hemsidan  
bit.ly/bibliotekstjänster och låna hem 
allt det där du brukar låna i vanliga fall. 
En kasse själslig spis till dörren, någon?

Ett samarbete mellan Tanums restauranger, caféer, Företagarna Tanum, Tanum Turist och Tanums kommun.

Vi erbjuder avhämtning av hela  
vår meny, välkommen in och  
beställ. Vill du avnjuta din mat ute? 
Då kan vi varmt rekommendera 
picknickborden i våra parkmiljöer. 
Välkommen in och beställ!

B
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Beställ 
takeaway 

här!

 Varför inte 
 unna dig en 
trerätters med 
havsutsikt?
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NÄRINGSLIVET
I våras när allt stod stilla för de flesta och nästan inga besökare 
vågade sig hit, led många av näringsidkarna av att inte kunna 
planera. Hur mycket säsongspersonal? Hur mycket varor? Skulle 
det ens bli en sommarsäsong? Olika verksamheter förberedde 
sig på olika sätt, men några gemensamma drag fanns. De allra 
flesta upptäckte att de klarar av en kris. Nästan alla nämner ett 
flöde av ny kreativitet och stor förståelse från leverantörerna,  
samt en stark känsla av att vi alla satt i samma båt.

När reserestriktionerna släpptes blev det som om någon dragit 
ur proppen. Den norska gränsen förblev stängd med krav på 
karantän om norrmännen kom tillbaka från semester i Sverige, 
men svenskarna, de upptäckte ordet ”hemester”. På gatorna i 
Fjällbacka drog dagsbesökare omkring och spenderade pengar. 

att bromsa och gasa 
samtidigt. Våren blev 
ett bottennapp men 
hotellets matkassar 
med trerättersmiddag 
att äta hemma blev 
mycket populära. Från 
juli blev det trots färre 
matplatser mycket att 
göra. Totalt blev det 
en bra sommar, enligt 
Daniel. Förstärkt städ-
ning, tydlig skyltning, 
bordsbeställning på 
krogarna, sittnings- 
tider på hotellfrukos-
ten – allt för att styra upp flödet av människor och skapa en 
trygg miljö och arbetsplats. 

Väderöarna Värdshus drabbades av bristen på norska båtar och 
inställd Triton-konsert. I gengäld kom det många fler svenska 
gäster som stannade längre. Årets säsong blev en tid av nya 
lösningar och nya tankar. Man skapade flexibilitet så gästerna 
kunde äta var de ville på anläggningen med naturligt avstånd. 
Picknickarna utvecklades. Uppmaningen ”kläder efter väder” 
uppmuntrar till uteliv och är lika aktuellt hela året. 

Lydigt köade de till bröd, glass och mat. Vi måste ha slagit rekord 
i antalet barnfamiljer och helt nya svenska besökare under juli 
och augusti. Inget var som vanligt, men helt ok. Till och med vår 
oro för att vi skulle få en ökad smitta kom på skam. Det gick bra. 
När jag ber våra lokala företagare summera årets säsong finns 
det inte ens en antydan till förlorad framtidstro. September blev 
tystare men visst har det varit en del utländska turister som 
vågat sig hit. Butiker och restauranger är överens – hösten har 
varit väldigt bra. Vågar man dra slutsatsen att fjällbackaborna 
och hemarbetande delårsboende i fritidshuset övergett köp-
center och näthandel till fördel för det lokala? En viss oro inför 
julhandeln råder bland handlarna. Det skall nog gå det med, 
om vi alla handlar coronasäkert, men lokalt.

BOENDE & MAT 
Familjen Maxvall/Holmstedt har kontinuerligt anpassat verk-
samheten och hittat nya lösningar. Susanne summerar det med 
att det varit ovisst men lärorikt år som har gynnat kreativiteten. 
När nattklubb inte var tillåtet blev Upper Deck en lounge. En 
korvvagn införskaffades. Den nya, utbyggda bryggserveringen 
kunde inte varit bättre tajmad och där är det enkelt att sitta 
glest. Nu ser man fram emot att börja bygga i Everts Tapas nya 
lokal (fd Hamnbageriet).  

Daniel Gustafsson, hotellchef på Stora Hotellet, stod inför 
sin första säsong. Utan något att jämföra med var det bara 

▲ Glest mellan borden var det i sommar.  ▼ Det installerades kölappssystem 
med displayer på flera matställen.
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På Ackes blev helheten 
ganska bra tack vare det 
stora inflödet av dags-
turister. Självklart var 
det en nedgång mot 
2019 med minskat antal 
platser och man drab-
bades av alla inställda 
arrangemang på Torget. 
Johan Tidstrand berättar 
att man skapade större 
avstånd mellan borden, 
införde maxtal för anta-
let gäster och köpte ett digitalt kösystem som slog väl ut och 
som kommer återanvändas i högsäsong även framöver. 

För Turisten Väst som driver Badholmen försvann försäsongen 
helt, man räddades av att bokningarna strömmade in för juli 
och augusti. Totalt blev sommaren ungefär som vanligt. Flex-
iblare avbokningsvillkor infördes och de kommer finnas kvar 
tills vidare.

Hos Villa Evalotta blev sommaren helt ok. Ändrade frukostvanor 
infördes med 30 minuters sittningar för att se till att gästerna höll 
avstånd. Det innebar större lönekostnader men är ändå något 
som Evalotta kommer behålla när det är mycket folk.

BUTIKER
Även i affärerna flödar kreativiteten och du kan fortfarande boka 
en hel butik och handla ensam med personalen eller shoppa i 
butiken via Facetime, sms, Messenger eller via telefon. Hämta 
sedan din kasse utanför butiken eller få den hemskickad, helt 
gratis. Med hjälp av sociala medier har det genomförts kund-
kvällar och kunddagar, kampanjer och aktiviteter – och de har 
inte slutat bara för att det blev lite mörkare ute. 

Rogers, Step by Step och Rogers by the Sea öppnade i slutet av 
mars. Maria Erlander såg till att snabbt få upp en ny webbshop 
för Step by Step. Redan 15 april kunde de uteblivna norska 
kunderna handla butikens utbud på nätet. Den nedre delen 
av Rogers by the Sea skiftade över till outlet i samarbete med 
leverantörerna. I det stora hela är Maria nöjd med säsongen, 
Den har inneburit en helt ny krisinsikt och bevis på hur mycket 
man kan klara när man måste.   

Coop har skaffat plexiglas mellan kund och kassapersonal, 
skyltar och dekaler, handsprit och handskar. Självskanningen 
är uppskattad. Enligt butikschef Linda Borggren har det varit 
jobbigt för personalen att inte veta hur allt skulle bli och det 
fanns oro för smittan, men sommaren gick bättre än väntat. 
Det blev en jämnare försäljning över en längre period vilket var 
enklare att hantera. Man har uppmanat alla kunder att handla 
ensamma, hålla avstånd och använda handsprit. 

Setterlinds fick en trög start runt påsk, allt var väldigt ovisst. 
Susanne Bjerkander berättar att hon normalt har stora beställ-
ningar inför bröllop, dop, begravningar och kräftskivor mm, 
men allt sådant föll bort. Vi levererade inte till ett enda bröllop, 
konstaterar Susanne, men trots det blev säsongen helt ok tack 
vare mängden besökare. Ett kölappsystem med tydliga anvis-
ningar utanför där kunderna fick vänta, fungerade väldigt bra. 
Givetvis gick det att få ut sin kasse för avhämtning för den som 
inte vågade gå in. 

Fjällbacka Loppis var nya i sin lokal – vad skall man jämföra 
med när man precis har öppnat? Johan Elg tror att man haft 
färre kunder på grund av pandemin även om efterfrågan på 
second hand bara ökar. Man har givetvis anpassat sig efter 
FHM:s rekommendationer. 

I BUTIKEN har Angela Hansson sett tydligt förändrade köpvanor. 
Kunderna har köpt mer heminredning men färre presenter och 
festplagg. På hösten brukar Angela vara med och arrangera 
populära modevisningar med uppåt hundra i publiken. En 
fredag kväll i november blev det istället en digital modevisning 
livesänd från BUTIKEN med över 1700 tittare! 
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ANDRA VERKSAMHETER
Turistbyrån anpassades till att ta emot ett sällskap i taget. Man 
använde de skyltar som Tanums Kommun gav ut och hade 
handsprit tillgängligt. Facebook blev ett viktigt arbetsredskap för 
att få ut tider och information om båtturer, de svenska besökarna 
söker ofta information den vägen.

Kvarnens verksamhet med spannmål och djurfoder har inte 
påverkats alls av pandemin, men försäljningen av konsument-
produkter som blomjord och sättpotatis har ökat uppåt 30% i 
år, uppskattar Stig Gustavsson. 

Hos Josefin Qvillby har frisörsalongen gått ungefär som vanligt. 
I våras kom det en del återbud från äldre kunder, men de kom 
tillbaka när håret blev för långt. Josefin har anpassat sig till 
kundens önskemål och bland annat haft uteklippningar. En 
kund i taget minskar riskerna. 

Wellness by Lisa Marie öppnade i ny lokal i Galärbacken och 
det gjorde verksamheten mer synlig. Hemmajobbare med 
ryggproblem är en ny kundgrupp. Marie Karlsson har försökt 
ligga ett steg före, masserar bara med kunden på mage, en kund 
i taget inne och väntrum utomhus, munskydd, desinficering, 
extra noggrann städning och handsprit. Dessutom erbjuds 
digitala PT-tjänster.

Kalvö Ostron stängde ner i mars och tog emot sina första gäster 
1 augusti. Åsa Hardin minskade antalet deltagare, blandade inte 
grupper och vidtog alla de vanliga åtgärderna men nu har hon 
valt att stänga under hösten pga de nya, strängare restriktionerna. 

Flygfältet har normalt många utländska flygplan och helikoptrar, 
främst från Norge och Tyskland. I år kom bara fem flygplan från 
Tyskland och inget från Norge. Andelen svenska flygplan blev 
mycket högre än tidigare, så antalet dags- och övernattande 
besök har ändå varit ganska bra. Stora Hotellet hade mycket 
uppskattad specialservice vid några tillfällen i år, berättar flyg-
platschef Lars Alsterqvist. Gäster hämtades och lämnades gäster 
här på flygfältet, det blev mycket positiva reaktioner på det. I 
övrigt påverkades inte verksamheten eftersom vi inte har täta 
folksamlingar. Vår Skogsbrandsbevakning och klubbverksamhet 
har fungerat bra trots restriktioner, avslutar Lars.

2Sea4U har haft en fin sommar med ökat intresse för att hyra 
kajaker. Familjen Eriksson har märkt av barnfamiljernas sug efter 
att testa något nytt. Möjligheten att komma ut i skärgården på 
ett smidigt sätt gör kajakerna populära. 

Ingemar Granqvist på MS Mira körde bara förbeställda turer i 
somras. Ingemar fiskade hela sommaren och levererade kräftor 
till Stora Hotellet och Bryggan. Han ordnande med kräftleveranser 
till Göteborg för att hålla försäljningen uppe när marknaden och 
priserna kollapsade efter Europas stängning. 

Världens Vackraste Skärgård tillhör visserligen inte närings-
livet, men det var det enda arrangemang som faktiskt gick 
att genomföra i somras. Tyvärr var det eländigt väder just på 
fadderdagen men det var uppenbart att många städade före 
och efter eftersom skärgården hölls ren och fin. 

Andra spontana aktiviteter har uppstått med hjälp av Facebook. 
Bland annat har Jacob Agertoft arrangerat cykelturer där det 
bara varit för intresserade att hänga på. 

Det har också ordnats tipspromenader, loppisar utomhus, 
gårdsmarknad och mycket annat. Den här bygden ger inte upp, 
vi ställer upp! n

Lägg av nu grabbar, vi 

skall ju hålla avstånd!!!
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Tänk om Olga och Carl-Axel Ericsson kunnat veta, hur mycket 
glädje deras donation skulle skapa på Fjällbackas äldreboende! 
Vi har tidigare berättat om Olga och Carl-Axel Ericssons fond, 
vilken förvaltas av en lokal stiftelse. Avkastningen från fonden 
skall enligt givarna användas ”till nytta och nöje för de boende 
på äldreboendet i Fjällbacka” och så har det verkligen blivit den 
här sommaren. Harriet Olsson är aktivitetsledare på äldreboen-
det i Fjällbacka och det är Gårdsrådet som ser till att förmedla 
fondens pengar över till Harriets verksamhet.

Sedan pandemin lamslog vårt samhälle i våras har man på 
Fjällbackas äldreboende visserligen haft stängt för besökare 
in i huset, men det betyder absolut inte att livet varit händel-
selöst. Harriet har under sommaren kunnat ordna ett mycket 
stort antal utomhusaktiviteter för de boende. Man har tillgång 
till en halvöppen innergård som gör att artister kan komma dit 
och uppträda. De behöver inte gå igenom huset och komma 
för nära de boende, vilka kan sitta på säkert avstånd och njuta 
av underhållningen. En del sitter på sina balkonger och andra 
sitter på gården. 

Det har under sommarhalvåret verkligen bjudits på ett helt 
otroligt varierat program. I snitt har det varit 1,5 aktivitet/vecka. 
Exemplen nedan illustrerar mångfalden.

Många artister/artistgrupper har ställt upp gratis, för att kunna 
förgylla de boendes vardag, medan professionella artister har 
erbjudits ett gage. Några aktiviteter har också arrangerats i 
samarbete med studieförbund. Ett sådant exempel var när en 
grupp mycket skickliga blåsare från Göteborgssymfonikerna 
spelade på gården. Vid ett annat tillfälle bjöd några unga dan-
sare på bugg mm.

Det började i maj med att prästerna Madeleine Myrström Kamb 
och Per Hammarström och kantorn Stein Markman ordnade en 
friluftsgudstjänst på gården och detsamma har senare även 
Pingstkyrkan gjort. Nationaldagen den 6 juni firades med stäm-
ningsfull sång av kyrkokören. Inför midsommarhelgen skänkte 
Bryggdansföreningen en midsommarstång som levererades av 
Mats Finn och Anders Edvinger. Man hade faktiskt aldrig tidi-
gare haft någon sådan stång på gården och den uppskattades 
mycket av de boende!

Lasse Lundberg och ”hans vänner” har spelat, liksom Fjäll-
backas båda ukelele-gäng. Carolina Friberg sjöng operapär-
lor ackompanjerad av Daniel Björkdahl. Dragshowartisten 
”Gretchen” har uppträtt, ”Gaston & Carita” sjöng och jonglerade, 
Felicia Falck framförde visor och en dag sjöng Martin Persson 
musik av bl.a. Elvis och Johnny Cash.

Örjan Torstensson har spelat två gånger och den ena gången 
använde han gaget till att bjuda alla boende på tårta. En som 
också har bjudit på något ätbart är Jonas Sand på Sandbunkern 
som en dag kom och bjöd alla boende på färska wienerbröd.

Det har glädjande nog inte varit några problem för Harriet 
att få ihop programmet. Alla har villigt ställt upp. En del har 
t o m ringt och själva erbjudit sig. Så var fallet, då Musikskolan i 
Hamburgsund kom på besök.

Nu, när det blivit för kallt att sitta ute på gården, ordnar Harriet 
och hennes kollegor istället med andra aktiviteter inomhus. 
Bland annat arbetar man på avdelningarna med ”aktivitetskor-
gar”. En vecka kan det i korgen finnas olika sorters äpplen, som 
man kan smaka på och försöka skilja sorterna åt. En annan vecka 
kan korgen innehålla material för glöggprovning, pepparkaks-
provning eller olika löv, som man skall försöka definiera och 
komma ihåg namnen på. 

”Corona”-nedstängning behöver alltså verkligen inte betyda 
brist på aktivitet. En sådan omväxlande artistkavalkad har man 
den här sommaren knappast kunnat se utanför Fjällbackas 
äldreboende. n

 
P.S. På Fjällbackaservice har man - åtminstone fram till mitten 
av november - varit förskonade från covid-19.

Trots corona – stor aktivitet  
på Fjällbackaservice

Text: Eva Björving • Foto:  Fjällbackaservice

Ukulele-gänget underhöll, Örjan Torstensson likaså och midsommarstången 
ordnade Anders Edvinger och Mats Finn från Bryggdansföreningen.
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Text: Sofia Sehlberg • Foto: Stina Stjernkvist/SVT och Lena Willig

Lars Lerin bjuder på Lars Lerin bjuder på 
öliv i SVT-serieöliv i SVT-serie

Jag ringer upp Lars Lerin på Facetime eftersom han tycker att det 
är trevligt att se personen han pratar med. Min facetime-kunskap 
är inte helt korrekt så vi övergår till enbart verbal kommunika-
tion istället. Det går bra det med, tycker Lars. 

Lerins sommarö bygger vidare på SVT-programmet Lerins 
lärlingar, där vi fick följa hur Lars anordnar en konstskola för en 
grupp personer med funktionsvariationer i Karlstad. Konstsko-

lan är fortsatt igång även utan tv-inspelningar, lärlingarna och 
Lars ses en gång i veckan. 

– Jag tyckte att det skulle vara roligt om några av mina lärlingar 
kunde träffa någon av våra svenska konstnärer och skådespelare. 
Produktionsbolaget bakom programmet, Nexico Media, och jag 
träffas lite då och då och pratas vid. Vi diskuterar ofta med varandra 
och hittar på lite olika idéer och på den vägen är det.

I Lerins Sommarö följer vi med konstnären Lars Lerin in i hans nya sommarhem på Fläskö i Fjällbacka skär-
gård. Lars och maken Junior bjuder hem sina konstlärlingar tillsammans med några av Sveriges kända kul-
turprofiler.
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Varje avsnitt i programserien består av ett möte mellan en lärling 
och en kulturmänniska.

– Junior är med och lagar mat, tar emot dem och de åker ut på 
olika äventyr.

På ön får Lars och Junior inte en lugn stund när de gästas av ope-
rasångaren Marianne Mörck, rap-artisten och ordkonstnären Erik 
Lundin, radioprogramledaren Hanna Hellquist, musikanten och 
programledaren Kalle Moraeus, programledaren Fredrik Wikings-
son och ståuppkomikern Marika Carlsson. Gästerna är väl valda.

– Jag går lite på intuition, vad man känner för, vilka som är lediga, 
och vilka som har  lust. Sedan finns det ju många man skulle tänka 
sig att ha som gäst, men jag tänker också på vilka skulle passa ihop 
med lärlingarna, eftersom mötet består av en lärling och en känd 
person åt gången.

Har du någon rolig anekdot från inspelningen du kan och vill 
dela med dig av?

– När vi ska ut och fiska, Junior och jag, blir det alltid fel. Antingen 
trasslar det till sig på något sätt eller så trasslar man in sig i något. 
Vid ett tillfälle tar Pingen (Per Inge Bergman), även kallad Makrill-
kungen i Fjällbacka, med mig och Marianne för att dörja makrill 
på Väderöfjorden. Det var en väldigt trevlig upplevelse.

 
Att Lars köpt ett  hus på Fläskö är förmodligen inget slumpmäs-
sigt val. Hans morfar var lots ute på Väderöarna. Hela Lars mors 
sida kommer från Fjällbacka och Hamburgsund. Mormodern 
hade hus i Fjällbacka som sedan gick i arv till Lars mamma och 
hennes syskon. Det såldes på 60-talet. Dessutom konfirmerades 
Lars i Fjällbacka kyrka. 

– Jag har Fjällbacka i mitt hjärta, har alltid längtat tillbaka och 
det var roligt att komma tillbaka och köpa huset på Fläskö. Jag 
blir nostalgisk, tillbaka till tiden som gått. Man går förbi huset, och 
tycker att det är en del av en själv. Men jag saknar människorna från 
förr, ett helt annat liv. Det luktade på ett annat sätt. Det luktade 
olja, tran och fisk. Fisket var ju på den tiden fortfarande aktivt. Jag 
kommer också ihåg Fjällbacka-Bladet!

Jag funderar på Lars tid som barn i Fjällbacka och hur den  
präglat hans konst. Han menar att allting man är med om är 
erfarenheter som finns i en, och det han varit med om under 
barndomen har han alltid med sig på något sätt som i sin tur 
påverkar vad man längtar till.

– Älskar ju havet, och det återvänder jag alltid till. Måsar, vatten 
och sjöfart. Det har jag i blodet och kommer alltid tillbaka till. Det 
har betytt mycket.

Jag frågade inledningsvis Lars hur lång tid vi hade på oss för 
intervjun, och ödmjukt svarade han ”30 minuter kanske blir 
bra?” Och på tal om ödmjukhet, när jag någon dag tidigare 
berättade för min klasskompis Carolina att jag skulle prata lite 
med Lars hade hon en speciell fråga i åtanke. Hon ville veta vad 
Lars har för strategier för att kunna fortsätta vara så ödmjuk i 
denna hårda värld?

– Ödmjukhet, det är en läggningsfråga tror jag. Det är lätt gjort 
att det slår över, och att det blir lite självdestruktivt. Att man inte 
respekterar sig själv. Men sedan har jag det efter mina släktingar 
på Västkusten, min mormors mor bad om ursäkt för sig. Gick till 
kyrkan, var så där undfallande. Och min mormors systrar var blyga, 
hade en social rädsla, något som jag känner igen. Mamma likadan. 
Man ska inte göra väsen av sig.

Vi snuddar lite vid Schartaunismen och dess starka fäste i 
Bohuslän under 1800-och 1900-tal, och hur det kan har präglat 
det Bohuslänska samhället. 

Vad händer härnäst?
Efter inspelningarna under sensommaren är det ganska lugnt 
hos Lars nu, och han fokuserar på måleriet i sin ateljé på Ham-
marö i Värmland. Han berättar för mig att han ska försöka få till 
en ateljé på Fläskö, att han ska sätta in ett större ateljéfönster 
så han får in mer ljus och kan vara där fler årstider än under 
sommaren.

– Är lite besatt av att jag ska kunna vara igång jämt, så jag vill 
kunna vara där med. 

Inspelningen av Lerins Sommarö höll på hela augusti och en bit in 
i september. Programmet sänds i sex delar på SVT. Första avsnittet 
hade premiär den 25 november och sista avsnittet går att avnjuta 
dagen före dopparedagen på SVT eller SVT Play. 

Killen med lotssläkt från Väderöarna har nu hittat sitt eget ö-liv, 
om än lite mer lagom dramatiskt. 

– Jag är sådan, att det tar mig väldigt, när jag ser mormors hus 
därute på Väderöarna, det griper en, när man tänker på vilket liv 
de hade där ute med väder och vind. n
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Text: Gertrud Lundström • Foto: RS Fjällbacka

RS Fjällbacka här!
Tack vare många generösa sponsorer och sjöräddarnas insatser 
är RS Fjällbackas nya efterlängtade stationsbyggnad mycket 
snart inflyttningsklar. 

Det har blivit en resa på drygt fem år. Den tog sin början 7  febru-
ari 2015 när undertecknad tillsammans med sjöräddare Bo 
Lundström skrev ett brev till Kommunstyrelsen i Tanum, med 
dåvarande stationsansvarig Leif Hugossons goda minne.

I skrivelsen framhöll vi vikten av att ha en väl fungerande sam-
hällsnyttig sjöräddningsverksamhet i Fjällbacka, med ständig 
jourberedskap. Vid den tidpunkten hade vi endast våra båtar 
att ha möten, utbilda, utbyta erfarenheter och uppehålla oss i. 
Vi påpekade också behovet av att ha en lokal att befinna oss i 
vid jourtjänstgöring, då inställelsetiden för sjöräddare är 15 min 
vid sjöräddningslarm. Ett problem som bidrog till svårigheter 
vid nyrekrytering av sjöräddare. Tillgång till toalett stod också 
högt på önskelistan! 

Vårt förslag som kortsiktig lösning var att få hyra en lokal i 
Fjällbacka, och som långsiktig lösning få uppföra en ny stations-
byggnad, i nära anslutning till våra båtar.

Ganska snart efter att vår skrivelse mottagits blev vi inbjudna till 
ett möte hos Kommunstyrelsen som såg positivt på att medverka 
till att lösa våra problem.

Till att börja med fick vi hyra ”Gamla Brandstationen” i väntan 
på ett nytt stationshus med bättre läge vid båtarna, anpassat 
till sjöräddningsverksamhetens behov. 

Till vår stora glädje har vi nu nästan kommit i mål och ser fram 
emot att få flytta in i ett nytt stationshus med en fasad som till 
stor del efterliknar det gamla sjömagasinet.

STORT TACK TILL ER ALLA, som medverkat till att detta sta-
tionshus har blivit verklighet. Tyvärr kommer vi inte att kunna 
anordna någon invigning förrän smittorisken för covid-19 är 
förbi. Men då kommer vi varmt välkomna er alla att titta in! 

Liksom många andra jourverksamheter har också RS Fjällbacka 
fått specifika riktlinjer att följa sedan pandemins utbrott, utöver 
de lokala och nationella råden. 

Vi har kompletterat med smittskyddsutrustning och desin-
fektionsmedel med utökad rengöring ombord. Vid utbildning, 
övning samt arbetsmöten har vi arbetat i små grupper, med 
begränsat antal sjöräddare. Större möten hålls digitalt. Vid 
larm och andra uppdrag är vi endast de antal besättningsmän 
ombord, som erfordras för uppdraget. Allt för att minimera 
smittorisken. Men trots detta har vi ändå med hjälp av våra 
erfarna sjöräddare lyckats utbilda fler nya besättningsmän och 
skeppare under sommarhalvåret.

Coronapandemin har också påverkat totalt antal sjöräddnings-
larm och uppdrag utmed våra kuster. För RS Fjällbackas del kan vi 
nu med facit i hand konstatera att antalet sjöräddningsuppdrag 
i sommar inte skiljer sig nämnvärt mot sommarperioden 2019. Vi 
har också noterat att gästande båtar från de nordiska länderna 
har varit få i våra farvatten . Däremot har flera andra sjöräddnings-
stationer haft ett ökat antal uppdrag under sommarperioden, 
framför allt på Ostkusten och i Göteborgs skärgård, samt söderut.  

Av det totala antalet sjöräddningsuppdrag runt våra kuster 
dominerar maskinproblem vid assistansuppdrag och drunk-
ningstillstånd vid sjöräddningslarm. Tänk på att den bästa liv-
försäkring man kan ha ombord, är att bära flytväst. Stora som små!

Sjöräddarna vid RS Fjällbacka önskar er alla en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År, med en förhoppning om en pandemifri framtid. n
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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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Fjällbacka skärgård i rollspel
Text: Anders Torevi • Foto:  Anders Torevi och Annika Härenstam

I sommarnumret 2019 kunde ni läsa om skulptören 
Mattias Härenstam och hans fru barnboksförfatta-
ren Gry Moursund. Nu har jag träffat Mattias bror 
Tomas som är skapare av rollspel. Det senaste heter 
Nordiska Väsen – Skräckrollspel 
i 1800-talets Norden och i ett av 
äventyren har Tomas hämtat in-
spiration från Fjällbackas skär-
gård och de historier och skrönor 
han växte upp med här. 

Jag får börja med att erkänna att jag inte 
riktigt hade koll på området. Jag var säker 
på att rollspel innebär att man bygger sin 
utrustning, klär ut sig och agerar - lajvar 
- i ett skådespel, som exempelvis under 
Medeltidsveckan i Visby. 

Nja, rollspel är inte bara det. Det kan 
även gå ut på att man sitter runt ett 
bord och har blivit tilldelad en rollfigur 
utifrån ett skrivet manus - Regelboken. 
Deltagarna skall sedan i de olika äventyren lösa fiktiva händel-
ser utifrån ett skrivet scenario. Vägarna till lösningen går till 
viss del att finna i logik men även tärningar är med och låter 
slumpen spela in.

Tomas spelade ofta rollspel som ung. När hans intresse återkom 
skapade han tillsammans med några vänner förlaget Fria Ligan. 
En del av gänget har andra jobb men Tomas arbetar med detta 
på heltid. Företaget ger även ut brädspel samt konst- och litte-
raturböcker, men deras fokus är rollspel. 

De senaste tio åren har rollspelsgenren med 80-talets demoner 
och drakar blivit stor och Nordiska Väsen tillhör den genren. 
En av Nordiska Väsens fyra berättelser heter Havets Silver och 
handlar om nordisk folktro i ett alternativt 1800-tal där olika 
naturväsen finns ”på riktigt”. Man utreder fall där olika väsen 
ger sig tillkänna på olika sätt. Allt är fiktivt men Abela, Henrik 
Schartau och Vrakholmen är namn vi känner igen och att Stellan 
Johanssons ”Ruskiga historier” fanns med i tanken vid scenernas 
skapande märks tydligt. 

Fria Ligan ger ut spelen på svenska och engelska men de har 
andra partners som översätter och ger ut i t ex Tyskland och 
Frankrike, så vad det lider kommer Nordiska Väsen finnas på 
flera olika språk. Den totala första upplagan är 8 000 ex varav 
den svenska utgör en fjärdedel. Sedan tillkommer som sagt 
andra språks upplagor på andra förlag.

– Intresset för nordiska väsen är stort i världen nu och det är lite 
spännande att tänka på hur amerikaner löser problemen med 
Fjällbackas väsen. Det kommer spelrapporter, många lägger ut 
sina upplevelser på sociala medier. 

Spelen innehåller tärningar, spelkort, 
karta m.m. Det känns lite som ett 
brädspel, är det en tävlan mellan delta-
garna, vinner någon?

– Spelen är en kombination av spel och 
historia. En person är spelledare och presen-
terar miljön och berättelsen, de andra har 
tilldelats var sin rollperson med olika egen-
skaper beskrivna. Även sifferegenskaper om 
vad respektive figur är duktig och mindre 
duktig på är parametrar i spelet. Ramarna 
finns i berättelsen men hur det slutar, och 
hur vägen dit blir skapas i spelet, kan bli lite 
hur som helst. Ett spel tar en ”rejäl spelkväll” 
men kan också delas upp på flera dagar. 

Tomas tycker inte att jag har helt fel om 
att rollspel kan vara som under Medel-
tidsveckan.

– Det är en annan gren av samma träd att klä ut sig och lajva. 
Många deltar i både lajv- och bordsrollspel. 

J R R Tolkien skapade Sagan om ringen med utgångspunkt i den 
nordiska folktron och även Game of Thrones har tydliga inslag 
därifrån 

– Många utifrån som spelat våra tidigare rollspel är nyfikna på 
den nordiska mystiken. Det här är vårt åttonde spel, tidigare har 
det varit mer science fiction.
Är du intresserad av rollspelen, gå in på www.frialigan.se. n



36FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2020-2021 • Nr 129

Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi, Deep Sea Reporter, Joakim Larsson och Tobias Ehn.

Perfekta fisken vänder åter

Under min uppväxt har jag hört om 1940- och 1950-talets dörje-
fiske efter tonfisk. Min snart 90-årige far minns när kultebåtarna 
kom in med tonfiskar surrade utmed sidorna på båten och 
lämnade vid Dortées brygga. Sedan försvann tonfisken ifrån 
Nordsjön, troligen beroende på för hårt fiske. 

ICCAT som styr fångstkvoterna för fiske internationellt, har under 
lång tid sänkt kvoten för tonfisk och har på så sätt lyckats styra 
utvecklingen i rätt riktning. Ett tydligt tecken på detta är de relativt 
stora flockarna som i augusti kommer upp till våra trakter.

I bl a Sverige och Danmark är det förbjudet att fiska tonfisk i 
annat syfte än forskning. Runt 45 svenska team har via Sveriges 
Lantbruksuniversitets marina del SLU Aqua fått tillstånd att 
spöfiska för att tillsammans med SLU märka och släppa tillbaka 
tonfisken. Det finns även 80 danska team. 

Många anser muskelpaketet blåfenad tonfisk vara den perfekta 
fisken. Den kan bli 3 m lång, väga 500 kg, simma i 75 km/h ner 
till 1000 m djup och bli 50 år gammal. Dick förklarar:

– Tonfisken föds österut i Medelhavet och vissa simmar upp till våra 
vatten, vidare runt norska Sörlandet och upp till Lofoten. Vänder där, 
simmar söderut. Via sändarna har rutter loggats vidare till Biscaya, 
över Atlanten till Mexikanska Gulfen och tillbaka. Det är inga korta 
resor och därtill många gånger upp och ner till 1000 meter.

Den är inte bara perfekt, den är dyr också. Världens dyraste 
fisk. 2019 fiskades det blåfenor för 120 miljarder kronor varav 
den dyraste fisken såldes i Japan (var annars?) för 28 miljoner. 

Sportfiskarna ställer upp ideellt och driver projektet men det 
ställs tydliga minimikrav på kunskap och utrustning för att bli 

accepterad. Visst finns det en tanke på att det i framtiden skall 
kunna bli en kvot för catch-and-release-fiske på tonfisk. Det 
skulle kunna bli en stor sak för besöksnäringen i vårt annars så 
fisktomma område (borträknat makrillen, då). Det kan nämnas 
att Norge har en kommersiell tonfiskkvot på 312 ton (2020) varav 
tre ton går till till sportfiskets catch-and-release.

Tobias Ehn från Kämpersvik är en av eldsjälarna i forsknings- 
projektet. För er som sett TV-serien Wicked Tuna, där ameri-
kanska fiskare kommersiellt fiskar tonfisk med spö, har Tobias 
löpande kontakt med flera av dessa båtar för att få råd och tips. 

Fångad tonfisk förses med 
en sändare som via satellit 
talar om var fisken befin-
ner sig. Sändaren är fäst så 
att den lossnar efter ett år 
och då gäller det att hitta 
den för att få ut all övrig 
data som finns lagrad. Om 
ni ser en mojäng uppspo-
lad på land som den på 
bilden; ta hand om den 
och ring telefonnumret som står på mojängen. 

Näst sist kan det nämnas att ”ton” inte har sin betydelse från ljud. 
Det grekiska ordet Thynnos betyder ”som rör sig snabbt”.

Sist, men inte minst (!) fick Dick Högberg en håkärring på 
200 meters djup i rännan innanför Koster i somras. 245 cm och 
beräknad vikt till 120 kg. Fantastiskt – så nära land! n

2016 började det åter dyka upp blåfenad tonfisk i vårt område efter  60 års frånvaro. Sportfiskare i Västsverige 
och Danmark inledde ett projekt, tillsammans med forskare på nationella universitet, för att sätta sändare på 
tonfiskarna som loggar deras rutter över haven. Dick Högberg, förmodligen Fjällbackas mest hängivne sport-
fiskare, tillhör ett av teamen som deltar i projektet.

Tobias Ehn med en positionssändare.

Dick med flaggan som visar att båten är med i projektet som tillåter fisket. En sändare sätts på plats i tonfiskens rygg. Hoppande tonfisk fotograferad utanför Lysekil.

S P O R T F I S K E
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Kajfiske efter makrill

Den stora besöksflugan i Fjällbacka under 2020 har inte varit 
turister från när och fjärran som letat efter Camilla Läckbergs 
eller Ingrid Bergmans miljöer. Det har inte heller varit busstu-
rer med kinesiska besökare. Istället har vi helt plötsligt fått ett 
enormt uppsving av besökande sportfiskare som har kommit 
för makrillfiske mitt inne i Fjällbacka hamn. Ett fiske som känns 
vida mer omfattande än 1970-talets sportfiske som var ute efter 
torsk i skärgården. Vad som är intressant är att vår gamla kaj 
helt plötsligt fick en oanad ny användning och blev befolkad 
av delar av Sveriges cirka 1,6 miljoner vuxna sportfiskare (plus 
cirka 500 000 ungdomar).  

Sillen har tydligen gått till i stora mängder i skärgården och 
sökt sig nära land då den blivit förföljd av makrillen in mot kajen. 

Detta har fått till följd att makrillfiske med kastmete vid den 
gamla kajen har nått oanade höjder. Fiskare som inte har tillgång 
till båt har kommit hit från när och fjärran och fått möjlighet att 
fånga makrill på löpande band. Jag har pratat med fiskare från 
både Trollhättan och Göteborg som bara kört upp över dagen 
för att uppleva fisket från vår kaj. Fisket sker i huvudsak i form av 
kastmete, det vill säga att man använder ett kastspö med flöte 
och där under har man en tafs på några decimeter till kroken 
som agnas med småsill. Man kastar ut, väntar på att flötet skall 
börja röra sig, ett snabbt ryck och sedan kan man förhoppnings-
vis håva in en makrill. Helt tydligt ett mycket lyckat koncept då 
man nästan alltid fått makrill när jag passerat morgon, middag 
och kväll. Fiskaren kan sedan stolt åka hem och tillaga god färsk 
makrill fiskad från Fjällbackas kaj.

Fisket pågår från morgon till sen kväll och började i våras, 
fortsatte under sommaren och fortgick fortfarande en bra 
bit in i oktober. Man får säga att dessa sportfiskare är mycket 
hängivna och utnyttjar den svenska naturen under de rådande 
omständigheter på ett positivt sätt med bra avstånd mellan de 
fiskande. Lite grymtande har hörts emellanåt om att det skräpats 
ned så kommunen kunde nog ombesörja bättre skräpinsamling 
vid kajen. Och varför inte också återinföra besökstoaletterna 
som förut fanns nedanför ruinen av Badis? Man får väl också se 
detta som en värdigt alternativ till det i år tyvärr inställda VM i 
Makrillmete. n

Text: Lars Kahlman • Foto: Roalf Karlsson

Text: Anders Torevi • Foto: Privata

Rekordfiske utanför Väderöarna

På en timme lyckades sportfisketeamet Garmin Omega 
få två fiskar i storleken ”svenska rekord”. Vid 500 meters 
djup en bra bit utanför Väderöarna fick grabbarna först 
en håkärring på 186 cm, men det var inget rekord, inte 
heller en fin vitrocka. Sedan kom den magiska timman. 
Christian Bergqvist fick på 535 meters djup en skoläst 
på 1341 g – nytt svenskt rekord. Skolästen är en djup-
havsfisk som lever på 400 - 1200 meters djup men kan 
undantagsvis gå ner till 2200 m. 

Bara minuter efter fick kompisen Niklas Kolbeck ett 
minst sagt redigt napp. Efter en timma hade han med 
hjälp av Christian samt Torbjörn och Viktor Sandin 
fått upp en håkärring med en längd på 3,75 meter 
och 483 kg. Man mäter längd och omkrets och i en 
framtagen tabell kan då utläsas den beräknade vikten 
(för catch-and-release fiske). Hajen är nu godkänd och 
är den  längsta och den tyngsta fisk som fångats med 
spö med utgång från svenskt vatten. Den totalt längsta 
borde vara en brugd, men den äter bara plankton så 
den fås inte på spö. n

S P O R T F I S K E
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I gråkulet väder 9 november nåddes vi av nyheten att vår 
vän och mångårige medarbetare Tomas Forser gått bort. 
Beskedet var inte oväntat, men ändå så sorgligt. 

Tomas skrev många artiklar i Fjällbacka-Bladet och 
under elva år var han aktiv i föreningsarbetet. Fyra år i 
styrelsen, tio år i redaktionen och tre som ansvarig utgi-
vare. Tomas var med och omarbetade tidningen från en 
svartvit, mindre tidning till en lite större tidskrift i fyrfärg 
med betydligt mer bildyta och adekvatare texter. Som 
litteraturprofessor brann han för språket.

Tomas föddes och växte upp i Fjällbacka som ett av 
tre syskon. Hans far var landsfiskal men blev senare 

Tomas Forser död –  Anders Torevi

kronofogde i Göteborg och familjen flyttade dit. Nu tog 
intresset för litteratur och kultur fart. Det blev många år 
på Göteborgs Universitet och Tomas var även kulturchef 
på Göteborgs-Posten, teaterkritiker och bokrecensent. Han 
var aldrig rädd att säga vad han tyckte. Listan över Tomas 
förtjänster kan göras lång. De vackra orden om honom och 
hans gärning inom kulturen hörs nu från när och fjärran.

Bilden är från boksläppet av boken om Hilma Angered 
Strandberg vid Telegrafen i Fjällbacka där Hilma blev före-
ståndare 1883. Tomas recension av boken, som blev det 
sista han skrev i vår tidning, kan läsas i Fjällbacka-Bladets 
vinternummer 2019.

Idrottsintresset var, tvärtemot hos många andra kultur-
personligheter, stort. Tennisen var med honom så länge 
han kunde spela och i denna sorgens text får vi inte 
glömma anekdoten om fotbollsmatchen för Fjällbacka 
IK någon gång på tidigt 60-tal när han fick en jäkla smäll 
över smalbenet och gick av i slutet av första halvlek. Den 
hårdföre tränaren krävde att han skulle spela andra halv-
lek. Det gjorde han också med, vad som sedan visade sig, 
ett brutet ben… 

Jag är tacksam för alla råd och snabba svar på språkfrågor 
en redaktör kan ha och för alla år som Tomas var mycket 
god vän. Tomas Forser blev 77 år. n

Bokanmälan
Kvinnorna på Flanagans
Åsa Hellberg – Forum  bokförlag

Annika Torevi

Åsa Hellberg, uppväxt i Fjällbacka, var med och startade feel-
good-genren i Sverige med serien om Sonja. Hennes första 
bok, Sonjas sista vilja från 2012, ser nu ut att bli film. Åsa är en 
produktiv författare och i juli kom hennes andra bok i trilogin 
om lyxhotellet Flanagans i London, Kvinnorna på Flanagans. 
Den tredje och sista delen kommer ut 2021. Hela serien är såld 
till ett tiotal länder. 

Borde du läsa bok två? Ja, definitivt om du läste den första 
med behållning. Annars läser du den första först, serien är 
skriven i kronologisk ordning. För oss som är förtjusta i brit-
tiska tv-serier på temat ”upstairs och downstairs” är Flanagans 

mumma. Lyx, glamour, 
rasism, klasskillnader, vän-
skap över generationer, 
hemligheter, intriger – 
och förstås kärlek med 
förhinder. Alla trovärdiga 
karaktärer har både ljusa 
och mörka sidor, Åsa 
Hellberg väver deras 
öden så jag saknar dem 
när boken är slut. Det är 
det som är bra feelgood!

Första boken handlar 
om 1960-talet, andra om 
1980-talet och den tredje kommer utspela sig på 2000-talet. 
I alla tre böckerna spinns trådar till Sverige. Bok nummer två 
slutar på nyårsafton 1999, på tröskeln till det nya milleniet, och 
det gamla avslutas med en riktig cliffhanger. n

Foto: Marita Adamsson, Strömstads Tidning.
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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, ordförande
Karin Darpö, kassör 
Carina Bjurström, sekreterare
Pernilla Uttgren
Gustaf Berggren
Erik Norderby,
Ingrid Bräck-Jensen
Timmy Ahlström
Agneta Blomqvist

Ordförandebrev hösten/vintern 2020-21

Är folk i Fjällbacka lyckligare än andra?

Frågan är naturligtvis ställd på sin spets men det kan finnas ett 
uns sanning visar forskning från England från 2017 som Lewis 
R. Ellioth vid University of Exeter varit med att ta fram. I en stor 
hälsoundersökning bland 48 miljoner engelsmän fick de som 
ingick i undersökningen bland annat själva skatta sin hälsosta-
tus mellan usel och utmärkt. Det låter kanske väl enkelt men 
det är en stark indikation på livslängd och livskvalitet. När de 
kombinerade frågan med alla andra ämnen fick de några ganska 
överraskande svar. 

Ett var att människor som bodde i direkt anslutning till havet 
skattade sin hälsostatus betydligt högre än folk som bodde inne 
i landet. Vad som är ännu mer intressant är att det var oberoende 
av exempelvis inkomst, vilket annars brukar vara kopplat till 
hälsa: högre inkomst – högre skattad livskvalitet.  

Tvärtom var effekten starkare bland de som hade de lägsta 
inkomsterna. Tolkningen som forskarna gjorde var att tillgång 
till naturen vid havet är den stora skillnaden. Man hittade dess-
utom höga samband mellan att bo vid havet och möjligheten 
att ägna sig åt utomhusaktiviteter vilket är bra för den mentala 
hälsan. Vill ni läsa hela undersökningen? Maila mig!

Vad vill jag ha sagt med ovanstående? Att livet i den lilla byn 
vid havet under covidåret 2020 på många sätt varit ett riktigt 
skitår. Tråkigt, on hold, i väntan. Väldigt vuxet. Väldigt lite party. 

Men vi som bor här har vänt det till något positivt, vi har valt 
att umgås utomhus i vår fantastiska närmiljö, istället. En brusig 
promenad med en paus och en korv i lä bakom hällen eller med 
en cykel och smörgås med varm choklad i skogen. 

Vi har umgåtts med avstånd, inte med distans. Och vi har haft 
after work med vänner i Uddevalla, vänner i Göteborg och i 
Stockholm. Ja, som vi har träffat vänner och släkt – digitalt 
förstås. För om det är något som fått sig en skjuts i rätt riktning 
så är det digitaliseringen. 

Nu är det inga konstigheter att svärmor ringer ”face time” eller 
att min pappa klickar hem en matkasse med hemkörning. Man 
kan inte säga att detta varit ett bra år för någon, så är det bara, 
varken som företagare eller som människa. 

2020 - året då allt tog paus och vi var hjältar om vi inte träffade 
någon. Året då vi förväntades promenera utomhus istället för att 
äta middag ihop, klicka hem maten istället för att gå till affären 
eller försöka tränga ihop sig framför en liten skärm för att säga 
”Hör du mig?” till någon som svarar ”Syns jag?” och triangiaköket 
blev årets julklapp.

Vill ni engagera er i Samhällsföreningen? Hör av er! n
Foto: Christian Grau. 
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Från Sälvik jorden runt
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Lisa och Johan Persson

Man skulle kunna tro att oceanerna är ett bra ställe att 
undvika viruset. Och till havs fungerar det säkert. Men 
man skall ju i land också. Här har våra världsomseglare 
inte haft någon speciell framgång hittills. I våras fick de 
lämna Sri Lanka pga viruset, seglade till Maldiverna och 
blev inte ilandsläppta. 49 dagar isolerade på redden 
utan markkänning och sedan iväg mot fler utmaningar:

Att Covid -19 har förändrat världen kan vi vara överens 
om. Givetvis har det även påverkat oss mer än vi önskat. 
Länder som stänger och isolering på båten är vardags-
mat nu. När vi i all hast lämnade Maldiverna hade vi 
planerat ett stopp på Chagos på vägen men i sista stund 
blev vårt tillstånd att ankra där indraget. Chagos är en 
liten avlägsen ögrupp mitt i indiska Oceanen. Ögruppen 
är mest känd för att Amerikanska flottan har sin bas 
där men de har även oförstörda rev och mängder av 
undervattensliv. Men… som sagt, dit fick vi inte komma. 
Den glädjen som bubblade i hela kroppen när beskedet kom från 
Reunion att vi var välkomna var obeskrivlig. På två timmar var 
ankaret ur sanden och vi på väg. 

Seglingen från Maldiverna visade sig inte vara så enkel, vi hade 
squalls (väderfenomen i tropikerna med snabbt ökande vindar 
med regn och åska), motvind och motström. Redan första natten 
får vi en slänggipp och vår goosneck (grejjen som håller bommen 
på plats i masten) gick av. Det enda som håller upp bommen är 
vårt segel. Efter mycket jobb och trix och fix får vi in vårt storse-
gel och lyckas hjälpligt få bommen på plats och seglar med ett 
nödsegel resten av vägen. Det tog oss 17 dagar att segla 2200nm, 
vår näst längsta segling hittills.

Hårnålskurvor och naturscener
Reunion är en okänd pärla, eller vi hade i alla fall inte hört talas 
om ön innan vi började långsegla. Reunion ligger strax söder om 
Mauritius och tillhör Frankrike, vi är alltså i EU. En helt underbar ö 
om man gillar berg, dalar, vandring, fotografering, baguetter och 
rött vin! Åk hit, ni blir inte besvikna! Vi gjorde många vandringar 
och tog tusentals vykortsbilder, hela ön är en enda stor fotostu-
dio. Obeskrivligt vackert med skönt klimat. Efter fyra månader 
så känner vi att det är dags att segla vidare mot Sydafrika. Vi 
ska nu göra en av de passager vi varit mest oroliga för under 
hela vår resa. 

Monstervågor och hårda vindar
Längs med Afrikas östkust går den starka Aghullas-strömmen. 
Vi har hört många skräckhistorier om hur stora tankfartyg går 
under i vågorna och vindar på över 60 knop. Om man har otur 

och får vinden mot strömmen så kan det bildas monstervågor 
som drar ner dig i djupet. Med andra ord, denna sträckan inger 
respekt. Till vår hjälp har vi två olika, oberoende ”vädergurus” som 
ska guida oss över havet. Det visar sig bli en besvärlig segling där 
vindarna är helt oberäkneliga och ena minuten blåser i över 35 
knop från sydväst och i nästa 10 knop från norr! Vi får mejl varje 
dag om de olika låg- och högtrycken, hur de rör sig och om vi bör 
segla längre norrut eller söderut för att inte hamna mitt i skiten. 
Så fort vinden dör ner startar vi motorn och försöker komma så 
långt som möjligt, här handlar allting om att vara så kort tid som 
möjligt på havet. Inte heller denna seglats var helt utan missöden 
utan vår autopilot slutade helt att fungera, givetvis på natten 
med stora vågor som puttar oss hit och dit. Vi hade varit lite slöa 
och inte förberett vårt vindroder innan vi åkte från Reunion, och 
det ångrade vi bittert! Jag stod och handstyrde och kunde inte 
hjälpa Johan det minsta när han hänger bakom båten med vatten 
ömsom till armhålan ömsom till fötterna och skall styra in rodret 
på plats med en hand! Hur han lyckades med det förstår jag inte, 
men tack gode gud att vi slapp handstyra de sista dagarna! Precis 
innan vi angör Richards Bay i Sydafrika blir vi välkomnade av en 
val som vinkar med stjärtfenan 100 meter framför båten! Äntligen 
här men… i skrivande stund (17 dygn) ännu ej insläppta i landet!

Lisa och Johan släpptes så småningom i land, åkte på safari, 
Johan fick covid-19, lades in på sjukhus i Durban och är nu 
mycket bättre. Vi ser fram emot spännande rapporter från 
seglingen runt Godahoppsudden och hemåt. I väntan på nästa 
nummer hittar du fina bilder, roliga beskrivningar och trevliga 
videos på syrubicon.wordpress.com. n

Del 8

Vid karantänkaj i Richards Bay, Sydafrika.
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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.

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



FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2020-2021 • Nr 12945

FOTBOLL SPOR TEN

 

Rulla in en boll och låt den rulla

Text: Nr 2 - Johan Hultberg • Foto: Yvonne Ekström

Den pågående coronapandemin har skakat om hela världen, 
så också fotbollen i Norra Bohuslän. Fjällbacka IK har under sin 
långa historia knappast upplevt en så märklig säsong som årets. I 
våras var det länge osäkert om det ens skulle bli något seriespel. 
Men spel blev det men först efter världens längsta försäsong. 
Säsongspremiären blev i augusti istället för i april och division 6 
Norra Bohuslän avgjordes i en enkelserie. 

Vi inledde säsongen fantastiskt med seger 10 – 0 mot Munkedal. 
Efter denna uppvisning rullade vi till Strömstad där vi efter en 
risig första halvlek tände till och visade upp det vackraste ett 
lag kan uppbringa – kämpaglöd och laganda – vilket gav tre 
nya poäng. Efter matchen löd rubriken i Strömstad Tidning 
att ”Fjällbacka IK har inlett seriespelet starkt”. Och så fortsatte 
vi med ytterligare en seger och serieledning. Under resten av 
säsongen bjöd vi på ömsom vin, ömsom vatten. Nämnas måste 
det snöpliga nederlaget mot Hamburgsund då ledning vändes 
till förlust under de sista fem matchminuterna. Det är en förlust 
som fortfarande svider, men revanschlusta är högoktanigt 
bränsle som kommer väl till pass under försäsongsträningen. 
När domaren blåste i pipan för sista gången säsongen 2020 stod 

det klart att vi i år slutade på coronasäkert avstånd 
från både toppen och botten. Med vår femte plats 
tog vi ett rejält kliv framåt jämfört med säsongen 
innan. Och vi var det enda lag som knep poäng 
av seriesegrarna Bullarens GOIF. Lagets positiva 
utveckling hoppas vi fortsätter under 2021 då vi 
tveklöst vill vara med och kriga i tabelltoppen!

När laget samlades till avslutningsmiddag i höstas 
hade ledarkvartetten besående av Fredrik Oskars-
son, Mattias Pagander, Andreas Karlsson och vete-
ranen Peter Klarqvist tagit fram fler utmärkelser 
än vad som nog delas ut under hela idrottsgalan. 
Några utmärkelser, prestationer och insatser är 
dock särskilt värda att omnämna. Joel Torstensson 
lyckades exempelvis med konststycket att både 
ta hem ”årets mål” och ”årets träben”. Säsongens 
målkung blev Anton Benjaminsson och kapten 
David Granqvist, som lyfter laget med sitt spel-
sinne och positiva ledarskap, fick den självklara 
utmärkelsen som lagets mest värdefulla spelare. 

Den person som hyllades mest under kvällen var dock klubbens 
fantastiska trotjänare Lars Engberg som svingar ordförandeklub-
ban, kritar linjer och tvättar kläder. Det är personer som Lars som 
är svenskt föreningslivs osjungna hjältar. Tack!

Nästa år firar FIK 95 år som klubb. Som rätt nyinflyttad till Fjäll-
backa känner jag bara till en liten del av klubbens spännande 
och stolta historia men det är klart som korvspad att klubben 
spelat och alltjämt spelar en stor och viktig roll för samhället 
vi älskar. Idrottsplatsen är mer än en fotbollsplan. Det är en 
mötesplats. En plats för glädje och gemenskap. Och fotbollen 
är bra mycket viktigare än resultaten. När bollen rullas knyts 
relationer och vänskap uppstår. Den glädje och gemenskap 
som fotbollen och FIK skänkt mig vill jag att också mina och 
andras barn här i Fjällbacka ska få chans att uppleva. Därför 
är det så roligt att Johan Palm och Alexander Ahlström startat 
upp ett pojk- och flicklag vilket förhoppningsvis kommer följas 
av många fler lag. 

Fjällbacka IK är en klubb med en stolt historia och en hoppfull 
framtid. n

En ödmjuk bild framför resultattavlan efter 10-0 segern mot Munkedal.
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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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Mycket golf i år – trots allt! 

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

Trots en annorlunda säsong med en pandemi som medfört 
en hel del begränsningar, har verksamheten på Fjällbacka 
Golfklubb kunnat genomföras på ett bra sätt. 

Intresset för golf har ökat markant i hela Sverige under 
2020, vilket vi även upplevt på Fjällbacka GK. Möjligheten 
att komma ut i naturen, träffa sina vänner och spela golf 
– samtidigt som man kan hålla avstånd – har varit bidra-
gande orsaker till detta.

Högt tryck på våra aktiviteter
Under säsongen har vi haft mycket spel på vår bana och 
intresset för våra golfkurser och lektioner har varit ovanligt 
stort. Det är extra kul att vi har kunnat hälsa så många nya 
medlemmar välkomna till oss.

Sedan det blev möjligt att fr.o.m 1 juli anordna tävlingar 
igen, så har Fjällbacka GK genomfört 26 olika tävlingar på 
klubben – många av dem med deltagarrekord. 

Årets största tävling, Hummergolfen, hade i år 126 två-
mannalag (!) och även övriga tävlingar har haft rekordhögt 
deltagande.

Juniorverksamheten har under året rullat på som van-
ligt. Det är kul att notera att vi har flera flitiga juniorer i 
närområdet, som är med och tränar året runt – och vi vill 
gärna att det blir fler!

TanumStrand Fjällbacka Open
Den årliga tävlingen ”MoreGolf Mastercard Tour” blev fram-
flyttad från maj till 2-4 september och tillsammans med 
våra fantastiska sponsorer kunde vi genomföra tävlingen 
som planerat. Fjällbackavinden bjöd på omväxlande väder 
och utmanade spelarna sista dagen med cirka 20 sekund-
meter i byarna. Årets vinnare blev Europatourspelaren 
Pelle Edberg. 

Vi blickar framåt
Det är med glädje vi noterar det ökade intresset för golf-
spel och för vår golfklubb, både bland gamla och nya 
medlemmar. Nu är vi mitt uppe i förberedelserna för att 
utveckla banan i syfte att ytterligare öka spelupplevelsen 
för medlemmar och gäster. 

Du vet väl att på FjGK kan du spela golf under hela året? 
För öppettider och banstatus se www.fjallbackagk.se. n

▲ En härlig sommardag på golfbanan.
n Stort intresse för träning på drivingrangen.
▼ Fin tävlingsdag i samband med TanumStrand Fjällbacka Open.
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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!

Julhälsningar från SSN

Text: Johan Åstrand, ordförande •  Foto: Ella Holmqvist

Nu när stugorna börjar lysas upp av glimmande ljus i fönstren 
vill vi skicka en julhälsning från det gångna året till er alla!

Året som gått har utan tvivel inneburit många utmaningar 
och vi alla har väl pendlat lite mellan hopp och förtvivlan, sökt 
efter en fyrbåk på den mörka horisonten som skall vägleda 
oss genom svårnavigerade farvatten där faror lurar under den 
förrädiskt stilla och vackra ytan.

SSN förberedde sig på att få hissa L-flagg med dess gulsvarta 
rektanglar förebådandes vajande i vinden. Alla farhågor till trots, 
kunde glädjande nog våra båtar segla hela sommaren med 
hissad Q-flagg som stolt med sin gula färg sken ikapp med solen.

Att barnen och ungdomarna i vår seglarskoleverksamt fick 
möjlighet till en efterlängtad och glädjefull seglingssommar är 
utom tvivel. Det blev underbara minnen man tog med sig in i 
höstmörkret, och kan glädjas åt under hela vintern.

Seglarskolan har haft full aktivitet i sju veckor både i optimist 
och i C-55. Vi valde att ställa in alla våra sanktionerade tävlingar 
som är en stolt tradition för SSN. Vi hoppas naturligtvis på att 
vi kan ta nya tag nästa år. Dock kunde vi genomföra SSN:s 
interna tävlingar med våra populära poängseglingar på tors-
dagar som traditionsenligt avslutades lördagen den 8 augusti 

med Valö-runt och knytkalas ute på vårt nyrenoverade trädäck 
framför klubbhuset.

Vi presenterar våra stolta Klubbmästare 2020:

Optimist Calle Grimslätt
Zoom8 Selma Holmqvist
E-Jolle Ella Holmqvist
Laser Stefan Nordström

En extra stor julhälsning skickar vi i år igen till våra fantastiska 
instruktörer i seglarskolan som är själva vinden i våra segel!

Vi vill även passa på att tacka vår avgående styrelsemedlem, 
Åke Bovaller, för hans stora engagemang under många år, samt 
vår tävlingsledare Jan Västernäs för hans ovärderliga arbete 
under alla år och som nu skall få njuta av en välförtjänt ledighet!

Vi hälsar även vår nya styrelsemedlem Ellen T. Hultberg hjärtligt 
välkommen tillbaka till SSN!

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

SSN tackar också alla våra ideella krafter samt sponsorer för 
ert engagemang under det gånga året. n
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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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Hej alla företagare! 
Är det dags för uppdatering av er hemsida?
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Tryck 2020:

Bandy på sjöisen
Fjällbacka hade förr inte bara ett fotbollslag utan även ett seriespelande bandylag. På ”den gamla goda tiden” var 
sjöisen betydligt mer pålitlig än i dag. En bandyplan skottades upp där det var bäst för dagen, utanför Mörhult norr om 
Kråkholmen, utanför Sälvik söder om varvet eller mitt på Fjällbackafjorden. Vissa matcher fick dock spelas på landis i 
t.ex. Munkedal när sjöisen var för svag eller det var öppet vatten. 

Här kommer två vackert vintriga lagbilder där två olika Fjällbackalag verkar ha mötts på Fjällbackafjorden någon 
gång i skiftet mellan 50- och 60-talet. I höger bildkant ser det ut som en isbrytare rör sig mot Richters, huamej..!

Bakre raden: Gösta Franzen, Rolf Tärneberg, Edgar Gustafsson, Tord Billenberg, Raimo Malkii, Bengt-Ture 
Franzen och lagledaren Bernt Persson.
Främre raden: Bror Jansson, Leif ”Rudas” Rudström, Fred Nyman, Bengt Olofsson och Nils-Ingvar Carlsson.

Bakre raden: Roger Karlsson, Stig-Tore Berg, John Johansson, Lennart Aronsson, Sture Kahlman och  
Lennart Henriksson.
Främre raden: Bengt ”Kola” Bohlin, Sune Borg, Bertil Engberg, David Setterlind och Bengt Tärnström.


