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Eva Björving – styrelseledamot i Föreningen för Fjällbacka
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FÖRENINGENS SYFTEN:
Främja näringslivet på orten och värna om  
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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Vem är en ”riktig” Fjällbackabo?
Kan man någonsin bli ”riktig” Fjällbackabo, om man inte 
är född här? Finns det en osynlig hierarki som är svår för 
en nyinflyttad att förstå? 

Från början fanns det ju inga fastboende alls nere i byn, 
utan det var bönderna inifrån landet  som hade små bodar 
vid vattnet, vilka de kunde använda under fiskeperio-
derna, medan säden växte till sig hemma på bondgården. 
Och de kunde plocka tång längs stränderna att ha som 
gödning på sina åkrar. Genom tiderna ”invandrade” sedan  
folk från annat håll. Det var skutskeppare, sjömän, stenhuggare, trankokeriarbetare 
m fl, men också alla som ett växande samhälle behöver som mjölnare, skomakare, 
urmakare, specerihandlare, präster… På senare tid har det kommit ingenjörer och 
tekniker till ortens nutida arbetsgivare som TetraPak, Curator, Vasco, alla byggföre-
tagen m fl. Alla dessa Fjällbackainvandrare har under sin respektive tid varit och är 
viktiga personer för Fjällbacka! 

Alla är vi inflyttade - vid något tillfälle! En del av oss har djupa rötter från skutskep-
parna på 1700-1800-talet eller stenhuggarna runt förra sekelskiftet. Andra har 
kanske föräldrar som flyttade hit för att bygga upp Järund Inventing (TetraPak) på 
1950-talet och framåt. 

Under mitten av 1900-talet var det svårt att hitta arbete i Fjällbacka då stenhug-
gerierna lades ner och fisket minskade. Det var vid den tiden som Föreningen för 
Fjällbacka bildades för att försöka finna arbetstillfällen, stödja företagsamheten 
och få Fjällbacka att bli ett växande och levande samhälle igen. Men det gick inte 
tillräckligt fort, så många av de dåvarande innevånarna fick flytta till andra platser 
för att söka sin försörjning. En del av dessa ”utvandrare” eller deras barn har senare 
återvänt till sitt Fjällbacka igen. Vi är alltså en mycket brokig skara, vi Fjällbackabor! 
Det går inte att svara på frågan rörande hierarkin och vem som är mer Fjällbackabo 
eller viktigare sådan! Skulle det i så fall vara den som har hundraåriga släktrötter 
och där släkten har återinflyttat? Eller den som är till exempel andragenerationens 
inflyttare? Eller en helt nyinflyttad och som med sitt jobb bidrar till vårt lilla sam-
hälles fortlevnad och har barn i vår skola? Naturligtvis har frågan inget svar och 
det är också helt oviktigt! 

Vi är alla Fjällbackabor och vi är alla lika viktiga kuggar i det stora uppdraget, att 
tillsammans jobba för Fjällbackas fortsatta utveckling! Men också att värna om vårt 
lilla samhälles stolta historia! Vi skall alla försöka hjälpa dagens nya Fjällbackain-
vandrare till rätta i byn, så att de rotar sig snabbt och blir aktiva i att fortsätta bygga 
vårt samhälle. 
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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

Då var det här historiska och annorlunda året snart till ända. Jag hoppas att ni alla på 
något vis, trots pandemin, ändå kan se tillbaka och summera året med fina minnen 
för framtiden. 

När det var dags för årsmöte blev det poströstning för våra medlemmar, som ni kunde 
läsa om i sommarnumret av bladet. Vi hoppas att vi kan ses nästa år. Jag vill passa på 
att tacka för förtroendet att blivit vald till ordförande ett år till.

I mitten av juli bjöd vi in alla barn till Piratshow med Kapten Gunnar Sparrow på Ingrid 
Bergmans Torg, vilket var mycket uppskattat. För att säkerställa tryggheten blev det 
inget krabbmete i år.

När sommaren gick över till höst kände vi att det var dags att bjuda in till en Trivsam 
Träff igen. Vi träffades på Bååthaket och lyssnade på författarna till boken om Kalvö.

Den andra träffen var på Bryggan där vi fick lyssna på ett intressant och lärorikt före-
drag om Nordic Seafood. I skrivande stund planeras det för fullt för Ugglejakt och 
Glöggkväll, som vi ser fram emot innan årets slut. Vi är så tacksamma för att intresset 
och uppslutningen är så stor vid våra träffar.

Jag vill till sist önska er en jul som förhoppningsvis innehåller allt ni önskar för er och 
era nära och kära. 
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Höstens Trivsamma Träffar – Hans Schub
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EN PRENUMERATION PÅ FJÄLLBACKA-BLADET

Vi kan fakturera flera medlemskap/prenumerationer till en betalare 
Maila in dina uppgifter till medlem@fjallbackabladet.se och ange följande:
•  Vem du är som skall betala medlemskapen.
•  Om du redan är medlem eller om du också vill bli ny medlem  

(din vinteradress).
•  Vem eller vilka du vill betala för (alltid vinteradressen).
•  Om det skall gälla löpande eller bara ett år.

För 300.- kan du ge dina barn, föräldrar eller vänner vår tidskrift 2 ggr/år 
och du är med och stöder FFF:s gratisarrangemang, bland annat:
Nationaldagen • Barnens Dag • Trivsamma Träffar • UgglejaktenNationaldagen • Barnens Dag • Trivsamma Träffar • Ugglejakten
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Boken om Kalvö  
– trojkan bakom boken berättade
Den 29 september ändrades Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och FFF bjöd omedelbart på en Trivsam Träff. Den 
30 september mötte ett 40-tal personer upp på Bååthaket för 
att lyssna på skaparna bakom den nyligen utgivna ”Boken om 
Kalvö”. Författarna, som var för sig haft ansvar för bokens olika 
kapitel, beskrev i tur ordning dessa. Åhörarna kom med inspel, 
egna minnen och frågor vilket gjorde berättelsen om Kalvö, 
Evert, Malla med flera levande och mustig. 

Algodling i stor skala  

– Nordic Seafarm om sin satsning
Den andra Trivsamma Träffen hölls den 28 oktober på Bryggan, 
övre våningen, numera inredd som en trivsam lounge/matplats. 
45 personer mötte upp och åt inledningsvis en mycket god 
torskrygg toppad med tång. Tången, eller alger, var temat för 
kvällen där det nystartade företaget Nordic Seafarm berättade 
om den etablering av en algodling som man nu startar upp i 
skärgården söder om Otterön. Företaget är en avknoppning av 
den testanläggning som marinbiologer på Tjärnö-labbet drivit 
i Kosterfjorden de senaste åren. Nordic Seafarm har ansökt om 
fem olika platser i vår skärgård, från Otterön i norr till Sotens 
Svartskär i söder. Nu lägger de ut material för den första odlingen 
och här ska främst sockertången odlas i stora mängder.

Företaget representerades av två eldsjälar, VD Simon Johans-
son och försäljningsansvarig Jonatan Gerrbo. Se mer om detta 
spännande företag och dess verksamhet i separat artikel. 

 Claes Salomonsson, Anke Paakkonen och Per Hammarström.
 Jonatan Gerrebo och Simon Johansson från Nordic Seafarm.



6FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2021-2022 • Nr 131

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Text: Anders Torevi
Foto: Anders Torevi och Anders Nilsson

Fiskhandlare kommer och fiskhandlare går. I Fjäll-
backa minns vi Erik & Märta, Alf & Kalle, Svenne & 
Marianne, Rolle & Birgitta, Andreas & Lina, Mikael 
Odin och senast Andreas & Andreas. Vår fiskaffär fick 
1 juli åter nya ägare – inte två, utan tolv.

Andreas Nicodemi och Andreas Wallin (A&A) hade under en tid 
hintat om att rörelsen var till salu och intressenter fanns. Dessa 
var dock inte intresserade att hålla öppet vintertid vilket A&A 
absolut ville. Till slut dök det upp en lokal konstellation vars vilja 
var att hålla öppet året runt och vidareutveckla affären och ser-
veringen, vilken sedan ett par år mer eller mindre legat i träda. 

Allt gick väldigt fort och med andan i halsen tog de nya ägarna 
alltså över 1 juli. De allra flesta är delårsboende (eller har del-
årsboende föräldrar) men brinner för Fjällbacka och livet här 
året runt, lika mycket som vi som bor här. Fyra av delägarna är 
”sextiplussare” och åtta tillhör generationen under, dvs. 30-35 år. 

Lite stress var det allt, men A&A var behjälpliga under sommaren 
så affären rullade på. Men den eftersatta uteserveringen då? 
En vecka tog det av intensivt arbete från tidiga mornar till sena 
kvällar samt säkerställande av fungerande tillstånd för öl- och 
vinservering. Sedan var Snar Bar igång med mat från havet på 
menyn. Starten mitt i den intensivaste turistinvasionen Bohus-
kusten skådat, och därtill fint väder, var tuff men delägarna 
bemannade baren/serveringen minst sagt bra. Namnet är taget 
efter f.d. fjällbackatrålaren SD 18 SNAR.

Efter sommaren kom jobbet med att anställa en butikschef och 
denne hittade de här, mitt i samhället. Stefan Börjesson hade 
under 38 år varit Coop trogen och bland annat startat upp 
Coop-butiken på Tanum Shoppingcenter, men var nu redo för 
ny miljö. 

Stefan har med sig ett stort kontaktnät med leverantörer av 
affärsutrustning så det tog inte lång tid innan alla småskavanker 
var fixade. Affären är nu ”piffad” och ger kunderna en riktigt 
trevlig känsla. Utöver Stefan är Ullis Berg och Josef Krian året- 
runtanställda. A&A är inte helt bortkopplade utan är grossister 
och levererar fisk och skaldjur från Smögenauktionen.

Gamla mottagningshallen, där yrkesfiskarna förr lämnade 
fångsterna, har sedan många år spelat ut sin roll. Den har, utöver 
den inre beredningsdelen, varit en liten yta för ätande gäster. 
Likt uteserveringen har den knappt nyttjats under senaste åren 
men det blir det nu ändring på. Dagen innan pressläggning 
öppnade krogen där serveringsytan utökats och en bar byggs 
med en återvunnen bardisk från gamla Badis. Historisk recycling 
upphöjt till två – underbart! Vi önskar lycka till! 

 Anders Nilsson, en av delägarna, och butikschef Stefan Börjesson.
 Uteserveringen på Snar Bar sommaren 2021.
 Snar Bar – nya krogen i gamla mottagningshallen.
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Text & Foto: Hans Schub

I en nybyggd verkstad på Åsleröd skapas 
det i trä och metall. Här formar Tung vackra 
skärbrädor och trädekorationer samtidigt 
som Gustav reparerar något trasigt – som 
kanske du lämnat in?

Gustav Torstensson och Tung Yun Wang träffades för 
några år sedan på Bovallsdörren, företaget i Bovall-
strand som bygger högkvalitativa och vackra dörrar. 
Gustav hade arbetat där som finsnickare i många år 
och dit kom Tung 2018 efter studier i möbeldesign på 
Steneby hantverksskola. Tycke uppstod mellan dem 
och idag har de alltså utökat relationen med vardera 
sina hantverkande verksamheter.

Gustavs Meka
Gustav är ju finsnickare. Står han hellre vid svarven 
eller svetsar? Efter nästan 20 år på Bovallsdörren 
fick han smak för metallarbete. Han sa nyligen 
upp sig i Bovall men det huvudsakliga arbetet är 
fortfarande kopplat till trä då Gustav nu är anställd 
av Mörhults Bygg AB, ett företag som drivs inom 
familjen/släkten.

Men som sagt, intresset för metall växte och idag 
tillbringar Gustav kvällar och helger i verkstaden 
där han bygger, konstruerar och lagar saker i metall. 
Maskinparken är imponerande, en del nytt och en del 
begagnat som Gustav hittat.

Gustav är nyfiken och inte rädd för att ge sig på projekt 
han aldrig varit i närheten av tidigare. Och resultat blir 
det; fina trappräcken, fästen för lindragare eller varför inte en 
bakskärm till en motorcykel?

Tungs Dunge
Tung kommer från New Taipei City i Taiwan där hon har sin mor, 
far och bror. Hon valde alltså att utbilda sig inom möbeldesign 
på andra sidan klotet, i ett avlägset land uppe i norr. På frågan 
varför det blev Sverige och lilla Steneby svarar Tung att det är 
väldigt populärt med den ”strikta skandinaviska designen”. Hon 
ville lära sig denna och valde Steneby för att den skolan är känd 

för sitt hantverkskunnande. Efter två års studier ville Tung prova 
på arbetslivet utanför Taiwan vilket ledde till en anställning på 
Bovallsdörren. Där arbetar hon fortfarande och det tänkta enda 
året har nu blivit tre.

Tillsammans tillbringar Tung och Gustav många kvällar och 
helgdagar tillsammans i den kombinerade trä- och metall-
verkstaden. Gustav vid svetsen och Tung vid träverktygen 
där vackra skärbrädor och andra trädekorationer växer fram 
ur hennes händer. 
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Backyard – bakgården blev restaurang
Text: Sofia Sehlberg • Foto: Nong’s Kitchen

Text: Anders Torevi • Foto: Stora Hotellet

Hotellets nya mini-spa 

Året har präglats av nya spännande 
smaker i byn. Några av dem har vi 
kunnat avsmaka hos Nong´s Kitchen 
som vi kunde läsa om i sommarnum-
ret. Köket vid Lunnemyren levererade 
Matlådan ut till hus och hemmakontor 
under vintern och våren. När sommaren  
kom ville Nong och hennes man bjuda 
in sina kunder till sin bakgård i stället. 
Resultatet blev Backyard. Med foodtruck 
och servering i parets trädgård stod 
Nong redo men utan en aning om hur 
det skulle gå.

Det gick över förväntan. Fritösen och 
gasolen gick i ett och det blev hett bland ångor, matlådor och 
sommarvärme. Pad Thai, Poké Bowl, för att inte tala om vår-
rullar, gick som smör i solsken. Kylen var välfylld med drycker 
och för den på språng fanns en hälsosmoothie på menyn. Med 
hösten kom tid för reflektion, med nya tankar och idéer om 
hur Backyard kan utvecklas till nästa nivå. Bland annat jobbar 
Nong med en ny meny med spännande inslag inför sommaren 
2022. Det ser vi fram emot! 

Äntligen har Stora Hotellet fått ett ställe där frusna hummer- 
eller kräftfiskande gäster kan få tina upp. En liten japaninspi-
rerad Spa-avdelning har invigts. Tanken var att den skulle stå 
klar till hummersäsongen men det blev lite försenat. 

Ytan det gäller är alltså bottenvåningen i Klippanhuset mitt 
emot Asado i Galärbacken. I lokalen var det från 1910-talet 
bageri och bl.a. drevs bageriet 1938-42 av Eva Johansson innan 
hon flyttade upp till det som senare blev ICA Eva’s. Bakugnen 
är sparad och syns i väggen vid poolen (se bilden till höger).

Jag träffar Daniel Gustafsson som berättar:
– Det finns en bastu för 6-10 personer, lite beroende på om det 

är ett kompisgäng eller gäster som inte känner varandra. Ett 
relaxrum att softa i och inte minst en japansk sittpool som håller 
38 grader. De som provat tycker den är helt underbar. Gästerna 
utrustas med handduk och morgonrock.

Nu är det lyckligtvis så att det inte bara är till för hotellgäster. 
I mån av att det är ledigt går det att boka anläggningen för 
allmänheten också.

– Hotellets gäster har förtur men om det är ledigt kan ni boka, 
det är bara att kontakta oss. säger Daniel.

För er som önskar kan undertecknad meddela att rättigheterna 
att servera kalla öl och liknande drycker har följt med över gatan. 

Åmot!
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KustnärA kuRiosa 
har flyttat in i gamla Presentboden

Text: Sofia Sehlberg • Foto: Anders Torevi

Från Turistinformationen – Annika Torevi
Hur var sommaren, Carolina Liljequist?
– Sommaren var riktigt bra, härliga besökare från Sverige och värl-
den. Det blev nya, spännande samarbeten, det var riktigt lärorikt. 
Jämfört med 2020 var människor mer avslappnade samtidigt som 
de lärt sig planera semestern efter corona, på ett lite annat sätt, 
kanske beroende på vilken ”riskgrupp” de tillhör. Under högsäsongen 
var det mycket ungdomar, studenter och barnfamiljer.

På sensommaren kom pensionärerna och besökare från länderna 
söder om Danmark. På hösten såg jag fler homogena sällskap som 
t ex kompisgäng.

Hur ser dina planer ut – kommer du driva  
Turistinformationen nästa år också?
– Jag kommer driva den och vill utveckla delar av butiken till det 
bättre. Just nu utbildar jag mig till turist-   och näringslivsutvecklare, 
detta kommer jag använda mer i mitt arbete. Jag har som mål att 
känna av och lyssna in hur lokalbefolkningen och företagarna 
vill utveckla Fjällbacka som destination och arbeta för det, men 
visst har jag också egna visioner om hur det kan se ut! Jag hoppas 
kunna initiera lite mindre och större projekt som visar sig vara 
givande för Fjällbacka. 

Pyssel eller hantverk, gammalt och nytt. I Galärbacken 7 kan 
vi återigen köpa presenter för olika åldrar och smak, men nu i 
ny regi. Det är Annika Torevi som hittat tillbaka in till byn, tagit 
över den tomma lokalen och öppnat butik. Hon har en vision 
om att göra det enkelt för kunderna att göra klimatsmarta val.
– Men det kommer att ta lite tid att hitta rätt sortiment. Jag letar 
främst efter svenska och europeiska, småskaliga leverantörer och 
producenter som tar hänsyn till miljön. 

Vikten av hållbara val syns också i de material som inreder och 
pryder hennes nya lokal i Galärbacken. 
– All inredning förutom belysning och några hyllor, består av 
återbruk och det var ren och skär glädje när vi hittade det gamla 
trägolvet från 1923 under linoleummattan. 

Öppet året runt
På tal om återbruk, så har nog ingen missat alla loppisar Annika 
deltagit i och anordnat under åren. Butiksverksamhet är inte 
heller något nytt för henne och inom kort flyttar andra delen 
av Annikas firma, Kustnära Fastighetsmäklare in i lokalen bakom  
butiken, ett liknande koncept som det vi kunde se för några år 
sedan uppe på Allégatan 3. 
– Men nu är det en mer medveten satsning. Jag kommer att ha 
affären öppet året runt, men inte alla dagar. Jag anpassar mig 
efter säsong, något som kunderna även kommer få se i sortimentet. 

I sommar kommer man kunna köpa vykort, souvenirer och 
marina detaljer utöver presenter och inredning. 

Annika vill att Kustnära Kuriosa skall vara mer än en affär. Hon 
vill skapa en upplevelse för besökarna. 
– Att ligga mitt i turiststråket medför ett visst ansvar, tycker jag. 

Mäklarkontoret öppnar lagom till vårsäsongen 
Fram till dess kommer den nya lokalen renoveras och kontoret 
i Mörhult är öppet som vanligt. 
– Jag har haft mäklarfirmans kontor hemma sedan januari 2019 
då min kompanjon gick i pension. Det gick bra så länge som 
marknaden rörde på sig och när dagarna bestod av kundbesök, 
stylingar och visningar, men under pandemin blev det uppenbart 
att jag behövde komma in till byn och se människor igen. 

Det gläds säkerligen många med mig åt.  Välkommen tillbaka 
in till byn, Annika! 



KOLSVART
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Text: Annika Torevi • Foto:  Kolsvart 

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Trä – levande, varmt, förnybart, flexibelt, tryggt 
och traditionellt. Eller bara tråkigt, förutsäg-
bart och alltför vanligt? Inte alls; trä kan dras-
tiskt ändra både skepnad och egenskaper. Det 
kan brännas utan att brinna upp och samtidigt 
bli svårt att återantända. Det kommer klarna, 
jag lovar, vi skall bara en sväng till Japan först.  

Horyu-ji i Japan står på UNESCO:s världsarvslista för sina 
tempel, varav ett anses vara världens äldsta bevarade 
träbyggnad, uppförd år 771. Träet har varken ruttnat eller 
torkat sönder för att ytskiktet behandlats med eld. Att trä 

ruttnar beror på att fuktig cellulosa är mums för mögel- och 
rötsvampar. Yakisugi, den japanska tekniken att bränna 
träet ger ett förkolnat ytskikt som skyddar både mot röta 
och uttorkning. Trä som redan bränts antänds inte lika lätt 
en andra gång, därför uppstår även ett visst brandskydd. 
Trä är en förnyelsebar råvara men det kostar stora resurser 
innan träd i skogen blir byggmaterial. Det är bra om träet 
man bygger med håller länge och kräver minsta möjliga 
underhåll i form av målarfärg eller andra kemikalier. 

– Jag är arkitekt med över 15 års erfarenhet, säger Jenny 
Mäki som startade företaget Kolsvart 2019, jag har alltid 
inspirerats av japansk arkitektur och hantverk, så det är 

Urban Strömberg och Jenny Mäki tar emot nybrända brädor i anläggningen på  Kronogården.
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

 Obehandlad fasadpanel av kärnfuru enligt filosofin ”wabi sabi”.
 Urban med brädor på väg in i ugnen.
 Brända brädor på avkylning.
 Olika efterbehandlingar från djupt bränt till hårt borstat och oljat.

genom min bakgrund som jag har kommit i kontakt med 
yakisugi. Bränt trä har varit känt inom arkitektkåren så länge 
jag kan minnas, men det först den senaste tiden som tekni-
ken blivit mer känt hos gemene man, vilket är väldigt kul. I en 
skandinavisk kontext så har vi faktiskt bränt trä i alla tider, 
men främst för konservering av bryggpålar och stolpar och 
annat trä som ska ner i jorden. Det känns extra inspirerande 
att kunna bidra med att ta en uråldrig traditionell metod in 
i vår tid där det är essentiellt att arbeta simultant med både 
estetik och hållbarhet inom byggnadssektorn.

Vad är det i det japanska som lockar dig?
– Omsorgen kring detaljeringen och att träet tillåts att 
åldras. Det brända trät får en speciell estetik och utifrån mitt 
perspektiv är det inte bara vackert utan varje planka har en 
unik historia att berätta. Vi som har förmånen att bränna 
trä hela dagarna får en helt speciell relation till materialet.   

Jenny och hennes man Carl Henrik Hallén använde 
blåslampa för att bränna fasaden på sitt eget magasin 
och upptäckte hur tidsödande det var. Skulle de kunna 
producera bränt trä i större skala behövde de hjälp av 
maskiner. Idag ligger Kolsvarts fabrik hos Berit och Sven 
Strömberg på Kronogården i Fjällbacka. Dessutom har 
Berit och Stefans son Urban sadlat om från läraryrket och 
jobbar nu i Kolsvarts verksamhet.

Varför Fjällbacka?
– Vi startade verksamheten på Valön, Svenneby, men insåg 
ganska snart att vi behövde både mer plats och fler händer 
för att möta intresset. Vi ville hålla oss inom lokalområdet och 
Kronogårdens kreativa miljö med plats för de stora visionerna 
passade perfekt för en startup som Kolsvart, säger Jenny. 

– Nyfikenheten på vad vi gör har varit stor från första 
början, både från media och allmänheten, men efterfrågan 
på våra produkter är jämfört med bara för ett år sedan 
mycket större. Vi tycker det är fantastiskt att fler vågar satsa 
på bränt trä.

Maskinerna har de själva tagit fram. Materialet som för-
ädlas är svensk kärnfuru som växer långsamt och har få 
kvistar. Just nu arbetar man med att utveckla kapaciteten 
för att kunna ta sig an större projekt. Under våren planeras 
kursverksamhet där privatpersoner skall kunna komma 
och lära sig hantverket och testa på att bränna trä, enligt 
den traditionella japanska metoden. Nästa steg är att 
utveckla olika typer av bränt trä för inredningar inomhus. 
   
Hur ser ni på framtiden för Kolsvart?
– Vi ser ljust på framtiden och målbilden är att vi ska få 
en ännu starkare lokal förankring genom att knyta till oss 
fler lokala samarbetspartners och utöka verksamheten, 
avslutar Jenny. 

– Vi vill också utveckla vår process och arbeta med återbruk 
av fasadvirke och förädling av trä, som annars gått till spillo. 
Sverige har stora resurser av skog, men de är inte oändliga, 
så vi önskar bidra med att ge träet både ett och två liv. 
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Någon Barnens Dag blev det inte coronasommaren 
2021. Dock kom 15 juli ”Sjörövarkaptenen Gunnar 
Sparrow” och hans unga pirat-kompanjon och 
underhöll ett 50-tal fjällbackabarn med diverse bus, 
trollerier och lekar. 

På Badholmen har föreningen finansierat ett trädäck 
på nordsidan mellan badplatsen och hamnpiren, 
samt en ny rostfri badtrappa.

Orienteringstavlorna vid Harry Järunds Plats och 
Ingrid Bergmans torg har uppdaterats. Samma 
uppdaterade information finns även på Turistkartan 
som FFF tryckt upp i 5000 ex. varje år och som finns 
att hämta på Turistinformationen mm.

Ytterligare ett antal hus har fått ”Hus med histo-
ria”-skyltar och information om var dessa är belägna 
finns på Turistkartans baksida. 

Nu möter vi Henrik Axelsson
Ålder: 46 år. Familj: Tre barn, fru. Bor: Lunnemyren.

Vem är du i tre ord? Nyfiken, analytisk och empatisk (hans fru Nong 
nickar instämmande). 

Var är du född? – Uddevalla. Okej, men var är du uppvuxen? – Fjällbacka.

Vad jobbar du med? – Jag är mjukvaruingenjör och coach.

Vad gör du helst när du är ledig? – Jag är på havet, i skogen, reser, 
läser böcker. Oftast tillsammans med min familj, men kajaken har jag 
för mig själv. 

Vilken är din bästa bok? – Stiftelsen, av science fictionförfattaren Isaac 
Asimov. Den är ett helt epos. Hela verket är fascinerande. 

Bästa maträtt? – Jag skulle helst äta en indisk Thali.

Bästa plats i Fjällbacka (land eller skärgård)? – Långeskär (som alla andra, 
flikar fru Nong in).

Vilka länder/platser besöker du helst? – De platser som ligger mig 
närmast om hjärtat är platser jag bott på.  
Chamonix - äventyrarnas mekka. Platsen med de häftigaste bergen! 
Amerika - har bott där ett par gånger. 
Indien - spännande land. Jobbigt men charmigt! 
Koh Tao, Thailand - som en egen republik, mitt ute i havet. Det är en 
ickedömande plats, ”där man bara kan vara sig själv”.

Var ser du dig själv om några år? – Får jag drömma så jobbar jag med 
ett forskningsprojekt! 

Vad skulle du vilja se i framtidens Fjällbacka? – Jag skulle vilja se någon 
rolig tech startup här i Fjällbacka.

Med framtiden som avslut har jag så här 10 minuter senare (och säkert 
du också) fått en lite tydligare bild av Fjällbackabon Henrik Axelsson. 

Om du vill lära känna någon här i byn lite bättre kontakta oss i redak-
tionen! Det är ju människorna som gör platsen!  

10
minuter med...

Porträtt av en Fjällbackabo
av Sofia Selberg

Fjällbacka innebär något för 
dig och något annat för mig, 
även om vi säkerligen delar 
några gemensamma näm-
nare.  I slutändan är det ändå 
människorna som bor här som 
”gör” Fjällbacka till den plats 
den faktiskt är och upplevs! I 
kommande nummer kommer 
ni möta några av alla Fjällbac-
kabor. Någon känner du, andra 
delar du rullband med på Coop, 
eller hejar på under din kvälls-
promenad. 

Eva Björving

Vad har Föreningen för 
Fjällbacka bidragit
med den senaste tiden?
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Text: Eva Björving• Foto: Eva Björving och Lisbeth Ekströms klassfoto

Röda Korset Fjällbacka 90 år
– en livaktig jubilar!

Den 24 november 1931 ordnades det ett möte på Gröna Lid och 
där var det 109 nyblivna medlemmar som valde provinsialläka-
ren Erik Odén till föreningens förste ordförande. De första åren 
träffades man mest på Gröna Lid, men senare flyttades mötena 
till Högedstens skola och senare till Håkebacken, innan man fick 
tillgång till dagens föreningslokal. Däremot fortsatte man länge 
med att ordna sin årliga fest på Gröna Lid.

John ”Joel” Johansson var ledamot i styrelsen från starten fram 
till 1973 och var även ordförande under många år. Redan 1934 
hälsade man lärarinnan Sonja Broling välkommen i styrelsen 
och hon var senare ordförande 1954-1981, varefter hon valdes 
till hedersledamot. 1980 fick hon Röda Korsets guldmedalj.  

1966 skaffade man en liten kiosk nere vid Torget, där man under 
många år hade tombola och vinsterna var fina saker som med-
lemmarna tillverkat. 

Man skänkte pengar till Röda Korsets eget semesterhem ”Oscars-
hem” i Svenshögen och dit kunde varje år ett litet antal trötta 
husmödrar från trakten sedan få åka och vila upp sig. Det skänktes 
även pengar till Röd Korsets barnhem i Lyse och vid Oscarshem.

På programmet har man varje år också haft en utfärd för ortens 
gamla, samt bjudit de boende på Åldersro och Kalkåsliden på 
kafferep. Samkväm för ortens handikappade har också funnits 
på programmet, och otaliga kurser i olycksfalls- och hemsjuk-
vård har arrangerats. 

Vid krigsslutet skickade man både mat och kläder som hjälp 
till behövande i det krigsdrabbade Norge och Finland. 1956 
skickades det stora mängder kläder till Ungern. Man har genom 
åren även skänkt pengar till Kongo, Algeriet, Marocko, Biafra  
och andra drabbade länder.

I mitten av 50-talet hade man 269 medlemmar och årsavgiften 
var två kronor. Den heltidsanställda hemsamariten fick då 900 
kronor i årslön av RK. Under 60-70 talen hade man cirka 500 
medlemmar!

Vid genomgången av protokollsboken stöter man på många 
andra kända namn i styrelserna: Magister Hilding Edesten 
(ordf. under flera år) Lisa Olsson, Ellen Widelius, Elsa Toreld, 
Annie Setterlind, Kerstin Karlsson, Gunda 
Mjölner, Linnéa Isacsson, Kerstin Krona, 
Ella Kallin, Ester Ågren, Bengt Plejel, Göta 
Stubelius, Johan Carlsson, Nisse ”Barbis” 
Carlsson, Lilian Novenius, och många 
fler.  Nils Christensson, valdes in 1971 och 
blev 1981 ordförande efter Sonja Broling. 
Cirka 10 år senare tog Arne Weisaeth 
över stafettpinnen som ordförande och 
på den posten är han fortfarande kvar. 
Och han har gott stöd av dagens övriga 
styrelsemedlemmar.

Man blir imponerad över detta brinnande engagemang och 
allt det arbete som har lagts ner under alla dessa 90 år. Och det 
verkar fortsätta med oförminskad kraft. 

1936 valdes sjuksköterskan Astrid (Asta) Järund in i styrelsen. 
Hon flyttade till Göteborg som socialkonsulent vid Röda Kor-
sets kontor där, men hade hela tiden kontakt med föreningen i 
Fjällbacka. Som pensionär blev hon ansvarig för Fjällbackas pen-
sionärsklubb, för vilken RK tog över ansvaret 1971. 1939 valdes 
läraren på Högedstens skola, Anders Olsson, till ordförande. 

Under många år ägnade man sig främst åt att stödja lokala 
frågor, som skoltandvård, skolbespisning och bad för skolbar-
nen. Man anställde också en hemvårdarinna/hemsamarit. För 
att samla in pengar anordnade man fester där det såldes lotter. 

Sonja Broling med sin tredjeklass i Kyrkskolan 1953.

Idag har Röda Korset i Fjällbacka 34 medlemmar, varav 20 är mycket aktiva. De träffas varje vecka för att hand-
arbeta, prata och fika. Loppis-försäljningen på Edsten, som är öppen hela somrarna, är idag deras största in-
komstkälla. Den intäkten gör det möjligt att kunna skänka vidare till aktuella projekt ute i världen. Man brukar 
också sälja en hel del varor på nationaldagsfirandet och under julmarknaden, då man har öppet hus i sin lokal 
på Falkelidsvägen.

Men hur började allt - då för 90 år sedan? Jag fick låna ”Fjällbackakretsens Protokollsbok” (1931-1985) och 
det var intressant läsning...

Nuvarande ordförande
Arne Weisaeth.
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Text: Leif Pineus • Foto: Hembygdsarkivet 

I juli 2021 var fyren i Porsholmssundet Månadens fyr i 
Göteborgs-Posten. I presentationen stod följande mening 
att läsa: 

– ”Jag vet att fyren skall stå på Lilla Köttö nästan rakt ut från 
Badholmen i Fjällbacka”. 

Denna mening väcker ett barndomsminne från den 
mycket varma och torra sommaren 1947 då jag var tolv 
år. Havsvattentemperaturen steg till 23 grader vid ytan 
och brännmaneterna sökte sig nedåt till svalare vatten. 
Idealiska badförhållanden, således.

Vi var många som höll till hela dagarna på Badholmen då, 
både vuxna, barn och ungdomar. En ambitiös simlärarinna 
inspirerade oss unga att ta simmärken av olika slag efter 
förmåga; Simborgarmärket, Kandidaten och Magistern. 
Kanske fanns det något märke för barn, också. Men vi 
duktiga simmare (som vi tyckte själva) valde Magistern. Där 
kunde man ta 1-3 betyg i de fastställda vattengrenarna och 
beroende på vilken svårighetsgrad man valde i varje gren 
blev man sammanlagt brons-, silver- eller guld-Magister. 
Jag minns grenar som bröstsim, ryggsim, klädsim, simma 
under vatten, dykning, simhopp från 10 m, vattentramp 
och livräddning. Kanske är det samma grenar i dag?

På Badholmen var avståndet mellan två badstegar upp-
mätt till 50 m. När jag valde 3 betyg i bröstsim, 2 400 m, 
så skulle jag vara tvungen att simma 48 gånger fram och 
tillbaka mellan badstegarna. Minst sagt enahanda och 
dessutom svårt att hålla räkning på.

Jag träffade på en långfärdsseglare i den närliggande 
gästhamnen och bad honom att på sitt sjökort mäta 
ut 1 200 meter rakt ut från Badholmen där jag kunde 
vända och simma tillbaka. Han fann då att till Köttö fyr 
var avståndet cirka 1 500 meter och han föreslog därför 
att jag på tillbakavägen pallrade mig upp i följebåten (en 
roddbåt framförd av en jämnårig kompis)  i höjd med skäret 
Gudmund cirka 300 m från Badholmen. Men kommen så 
långt i tillbakasimmet nobbade jag erbjudandet och sam 
hela vägen till Badholmen. Och hyllades för bedriften. Då. 
I dag skulle nog ingen våga sig på eller tillåta ett sådant 
projekt; oroliga föräldrar, tjänstefel hos simläraren och ett 
helt annat båtliv med stora snabba farkoster.

Så hittills, och kanske allt framgent, håller jag väl ett, om 
än lokalt, Guinness-rekord i långdistanssimning utan 
våtdräkt! 

Långdistanssimning 
– minne från simskolan 1947

 Promotion av magistersimmare med krans.
  Simavslutningarna var förr en riktig folkfest.
  Lite konstsim bjöds det på. 
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Marin klistergrafitti eller en hyllning/sista hälsning till 
en kär vän? Man kan bara spekulera om den nya pricken 
väster om ”Blåsopp-fluene” på utsidan Valö. 

ROLFEN – det vill säga Rolfen Sjöström, gamängen som 
tragiskt gick bort i sviterna av corona, i november 2020, 
har många underbara minnen av. Som ”Formand” för 
”Gammeldanskens Vänner” var han en vi gärna tog en 
”lille en” tillsammans med. Vill någon eller några hylla 
honom på detta sätt, som den Valöbo han var? – Tja, 
varför inte? 

På pricken - Anders Torevi

I år har det skett ett vaktbyte på Fyr’n*. Den gamla fyren, 
som vaktat och lett in fartyg från 1909, har ersatts av en 
toppmodern Litus Mini, vilket är en mindre standardfyr 
utvecklad av norska Kystverket. Dessa fyrar är 3,6 m höga, 
med en nedre diameter på 1,6 m, har inbyggd fasadbe-
lysning och kan, tack vare sin bättre effektivitet, ha längre 
ljusperioder. Det är en fördel vid sektorbelysning, så vi 
kanske får se en förändring med tiden av dagens korta 
ljuskaraktär Fl WRG 3s. Sjöfartsverket har 200 fyrar längs 
kusten från Varberg till norska gränsen. 26 av dessa har 
moderniserades under året med en Litus Mini.

Tanken med Litus Mini är att modern teknik skall samsas 
med klassisk fyrestetik. Den nya fyren är i kompositmaterial 
med integrerade solceller, har ett ordentligt batteripack och 
är försedd med LED lampor med integrerade fotoceller och 
GPS styrning. Dessutom kan fyren fjärrövervakas gällande 
tekniska fel.

Den ursprungliga fyren anlades 1909 men moderniserades 
redan 1917 med AGA-ljus och med 6:e ordningens lins dvs 
med en rätt liten lins. Karaktär blev då Bx 3s (FI 3s) – en blixt 
var 3:e sekund. Som kuriositet kan nämnas att den gamla 
fyren var den sista gasfyren i Sverige när den 1997 försågs 
med elektriskt ljus och strömförsörjning från solpaneler 
med batterilagring.

* Fyren på Lilla Köddö, vilket anges i sjökorten, men som 
faktiskt står på Virholmen, i inloppet till Fjällbacka. 

Vaktbyte på Fyr’n - Lars Kahlman • Foto: Tin Westermark

 Den gamla f.d. AGA-fyren som var uttjänt.
 Sjöfartsverkets ”Fyrbjörn” river den gamla och sätter upp den nya fyren.
 Hej och tack för väl utfört arbete!



16FJÄLLBACKA-BLADET • Vintern 2021-2022 • Nr 131

Mörhults Nattmarknad
Text: Annika Torevi • Foto:  Wenche Røste Martinsen

För att skapa en tradition krävs en bra idé, en vän som inte 
säger nej, entusiastiska grannar och en by vars människor 
vill bjuda till och promenera eller cykla utanför centrum. 
Tro mig, jag vet. Våren 2007 flyttade jag till Fjällbacka och 
lagom till midsommar var suget efter en loppmarknad över-
väldigande – det var ju aldrig någon i den här konstiga byn.

Jag vädrade mitt missnöje för grannen Thomas Jonsson och föga visste 
jag då att det samtalet skulle bli starten för det som så småningom blev 
Mörhults Nattmarknad – en riktig tradition. Vi övertalade Karin Darpö att 
fixa fika. Alf Gustavsson hängde på med sina loppisbord och ordnade 
korv med bröd, Annelie Torstensson är aldrig nödbedd och John Sko-
John Johansson kunde så klart inte säga nej. Thomas tog, motvilligt, 
fram sina antika skatter från källaren. En efter en av våra delårsboende 
kom på att det var busenkelt att sätta upp trädgårdsbordet på gatan 
och nog behövdes det väl rensas lite i skåpen? Plötsligt var vi ett bra 
gäng loppissäljare på vår gata.

Jag handtextade en färgglad affisch med måsar och grejer – ”sjöbodslop-
pis” lät bra. Skulle någon komma? Vi hade ju inga parkeringar – var folk 
verkligen villiga att GÅ ända ut hit? Men folk kom! Året efter gnuggade 
Thomas och jag geniknölarna. Lägger vi loppisen på kvällen, kommer 
det ännu fler köpare, då? Fram till 2011 testade vi olika öppettider på 
lördagen närmast månadsskiftet juli/augusti. 

2012 provade vi onsdag kväll och då använde vi namnet Mörhults Natt-
marknad första gången. Det var nu maten började dyka upp. Yrkesfiskarna 
sålde färska havskräftor. Maj Jonasson bakade, maken Alf fiskade krabbor 
och rökte makrill. Klanen Torstensson producerade tunnbrödsklämmor 
under Annelies vakande öga. Katrin Kahlman kom med årets första kan-
tareller och hemkörd chutney. Barnaskaran hos Lindqvistarna bakade 
cakepops och Sara Bjerkander tog över caféverksamheten. (Förlåt om 
jag glömt någon!)

Från 2014 ligger marknaden alltid på en måndag, helt enkelt för att då 
händer det minst i byn. 2020 blev det pandemiuppehåll. Lika bra var 
det, för min loppis-vapendragare Thomas gick bort den sommaren. 
Jag hade ändå en liten coronasäker loppis på ”rätt” dag, men det var 
verkligen inte detsamma. 

Skulle Mörhult orka ladda om 2021? Det gjorde vi och det blev en inva-
sion utan dess like! Jag har aldrig sett så mycket folk på Fyrmästaregatan, 
någonsin. Och vet ni vad? Vi kan ju arrangera som bara den, men utan er 
som kommer och minglar, handlar och skapar folklivet blir det ju platt 
fall. Så tack för att ni kommer, tack för att ni uppskattar oss! 2021 skulle 
det ha blivit vår 15:e marknad, nu blev det den 14:e. Då måste vi alltså 
ha jubileum 2022 – vi ses väl här i Mörhult, då? 
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Mer mat från havet
Text: Annika Torevi • Foto:  Anders Torevi och Nordic Seafarm

Vad är det som pågår i havet mellan Musö och 
Otterön? 

Om någon är orolig för havsmiljön, djurlivet 
eller båtlivet kommer här lugnande besked. 
Det är en tångodling som ger nytt hopp för 
maten från havet. Efter alla svarta rubriker 
om uppvärmning av världshaven, smältande 
isar, rödlistad fisk och tveksamma laxodlingar 
i grannlandet är det skönt att dyka ner några 
meter under havsytan och fördjupa sig i äm-
net sockertång. 

En extremt liten del av havet används till livsmedelspro-
duktion. Skulle man inte kunna odla någonting längs 
kusten i riktigt stor skala som är verkligt hållbart och 
dessutom ätbart och näringsrikt? Den frågan bestämde 
sig sex forskare på Tjärnö Marina Laboratorium Göte-
borgs Universitet att få svar på i ett forskningsprojekt. 
En provodling byggdes söder om Koster för att testa 
storskalig odling av sockertång. Forskningsbolaget 
Kosteralg bilades 2016 och det gick bra, får man väl ändå 
säga, för efter första odlingssäsongen så stod man där i 
mars/april 2017 med 20 ton skördad sockertång och vad 
i all sin dar gör man med den mängden? Om man skulle 
sälja den behövdes tillgång till andra kompetenser än 
forskarnas – alltså bildades ett kommersiellt bolag; 
Nordic Seafarm AB. 

Efterfrågan är god, för tång är en bra livsmedelsråvara 
ur många aspekter. Tångodlingen har visat sig vara 
hållbar. Den kräver inte konstgödsel, inte bevattning 
och tar inte dyr jordbruksmark i anspråk. Tång tar upp 
kväve och fosfor, det är bra för havsmiljön. Tång är en 
bra proteinkälla och eftersom det är en växt kan den 
ätas av veganer. Inte minst är den god med sin sötsalta 
smak. Snart äter vi tångchips till fredagsmyset - det är 
nämligen gott och nyttigt, samtidigt!

Det är Nordic Seafarm AB som nu under hösten lagt ut 
en tångodling i havet utanför Fjällbacka. Man räknar 
med att producera 80 ton. Tången kommer skördas 
under april så när vi lägger båtarna i sjön är det bara 
bojarna kvar. Linorna mellan dem ligger djupt. Torkning 
sker i ett stort tält på Västbacken. Nyfiken? Kika in på 
www.nordicseafarm.com och läs mer. 

 På östsidan Hummerskären mellan Otterö och Musön ligger odlingen.
 Jonatan Gerrbo, försäljningsansvarig, och Simon Johansson, VD, från Nordic Seafarm.
 Sockertången skördas när vattnet ännu är kallt i april-maj.
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Nu behöver vi vår 
fritidsgård – igen

Text: Clas Collin •  Foto:  Tanums kommun

B A R N  O C H  U N G D O M

Redan tidigt funderade man på barns fritid i vårt 
samhälle: ”I det stadsliknande Fjellbacka däremot 
måste det verka fördärfwligt på barnen att nära tio 
månader af året gå sysslolösa.” Skrivet 1864 när man 
argumenterade för en fast skola i samhället. Men på 
den tiden var det inte ovanligt att man efter några få 
år med två månaders skola, började ett stadigvaran-
de arbete. Vid tio års ålder. Att hjälpa till i jordbruket 
eller med fisket, ta hand om småsyskon och springa 
ärenden gjorde att sysslolösheten säkert inte var nå-
got större problem. 

Mer än hundra år senare, runt 1980, var mycket annorlunda. Då 
fanns utbyggd grundskola för alla och gymnasium för många. 
Mamma och pappa jobbade inte längre hemifrån, utan var borta 
större delen av dagen. Stallarne var den populära tjuvröknings-
platsen och ville man hänga utan cigaretter, så fanns ju alltid 
den lite mer offentliga busskuren uppe vid Evas. Men framförallt, 
det fanns fritidsgård i Fjällbacka!  Redan 1969 skrev Alf Edvards-
son, ordförande för FFF, i Fjällbacka-Bladet om behovet av en 
ungdomsgård i samhället. 1971 startade ett antal ungdomar 
aktivistklubben Hand i Hand som hade lokaler i Kyrkskolan och 
drev en verksamhet som delvis var en fritidsgård. 1979 var frågan 
om Valökolonins framtid på dagordningen. Ett alternativ var att 
sälja den och använda pengarna till att bygga en fritidsgård. Så 
blev det nu inte. Men tio år senare, 1989, drevs det ungdoms-
gård i Brisen flera kvällar i veckan. 1992 var verksamheten igång 
”med stor entusiasm”, nu i lokaler i före detta Håkebackens skola. 
Förhoppningarna var då att Håkebacken skulle kunna bli ett 
allaktivitetshus. Fritidsgården var öppen måndag, onsdag och 
fredag, ofta med fler än 40 besökare per kväll. Men på Samhälls-
föreningens årsmöte i november 1992 berättade kommunalrådet 
Bengt Mattsson att kommunen skulle sälja Håkebacken. Hösten 
1993 skulle fritidsgården läggas ner. Samhällsföreningens styrelse 
krävde att fritidsgården skulle behållas och kommunen lovade att 
gården skulle få vara igång åtminstone till våren 1994.

Hösten 1994 fanns nu fritidsgården i brandstationen. Men när 
brandkåren i Fjällbacka lades ner 1996 så hyrdes stationen ut 
och fritidsgården var utan lokal. Igen. Nu gick flytten till försam-
lingshemmets källare. Någonstans under åren efter det så tar 
orken slut. Någon vet säkert när och varför. Men envishet lönar 

sig. På Samhällsföreningens årsmöte i november 2000 berättade 
kommunen att en fritidsgård åter kommer att öppna i Fjällbacka: 
”Behovet är stort”. Till SFs vårmöte 2001 bjöds ungdomar in för att 
diskutera fritidsgård. Samhällsföreningen startar en arbetsgrupp 
med Berith Torevi och Örjan Torstensson. Och minsann, hösten 
2001 har fritidsgården återuppstått, naturligtvis på ny plats. Nu i 
Kyrkskolan. Öppet onsdagar, 50 – 60 besökare per kväll. Gårdsråd 
bildas. Men som man redan vetat när gården startade - Kyrkskolan 
skall bli bostäder. Fastigheten säljs till Tanumsbostäder 2002. 
”Ungdomsgården behöver ny lokal. Stor vilja bland politikerna 
att lösa frågan”, som man kunde läsa i Fjällbacka-Bladet. Och 
fritidsgården ”Krabban” fick vara kvar ända till maj 2012. I mer än 
20 år har vi alltså fritidsgård i Fjällbacka.

Fast forward till 2021. Naturligtvis påverkas nordbohuslän 
liksom alla andra områden i Sverige av samhällsutvecklingen, 
på gott och ont. Det delvis framgångsrika arbete i Göteborgs 
problemområden trycker ut gängkriminaliteten i alla rikt-
ningar, inte minst norrut, mot Uddevalla och Trollhättan. Själv-
klart ligger också vår kommun i farozonen för droger, rasism 
och andra samhällsproblem. Polisen måste besöka högstadiet 
i Tanumshede (Strömstads Tidning 21 oktober) och polisbilen 
patrullerar regelbundet Fjällbacka. Samtidigt händer det 
mycket positivt för barn och ungdomar i samhället just nu. Ny 
förskola på gång (se separat notis). En ny generation föräldrar 
driver upprustningen av isrinken och kör tisdagsseglingar 
ända in i oktober. Hälsan har barngrupper, golfklubben har 
juniorverksamhet, Widelius Dansstudio har många kurser 
igång. Musikskolan är aktiv. Och massor av intervjuer visar hur 
bra barnfamiljer trivs i Fjällbacka.

Men trots att det finns 153 barn och ungdomar i åldern 7 - 17 
år i Fjällbacka med omland, så räcker underlaget bara till ett 
barn- och ungdomslag i FIKs regi, än mindre till smalare sporter 
och intressen. Kyrkan har ingen barn- eller ungdomsverksamhet 
i Fjällbacka, så som de har i Tanumshede, Grebbestad, Ham-
burgsund och flera andra ställen. Så ungarna är beroende av 
föräldrarnas vilja och möjlighet att köra. Också till många av 
de kompisar som man vill träffa i verkligheten och inte bara 
på nätet. Klasskamraterna bor ju inte bara i Fjällbacka utan lika 
gärna i Rabbalshede eller Skistad. 

Vi behöver en närmare och bredare mötesplats för de 107 ung-
domar mellan 12 och 19 år som finns i Fjällbacka med omland. 
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B A R N  O C H  U N G D O M

Ett ställe där det spelas pingis och dataspel, körs Halloween-
party, mejkas eller mekas med moppar eller drönare och där 
det kanske står ett trumset och en förstärkare att jamma med. 

Nya förskolan – Clas Collin
Projekteringen av Fjällbackas nya förskola fortsätter enligt plan. 
Pär Nyström är Gatu- och projektchef i Tanums kommun:

– Inriktningen på Thorén-tomten (nordost om Fjällbacka Service) 
ligger kvar. Trafik-, buller- och geologiska undersökningar är klara.

Förhandlingar pågår med leverantörer av olika förskolebyggna-
der/-koncept som Sveriges Kommuner och Regioner redan har 
ramavtal med. 

Så byggstart 2022 och färdigt 2023 verkar hålla? 
– Det avgörande beslutet fattas av kommunfullmäktige när man 
beslutar om budgeten, inklusive det här projektet, i november.  
Så som det ser ut nu så håller tiderna. Och förskolans storlek 
ligger också fast, projekteringen är för 102 barn fördelade på 6 
avdelningar. Det är två avdelningar fler än i dagens utspridda 
förskola.

Är det bara i Fjällbacka som ni projekterar nya förskolor?
– Nej. Förstudier och projekt är på gång på flera ställen i kommunen, 
bl. a. i Rabbalshede och i Grebbestad.

Trevligt att bo i en kommun som utvecklas! 

Ett ställe att chilla på, utan krav på organiserad träning eller 
kostnader för deltagande. Ett ställe som kan ersätta framtida 
behov av övervakningskameror och föräldravandringar, ersätta 
häng runt Konsum eller på en öde skolgård. Fritidsverksamheter 
finns sedan länge i Tanumshede, Bullaren, Rabbalshede och i 
Hamburgsund. Enligt Jessica Jonasson, fritidssamordnare på 
kommunen, finns inga planer för Fjällbacka.

Läs gärna kommunens ”Strategi för fritidsgårdarna” och se 
vad man kan åstadkomma när det gäller att stötta familjerna 
och skolan när det gäller integration, demokratiträning och 
drogupplysning.

Vi behöver få tillbaka vår fritidsgård! Gärna i en lokal som inte 
omedelbart skall säljas eller rivas. Men lokalen är egentligen 
underordnad, det viktigaste är att det drivs en schysst verk-
samhet. Som ungdomarna gillar och som hjälper samhället att 
stötta dem i en allt tuffare omvärld. 

”Nya” lekplatser – Eva Björving
Förskolan dröjer att tag till men både lekplatsen i Sumpan 
och den vid Ingrid Bergmans torg har renoverats i år. 

Bilder från ”Krabban” i Kyrkskolan
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På gång i Fjällbacka
Text: Hans Schub • Illustration: Fiskaregården

I varje nummer av vår tidning försöker vi uppdate-
ra er läsare på den kommunala utvecklingen av vårt 
samhälle. Så hur är statusen på alla projekt och de-
taljplaner just nu?

Beräknas antas av kommunfullmäktige i november 2021

Badis
Planeringen med bostäder på platsen där den före detta  badres-
taurangen Badis står idag påbörjades 2010 för att sedan ingå 
i ett planprogram som färdigställdes 2013. Planprogrammet  
omfattade ett stort markområde som inför samrådsskede 
delades upp i tre olika planområden. Under planarbetet har 
planområdet minskats flera gånger. Vid senaste ändringen har 
även Norra Hamngatan och utfart samt  kommunikationer mot 
gatan utgått. Garage har också utgått ur projektet och istället 
föreslås markparkeringar med infart från Utsiktsgatan. Även 
exploateringen har minskats och planen tillåter nu en mindre 
volym än tidigare.

Den främsta anledningen till att arbetet med detaljplanen tagit 
så många år får tillskrivas det faktum att planområdet omfattas 
av riksintresse för kulturmiljövården och hänsyn skall tas till 
kulturmiljön, kulturvärden och Fjällbackas karaktärsdrag. Läns-
styrelsen yttrade sig under första granskningen att detaljplanen 
kan komma att medföra påtaglig skada på riksintresset för kultur-
miljövården genom att för lite hänsyn tas till Fjällbackas karaktär. 
Planförslaget bearbetades därför ytterligare inför granskning 2.
 
När det gäller en ny byggnad på platsen bedöms att skadan 
kan minimeras genom att den nya byggnaden anpassas till det 
historiska arvet på platsen och dess omgivningar. T ex kommer 
nockhöjden på den planerade nya byggnaden inte överstiga 
den nuvarande nockhöjden på Badis. Utifrån Länsstyrelsens 
yttrande vid granskning 2 har även handlingarna komplette-
rats med planbestämmelse om välvt mittparti. Planförslaget 
riskerar därvid inte att medföra skada på riksintresset för 
kulturmiljövården. Inflyttning i de nya lägenheterna kan ske 
tidigast 1 jan 2024.

Norra Backa
Vid kortbanegolfen på Norra Backa har arbetet med en ny 
detaljplan för 49 st små fritidshus just avslutats. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra nya byggrätter för fritidsboende i anslut-
ning till golfbana, att stärka turism och rekreationsvärden i 
Tanums kommun samt att säkra en tillfartsväg tillsammans med 
befintliga och nya gångstråk i området.

Västra Veddökilen
På platsen för fd Långsjö camping har arbetet med en ny detaljplan 
pågått sedan 2011. Syftet med detaljplanen är att utveckla och 
anpassa användningen av området kring Lerekilen i samhället 
Långsjö till dagens och morgondagens behov. Planförslaget, 
innehållande bostäder, byggnader för tillfällig vistelse, vandrar-
hem, rörlig camping mm. skapar förutsättningar för en positiv 
utveckling av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet.

Pågående detaljplanearbete
Här är värt att nämna området längs Anråsälven, Kville-Bräcke 
2:3. Exploatören arbetar för möjligheten att skapa cirka 40 tomter, 
relativt högt belägna med utsikt mot golfbanan - samt i fjärran 
även havet. Frågor just nu är ett vattenskyddsområde och skyd-
dade arter. En fördjupad arkeologisk undersökning är genomförd

Flieg
De kommunala tomterna på Flieg ska börja säljas under 2022. 
Tekniska nämnden har i budget för 2022 avsatt pengar för att 
påbörja arbetet med vägar, vatten och avlopp. Först på tur står 
dock att bygga en ny anslutningsväg från Föreningsgatan.

Övertagna vägar
Trafikverket har erbjudit kommunen att överta ansvaret för 
vägar inom Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad sam-
hällen. Vägarna ska rustas före övertagandet och formellt tog 
Tanums kommun i somras över ansvaret för norra och södra 
Hamngatan samt Föreningsgatan och Allégatan. Fördelarna är 
att kommunen nu har rådighet över dessa vägar. Riskerna är 
framtida kostnader som inte kan förutses.

Kajen
Arbetet med kajen går efter tidplan. Invigning midsommar 2022. 
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RANK
— 125 år —

Text: Stig-Arne Fredlund
Foto: Mimmi Lindqvist, Dag Fredlund, Stig-Arne Fredlund och familjen Fredlunds album

Förr fanns en rad spririggade robåtar med toppse-
gel i Fjällbacka. Fortfarande finns en – Rank. Här 
följer historien om en båts tillvaro i flera genera-

tioner och där den amerikanska guldrushen hade 
stor betydelse för att den en gång byggdes – för 
125 år sedan. 

N 
2

➲
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Rank ägs, seglas och vårdas idag av oss, kusinerna Lennart och 
Stig-Arne Fredlund. 

– Man blir lite tankfull när man vet att för ett och ett kvarts sekel 
sedan klev Aron Svensson för första gången ner i sin nya båt för 
att se om den uppfyllde hans för-
väntningar och förhoppningar, 
säger Lennart Fredlund.

Ranks förste ägare var våra 
pappors morfar Aron Svensson, 
”Aron på Berget”, född 1841 
och död 1922. Aron var fiskare 
och bodde i huset som nu är 
Skeppargatan 2 och med sjöbod 
och brygga framför huset. Både 
båt, sjöbod och hus finns kvar i 
släkten.

Arons son Oscar hade flyttat till USA. Där hade han tjänat pengar 
på att skeppa människor och gods på Yukonfloden i Alaska 
under amerikanska guldrushen. Vid ett hembesök i slutet av 
1800-talet tyckte Oscar att hans far behövde en ny båt. Med 
pengar från Amerika kunde han bidra till finansieringen.

Aron vände sig till Leonard Johansson i Kungsviken, som 
lovade att bygga en båt som skulle segla till belåtenhet och 
vara lättrodd. 

I boken Allmogebåtar (av Alvar Zacke och Magnus Hägg, Natur 
och Kultur 1973) berättar Arne Fredlund, Ranks ägare under en 
rad decennier:

– Stävarna, särskilt förstäven, gjordes lite mer utfallande och 
rakare, vilket resulterade i en kortare köl. Ändskeppen litet skarpare, 
”vässade”, även i relingslinjen, slagen litet vekare - allt i avsikt att 
ge båten ett kortare och djupare avdriftsplan och bättre seglingse-
genskaper, särskilt på kryss. Alltså ett relativt vekt skrov som skulle 
röra sig mjukt, vara lättdrivet och gå torrt i sjö. 

Rank var ursprungligen en ren arbetsbåt för Arons fiske, bl a  
efter makrill med ränndörj och meta.  Någon gång kunde han 
också ta med dåtidens elegant klädda badgäster på segeltur 
i skärgården. Till garn- och vadfiske hade Aron annars Vördig, 
en större kultebåt.

När Aron Svensson dog 81 år gammal, ärvdes Rank av dotterso-
nen, plåtslagaren Arne Fredlund, pappa till Lennart. Arne, ägare 
av J.A. Fredlunds plåtslageri, använde båten till allt - som arbets-
båt för transporter till öarna, som fiskebåt och för nöjessegling. 
Det hände att han i Rank lastade hängrännor och stuprör från 
sin verkstad och seglade ut till öarna för att montera dem.

Kappsegling kom att bli ett allt viktigare inslag och under Arnes 
ägarskap blev Rank den vinstrikaste seglaren i Fjällbacka under 
tiden efter andra världskriget. Oftast var den yngre brodern 
Wilhelm - Wille - gast, ibland kompletterat med någon annan 
släkting. Ofta stod kampen om förstaplatsen mellan Arne Fred-
lund i Rank och Ragnar Fjällström i Lätt. Fjällström var något av 
specialist på att hitta rätt vind och väg i svårseglade Sandhagen 
där seglingarna ofta kom att avgöras.

I Willes dagböcker finns rader av kappseglingar beskrivna. Så 
här skriver han om Högsommarregattan 1954: 

Söndag 18/7
Frisk ostlig vind idag, så vi väljer att inte sätta toppseglet. Strax 
innan start har vårt styrbordsvant sprungit av och lagats provis-
oriskt, men strax efter start där vi var cirka en minut efter gick det 
på nytt, men nu får vi lagat det bättre och sedan håller det. Snart 
går även babords vant, men så småningom får vi även lagat det 
och så fortsätter vi jakten efter STATEN som från start är i ledning. 
Karl Otto Bohlin med SILVERMOON kan så småningom passe-
ras. I Bringebärssundet får STATEN besvär med sitt toppsegel, 
så vi passerar dem då och slutar alltså som första båt i klassen.  

Rank på 1950-talet och 2021.

Aron Svensson.
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Placering: 1 RANK Arne Fredlund, Fjällbacka. 2 STATEN Britt 
Sandersson, Valön. 3 SILVERMOON, Karl Otto Bohlin, Långsjö.

Många äldre Fjällbackabor minns Högsommarregattan vid 
Badortsfesten i juli och sedan Augustiregattan vid Idrottsfesten. 

Vanligast var ”Grötskärsbanan” - start utanför Badholmen och 
ut genom Sandhagen, rundning Grötskär och sedan söderut 
Hjärteröleden, in genom Bringebärssundet och rundning inne 
vid samhället, sedan ut igen och samma sträckning åt andra 
hållet. 

Bästa åskådarplats var framför gamla Folkets hus vid nuvarande 
Utsiktsgatan med ypperlig översikt över hela Fjällbackafjorden. 

bland annat sitt husbygge 
vid Tallgatan hade Lennart 
svårt att hinna med att ta 
hand om båten.

1993 donerades Rank till 
föreningen Tôllar och Seiel i 
Fisketången och försvann 
ur släkten under ett antal 
år.  Där gjordes en del 
renoveringar, som en ny 
något djupare köl vilket 
underlättar vid stagvänd-
ningar. Men för att stag-
vända snabbt och effektivt 
måste fortfarande gasten 
bräcka med focken några 
sekunder och i exakt rätt 
ögonblick skota hem för 
att snabbt få gång på båten. 

Rank blev borta från Fjällbacka i åtta år. 
Men en dag ringde telefonen hemma hos Lennart Fredlund. Det 
var Bertil Engdahl i Grebbestad, själv ägare till en allmogebåt, 
som tipsade om att Rank nu var till salu.

– Visst hade jag saknat båten i kombination med en känsla av 
att jag ”svikit” släkten genom att inte ha kvar den. Nästan alla 
släktingar hade ju minnen från bad- och segelturer i skärgården, 
berättar Lennart.

Lennart ringde kusinen Stig-Arne för att fråga om intresset för 
att skaffa tillbaka Rank. Och så blev det. Sedan 2001 ligger nu 
Rank åter vid vragen och bryggan på Norra Hamngatan där den 
legat under närmare 100 av de 125 åren sedan den byggdes. 

Arne Fredlund var mycket generös med sin båt. Dels att själv 
segla ut till öarna med de många släktingar som sommartid var i 
Fjällbacka eller låna ut båten till dem. Det blev många badturer, 
ofta med båten fullsatt. 
Att som liten ligga i förstäven, höra och känna vågorna genom 
bordläggningen borde vara fler barn förunnat. När man nu som 
”gubbe” gör samma sak på seglatserna och Lennart sitter vid 
rodret blir effekten oftast en behaglig sovstund. 

Inger Lundblad, 91 år, kusin till Lennart och Stig-Arne Fred-
lund, är nu den i släkten som har de längsta minnena av Rank. 
Hon bor sommartid i huset där hennes mammas morfar Aron 
Svensson levde.

– När jag var liten och vår familj var på sommarvistelse i Fredlunds 
släkthus på Skolgatan och vädret var vackert satt jag och mina 
syskon ofta vid fönstret för att se när morbror Arne gick till sin 
verkstad. Om han vek av in till oss i huset tog hjärtat ett skutt. Då 
skulle han säkert erbjuda en segeltur eller att vi kunde låna båten. 
Då visste vi att en härlig dag väntade.

Under största delen av sin tillvaro har Rank haft sin plats vid 
bryggan och sjöboden på Norra Hamngatan. Men under den 
svåra stormen september 1969 låg den vid piren i Källvik. En 
bogserbåt vid fiskebryggan slet sig, drev norrut och rev med 
sig bryggor och båtar. Om Rank legat där hade den inte funnits 
idag. Istället blev det Sture och Stig-Arne Fredlunds stjärnbåt 
som krossades. Stjärnbåtens mast lever nu, efter vissa modifie-
ringar, vidare som mast på Rank. 

I början 70-talet blev Lennart Fredlund hälftenägare i Rank 
och när Arne avled 1988 ärvdes båten av Lennart. På grund av 

FAKTARUTA – Robåten ”Rank” 

Arne Fredlund vid rodret.

Byggd av Leonard Johansson, Kungsviken,  
Orust 1896.

Längd cirka 17 fot - 5,5 m • Bredd 7 fot - 2,05 m.

Träslag: från början ek i förskepp till nollspantet,  
(bl.a. för användning även i is) akter därom fur.  
Spant i ek. Efterhand har ekbordläggning bytts till fur. 

Spririgg med segelyta 15 kvm fördelat på storsegel 
(smacka), fock och toppsegel.

Mast cirka 7 m där stor- och toppsegel hissas med 
travare i parallella skenor.

Segelmaterial tidigare bomull (seglen finns kvar).  
Numera Clipper Canvas sytt i detalj efter de tidigare 
seglen av ett segelmakeri i Gdansk. 

Invändig barlast cirka 220 kg.

När Segelsällskapet Norderviken (SSN) bildades 1941  
blev Rank en av de allra första båtarna att registreras. 
N:et i seglet står för Norderviken.

”Möte i monsunen” sommaren 2021 
med tremastade skonaren ÄLVA från 
Marina Läroverket i Danderyd.
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När Västerhavsveckan
kom till byn

Text: Sofia Selberg • Foto: Sofia Selberg, Carolina Lilljequist , My Johnnyson och Anders Nilsson

– Man ska få intresse för havet. Har man mer kunskap och en 
relation till havet vill man inte att det ska förstöras. 

Det var så det började gro i Carolina Lilljequist, efter att ha sett 
Västerhavsveckan dyka upp i hennes nyhetsflöde på den sociala 
kanalen Facebook. 
– När jag började jobba på Turistinformationen ville jag skapa fler 
aktiviteter för våra besökare. Det finns mer för dem att se än Vette-
berget. Västerhavsveckan lät bra och jag ringde Gunilla Fransson, 
projektledare för Västerhavsveckan och hon blev jätteintresserad. 
Det visade sig att Tanum inte varit med på ett tag, så intresset var 
stort hos aktören att få med Fjällbacka. Vi möttes för att diskutera 
idéer, samverka och se över vad man kunde göra och tittade också 
på vad andra kommuner gjort.  

Carolina tog kontakt med föreningen Världens Vackraste Skär-
gård. Ett samarbete inleddes och projektet skapades, med 
Carolina som projektledare. Hennes uppdrag blev att koordinera, 

sammanställa, föra samman aktörerna för att senare schemalägga 
och marknadsföra tillställningen, Västerhavsveckan. 
– Vi kikade på vad som var gångbart här och det var inte svårt 
att involvera företagen. Alla ville medverka, de var så öppna och 
samarbetsvilliga, inga svårigheter. Det var det roligaste, att alla 
ville hjälpa till.  

Det resulterade i följande samarbeten:
Båtföretagen i Fjällbacka höll tvåtimmars turer till Väderöarna 
med sälsafari och spökfiske som tema. Bryggan Fjällbacka 
ställde upp med lokal till föreläsningar. Stora Hotellet lånade 
ut lokal till ”Havslabbet”, ”Pysselverkstaden” och till ”Miljöjä-
garna” som höll filmkurs med naturfilm med havstema. Greb-
bestad Folkhögskola bidrog med kreativa lärare, material och 
verktyg under pysselverkstaden samt med redskap, kikare 
och boende för de marinbiologer som höll de marinbiolo-
giska och strandnära exkursionerna samt ”Havsverkstaden” 
på Badholmen. 

En bit in i augusti fick barn och vuxna i olika åldrar möjlighet lära sig mer om havet och dess små och stora 
varelser, skapa konst av strandskräp och göra strandexkursioner när Västerhavsveckan kom tillbaka till Tanum. 
Västerhavsveckan är ett pågående initiativ sedan 2008 och sträcker sig längs hela västkusten, från Strömstad 
till Landskrona och även på Jylland. Projektet drivs av Västra Götalandsregionen i samarbete med ett hundra-
tal aktörer med syfte att uppmärksamma vår havsmiljö och de utmaningar Västerhavet står inför.  
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– Båtturerna var jättepopulära! Havsverkstan likaså. Marinexkur-
sionen lockade barnfamiljer. De vuxna blev uppslukade av kunska-
pen medan barnen efter en stund passade på att springa omkring 
längs strandkanten och fånga fler havsexemplar, säger Carolina. 

Västerhavsveckan är för alla, men Carolina berättar att hennes 
tanke bakom aktiviteterna är att barn skall få engagera sig och 
lära sig mer om havet. Hon vill få fler människor att uppleva det 
som kanske är en självklarhet för många av oss som bor här. Att 
komma ut på havet.  

– Jag ville få ut de som kanske har ekonomiska begränsningar, de 
som har svårt att komma ut i naturen i vanliga fall. Jag vill också 
bidra till naturen och havet, det jag älskar mest med Fjällbacka. 
Skapa meningsfullhet. Inte bara för människorna utan också för 
naturen. 

Läs mer på: www.vasterhavsveckan.se

Korkskallar, filurer och krokodiler... Fantasin flödade vilt i pysselverkstaden...

Föreningen Världens Vackraste Skärgård informerade på dansbryggan och Grebbestad Folkhögskola höll igång ”Havsverkstaden” på Badholmen.
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Kvinnlig och allmän rösträtt 
kommer till Fjällbacka

Text: Lars Kahlman • Foto:  Statistiska Centralbyrån

Man kan följa utvecklingen i antalet röstande genom åren i 
Sverige. År 1899 röstade endast 136 000 personer av landets hela  
befolkning på över 5 miljoner. Antalet ökade något i följande val 
men steg i valet 1911 till 600 000 av en miljon röstberättigade, 
då mer allmän rösträtt införts för män. De röstberättigade var 
dock fortfarande en mindre andel av befolkningen och därför 
var det en fortsatt kamp för både allmän kvinnlig rösträtt och 
avskaffande av begränsningar som drabbade många män. 
Förändringarna drevs på av den ökande industrialiseringen 
med mer folk i städerna som var anställda, bättre utbildning, 
rösträttens införande i omvärlden och nödåren under kriget.

En avgörande faktor för förändringen var troligen risken för 
revolution i landet om man inte fick bredare och rättvisare 
representation av befolkningen i riksdagen. Något som ledde 
till att den allmänna rösträtten i valet 1921 gav 3,2 miljoner kvin-

nor och män rösträtt av en befolkning på 5,9 miljoner. Antalet 
röstande blev 1,7 miljoner.

I Fjällbacka-Bladet brukar vi inte ha så mycket av statistiska 
diagram men det kan vara intressant att se hur den allmänna 
rösträtten förändrade representationen i Kville Härad, där 
Fjällbacka municipalsamhälle ingick, och i själva Fjällbacka 
när samhället började särredovisas i samband med 1921 års 
allmänna val. Detta kan spegla Fjällbackas utveckling under 
1900-talet om man tittar närmare på siffrorna.

Fjällbacka hade här en intressant utveckling. Före valet 1921 stod 
männen för 100% av de röstberättigade till andra kammaren 
medan vid första allmänna valet var kvinnorna i majoritet av de 
röstberättigade med 417 kvinnor (55%) jämfört med 341 män. 

Rätten att rösta och på så sätt göra våra röster hörda, är något som vi ser som självklart i Sverige idag.  Men för 
hundra år sedan, 1921, var det debut i Fjällbacka och Sverige för den allmänna rösträtten. En ny författning 
hade godkänts i två påföljande riksdagar, 1918 och 1921. Det var en reform som gav allmän rösträtt med en 
röst per person till riksdagens andra kammare, de lokala valen och de indirekta valen till första kammaren. Ge-
nom reformen fick kvinnorna sin rösträtt men även betydligt fler män då ekonomiska och juridiska begräns-
ningar togs bort. Dock förlorade faktiskt vissa sin rösträtt då rösträttsåldern höjdes. 
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Det rådde alltså ett kraftigt kvinnoöverskott i Fjällbacka 1921 
vilket sedan står sig i valen ända till 1958 där min statistik tar slut. 
För hela området Kville härad, där Fjällbacka municipalsamhälle 
ingick, växlade antalet röstberättigade män och kvinnor fram och 
tillbaka runt 50%. Men det tycks vara klart att kvinnorna drogs till 
Fjällbacka eller att männen flydde. Är det lika dant idag?

I Kville härad röstade hösten 1914 endast 825 personer av 1467 
röstberättigade medan i första allmänna valet 1921 blev det 1755 
röstande av hela 3859 röstberättigade män och kvinnor. En kraftig 
ökning på mer än 100% för både röstberättigade och röstande. 
Dock var antalet röstande rätt lågt i procent av de röstberättigade 
1921 jämfört med vad vi är vana vid idag. Vid valet 1921 48,4% 
(57,8% män och 40,8% kvinnor) i Fjällbacka och med 45,5% i Kville 
härad jämfört mot 88% i hela Tanums kommun 2018. 

Siffran för Fjällbacka 1921 tycks till och med ha varit något av 
nyhetens behag. Vid valet 1924 sjönk deltagandet till så lågt 
som 30,1% (39,9% män och 21,8% kvinnor). Detta kan också ha 
påverkats av den svåra depression som drabbade landet mellan 
dessa val. Det kan tillfälligt ha rubbat tron på rösträtten. Efter 
detta lågvattenmärke steg deltagandet i både antal och procent 
så att 1948 röstade fler kvinnor än män i Fjällbacka och år 1960 
var valdeltagandet uppe i 82,9%. Man kan se att det tar tid för 
den allmänna rösträtten att etablera sig, men nu har vi nått dit 
och har något att vara stolta över.

Hur röstade man då i Sverige, Kville härad och Fjällbacka genom 
åren? I början av seklet fanns i Sverige endast tre partigrup- 
peringar; Moderata (senare Högern), Liberala (senare Liberala och 
Frisinnade) och Socialdemokraterna vilka vid valet 1917 fick säll-
skap med Jordbrukarna, Bondeförbundet och Vänsterliberalerna. 
Den stora förändringen skedde dock under valen 1920 och 1921 
där Bondeförbundet blev ordentligt etablerat och Socialdemokra-
terna började få allt större mandat i andra kammaren. I Fjällbacka 
såg detta lite annorlunda ut då samhället dominerades av tre 
partier; Högern, Liberala och Socialdemokraterna med växlingar i 
deras styrkor under tiden 1921-1960. 1960 dominierar Folkpartiet 
och Socialdemokraterna politiken stort i Fjällbacka medan Cen-
terpartiet och Socialdemokraterna är de största partierna i Kville 
härad. Folkpartiets storlek kan förklaras med att som Centern var 
böndernas, var Folkpartiet fiskarnas parti.
 
Under våren 2022 kommer Bohusläns Museum att ha en ambu-
lerande utställning, MOD2021, som kommer att spegla kampen 
för allmän kvinnlig och manlig rösträtt i Sverige och Bohuslän. 
De söker material och det gör även Fjällbacka-Bladet då det är 
svårt att hitta lokalt material.

Nu är det snart dags att rösta igen. Glöm inte att göra era 
röster hörda. 

www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/mod-2021
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Text: Ragnhild Sorin • Foto: Ragnhild Sorin och Anders Torevi

Det andra Fjällbacka

Kanske har du någon gång åkt väg 164 
mot Åmål. Den vackra vägen slingrar sig 
genom Dalslands dalgångar och förbi sto-
ra sjöar. Strax innan Åmål ser man en skylt 
där det står Fjällbacka. Jag beslöt mig för 
att titta närmare på ”det andra Fjällbacka” 
och svängde av den stora vägen. 

Jodå, jag kom till ett litet samhälle med 18 hus 
och ännu en skylt med det bekanta namnet. När 
jag stannade för att ta en bild kom det ut två fjäll-
backabor och pratade. Jag berättade att jag var på 
väg till Fjällbacka. 

– Välkommen till det riktiga Fjällbacka, sa mannen 
som berättade att namnet antagligen kommer från 
ett gammalt torp. Kvinnan hade en bekant som 
hade bott i ”det andra Fjällbacka”. 

Efter en stund sa jag ”hej då” och körde tillbaka, 
passerade en skogstjärn och kom ut på 164:an igen. 
Äntligen hade jag varit i ”det andra Fjällbacka”.

Under resten av resan funderade jag över mitt korta 
besök. Det kanske finns fler Fjällbacka? Vad är en 
plats och ett namn? Jag tror att det finns lika många 
Fjällbacka som det finns fjällbackabor, det vill säga 
alla vi som har någon sorts koppling hit och känner 
oss hemma i Fjällbacka. 

Vad som är “hemma” är dock en fråga av mera filo-
sofisk art. Och det behöver inte nödvändigtvis vara 
kopplat till ett samhälle. Vi kan känna oss hemma 
i en stämning, i en känsla, i ett visst sammanhang 
eller tillsammans med en annan människa. Hur 
kom vi hem hit? Någon kom hit på grund av jobbet. 
Någon kom hit som flykting och fick ett nytt hem 
i ett nytt land. Någon kom hit på grund av kärlek. 
Någon kom hit på sommarlovet för att bo hos en 
släkting. Någon kom hit efter att ha läst Camilla 
Läckbergs deckare, och så vidare... 

Den här mångfalden av olika kopplingar till Fjäll-
backa är speciell. Som fd sommarboende, som blivit  
Fjällbackabo, tänker jag ofta på hur fascinerande 
det är att så många har en relation till Fjällbacka. 
Det är verkligen ett samhälle som ger avtryck i 
Sverige, Europa och resten av världen. Det känns 
fint att höra till allas Fjällbacka. 

Förutom vårt Fjällbacka och det i Åmål finns det fyra till i Sverige:
• Markområde med en fastighet vid Fjällträsket i Piteå Kommun
• Markområde (närmast en busshållplats) vid Grisslehamnsvägen
   i Norrtälje kommun
• Markområde med en fastighet vid Storå i Lindesbergs kommun
• Servicehus med omsorgsboende i Kristianstad

Red. anm.
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Från Sälvik jorden runt
Tillbaka till svampskogen

Text: Clas Collin • Foto: Hans Schub och rubiconbloggen

Del 10

När Lisa och Johan Persson styrde in mot Fjällbacka hamn 
vid tolvtiden lördagen 19 juni hade de seglat jorden 
runt på 4 år och 42 dagar. Över 40.000 sjömil. Det är 
obeskrivligt långt. Bland annat tre gånger över Atlanten, 
över Stilla Havet och över Indiska Oceanen. Vi satte oss i 
huset i Sälvik för att försöka sammanfatta hela äventyret.

Det här är inte den vanligaste rutten för jordenruntseg-
lare. De flesta tar samma väg fram till Indien. Sedan inser 
de att närmaste vägen hem går via piratfarvattnen utan-

för Afrikas Horn, sätter båten på ett fraktfartyg genom 
Suez och låter sig bli avsläppta vid Turkiet ungefär. Men 
det gjorde inte ni? 

– Ja, det är många jordenrunt-bloggar som plötsligt tar 
slut i Thailand! När vi kom till Sri Lanka visste man inte 
alls hur stor den nya Covidpandemin skulle bli. Eftersom 
vi fick ok att gå till Maldiverna beslutade vi oss för att 
följa den ursprungliga planen och segla hela vägen runt. 
Även om det betydde att segla runt Goda Hoppsudden 
och antagligen ända till Brasilien för att få bra vindar.
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Det här var inte ert första stora beslutet om vägval. 
När vi talades vid innan avfärd pratade ni om att 
eventuellt gå upp till Alaska efter Panama och sedan 
över till Japan.

– Alaska var ursprungsplanen. Men det kändes för 
långt. Det tar nästan ett år till. Så vi gick direkt mot 
Söderhavet efter Galapagos.

Skall vi backa bandet lite. Vad får ett på ytan förnuftigt 
par i medelåldern att lämna sina jobb, sälja huset i Göte-
borg, lämna de i och för sig vuxna barnen och stänga igen 
huset i Fjällbacka? För att segla jorden runt?!

– Vi var taggade att göra något annat, ett nytt pro-
jekt. Johan jobbade alldeles för mycket och behövde ny 
motivation. För att segla jorden runt behöver man inte 
vara särskilt bra seglare, men man måste vara bra på 
att genomföra projekt. Och det är vi bägge två. Sen skall 
man inte underskatta timingens betydelse: inte vara för 
gamla, ha råd, ha barn och föräldrar i rätt ålder. Det ger 
ett tidsfönster som försvinner om man väntar för länge.

Man kan ju inte anklaga er för att vara oförberedda. 
Ni köpte en kölbåt, seglade långseglingar, köpte Malön 
2011 och seglade till Skottland. Gick på kurser, utrustade, 
köpte sjökort och lyssnade på Jordenruntseglarklubben. 
Räckte det? Eller hamnade ni i situationer som ni bara 
inte kunde ha förutsett?

– Att segla jorden runt betyder massor av byråkrati! Det 
är nog bara till Sverige man kan segla rakt in i en hamn 
utan att bli uppropad på radio. Vi har blivit mötta av mili-
tära fartyg, av flygplan, Port Authorities eller av kustbe-
vakning. Då gäller det att vara förberedd hemifrån. När 
det gäller byråkratin var det enda vi inte förutsåg, att Nya 
Zealand skulle begära fram vår äktenskapslicens! Som 
naturligtvis låg kvar i Sverige. Sen sker förberedelserna 
inte bara hemma, utan man ligger två till tre månader 
framåt i tankarna hela tiden. Vi pratade hela tiden med 
andra långseglare som ju har massor av erfarenhet och 
gärna delar med sig av det senaste.

Men seglings- och båtmässigt. Allt kan ju inte förbere-
das? Shit happens, väl?

– Batterierna slutade fungera ganska snart och fick 
bytas. Läskigast var när sonen Marcus, som seglade 
med över Atlanten, kom upp och berättade att hela 
kölsvinet var fullt av vatten. Då var det lite scary innan vi 
fick lokaliserat och tätat läckan. Att goosenecken (håller 
fast bommen i masten) lossnade över Indiska Oceanen 
var heller ingen höjdare, men det redde ut sig med lite 
kreativ ommöblering av delar. Och förberedelser i form 
av rätt verktyg ombord är bra. Vår autopilot la av utanför 
Sydafrika. Det är jobbigare än det låter, för då måste man 
handstyra hela tiden. Men det fanns ny att köpa när vi 
kom fram. Båten har känts så trygg och säker hela tiden. 

Vi har haft oerhört mycket färre och mindre problem än 
seglarkompisar med modernare båtar. 

Vad var roligast? Seglingen, att få rå om varandra i abso-
lut avskildhet månadsvis, upplevelserna iland, projektet 
som sådant? 

– Att besöka alla länderna är oöverträffat! Natur, kultur, 
mat och dryck men framförallt människorna vi har träffat. 
Dels andra seglare som man hänger med några veckor 
och sedan kanske återser på en annan kontinent. Men 
också alla underbara människor i land. Ta till exempel 
Indonesien, ett land som vi inte hade några särskilda för-
väntningar på. Gästfria, nyfikna och extremt ”oturistiska”. 
När vi kom seglande med en eskader så stängde de sko-
lorna och skolbarnen hälsade oss med flaggor i händerna!

Ni har ju seglat under stora delar av covidepedemin. Hur 
har den påverkat er?

– Först och främst fick vi lägga om hela vår rutt. Vi 
fick inte vara kvar på Sri Lanka men fick ok att gå till 
Maldiverna. Väl där fick vi inte gå iland på 49 dagar! 
Till slut fick vi tillåtelse att segla vidare till franska Reu-
nion utanför Madagaskar. Där blev vi sedan kvar i fyra 
månader, innan Sydafrika tog emot oss. Vilket slutade 
med att Johan fick covid och hamnade på sjukhus, där 
läkarna först inte trodde att han skulle överleva. Så visst 
har vi påverkats mycket mer av covid än man kan tro.

Ni har levt de senaste åren på, eller vid havet. Vad har 
ni sett och upplevt i form av klimatpåverkan, fiske- och 
miljöpåverkan etc? Hur mår våra hav?

– Plast och sopor såg vi mycket av i Karibien och San 
Blas-arkipelagen. Sen såg vi väldigt lite plast och nedskräp-
ning på öppet hav. Men det beror ju på var man seglar. 
Mycket av avfallet från Sydostasien hamnar ju i en stor 
virvel i Stilla Havet. Men just där seglade inte vi. Generellt 
såg det bättre ut än vi hade väntat oss. Många länder 
jobbar väldigt hårt med sina stora problem. Medvetenhe-
ten finns där. I Indonesien till exempel ser det bedrövligt 
ut på sina ställen, men där pågår flera stora projekt som t 
ex Trash Hero. Det är ju en skandal att Europa exporterar 
en hel del av sitt avfall till just Indonesien!

Så kom ni då hem till slut. Hur kändes hemkomsten och 
mottagandet?

– Fantastiskt sätt att avsluta seglatsen på. Vi trodde att 
familjen möjligen skulle stå på kajen, men nu möttes vi av 
Sjöräddningen, salutkanon, drönare i luften, musik och 
massor av folk. Så jätteroligt sätt att avsluta hela äventyret!

Skall ni ut igen på nya seglingsäventyr? Eller räcker det nu?
– Nu är vi mätta på segling. Projektet är avslutat. 
Kanske säljer vi Rubicon och skaffar en badbåt. Vi har 
absolut inte lust att tillhöra gänget av sjönomader som 
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kuskar runt från hamn till hamn, år efter år. Nu lockar 
svampskogen. Och projekt ombyggnad av huset.

Fast jag hörde absolut en halvkvävd viskning om:
”…kanske Lofoten då…” när jag lämnade huset på Smed-
gatan. Man vet aldrig. 

Båtmodell: Malö 39 från 1999 

Segel: Rullfock och rullstor, stormsegel, gennaker 
och spirbom

Motor: Yanmar 55 hk

Övrig utrustning, bl.a: Watermaker, Hydrovane 
vindroder, Raymarine autopilot, Duogen vind- 
och vattengenerator

Seglad distans: 40.100 sjömil

Genomsnittsfart till sjöss: 5,5 – 6 knop

Bästa dygnsetapp: 183 distansminuter

Högsta vindstyrka: 22 – 24 m/s

Tid borta från Fjällbacka: 4 år och 42 dagar

FAKTARUTA

Känn på den här utflykten:  
Fjällbacka  Skottland  Kanarieöarna  Karibien  Panamakanalen  

Galapagosöarna  Söderhavet  Nya Zeeland  Australien  Indonesien  Thailand  Sri Lanka  
Maldiverna  Reunion  Goda Hoppsudden  Brasilien  Karibien (igen!)  Azorerna  Nederländerna  Fjällbacka.

Mer info, bilder och videor från seglatsen hittar du på:

syrubicon.wordpress.com
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marina pålar med låg miljöpåverkan

Revolutionerande, miljöriktiga produkter 
för en bättre framtid!

www.nordprodukter.com

Handla i vår nya webbshop!

TOURIST BOAT
Båttaxi året runtFör 

1-12  
pers.

• SKÄRGÅRDSTUR
• TUR TILL VÄDERÖARNA
• SÄLSAFARI
• HUMMERFISKE 
   på  hösten

BADTUR 
Hitta en egen badstrand
SOLNEDGÅNGAR  
En tur för alla romantiker
KROGTAXI
Ta havsvägen till krogen

CHARTER 

Vi hämtar upp dig
längs tanumskusten

Booking: +46 (0)738-49 32 49 · pfaure@aol.com

Fotograf: Christian Grau
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Bokanmälan
Nya tider på Flanagans
Åsa Hellberg – Forum förlag

Annika Torevi

Att skriva bokanmälan om Åsa Hellbergs böcker kostar mig en 
natts sömn. Varje gång. Genren feelgood är precis vad den heter; 
det är böcker som ger läsaren en skön paus från vardagen. Men 
ingen pratar om hur dessa författare suger in läsaren i berättelsen, 
att det är omöjligt att sluta läsa innan boken är slut och när den väl 
är det blir man ledsen över att behöva ta avsked av människorna 
vars liv man delat en hel natt.

Nya tider på Flanagans är den sista delen av Åsas serie om hotellet 
Flanagans i London. Vi har kommit fram till 2000-talet och tredje 
generationen hotellägare. Att som författare använda sig av 
tidsmarkörer är knepigare än man tror och ju närmare nuet man 
kommer, desto svårare är det att minnas det som var typiskt för 

Anders Torevi

Insiktsfull humor
Att Föreningen för Fjällbackas mångåriga projekt  
med skyltarna: HUS MED HISTORIA är uppskattat 
vet vi. 

Alla hus är dock inte så gamla/intressanta att de 
berikats med dessa. Vissa hus kan till och med kanske 
anses som lite ”fel” i sin omgivning. Det tycker vi alla 
ibland och i vissa fall har nog även ägarna den upp-
fattningen.

I somras dök uppföljaren HUS UTAN HISTORIA upp 
på ett staket utmed Södra Hamngatan. Visst är det en 
underbar text de boende där skrivit om sin fastighet? 
Underbart, mer sånt vill vi ha! 

tiden som skildras. Åsa 
Hellberg gör det galant, 
och påminner oss om 
dåtidens homofobi, 
patriarkatets självklar-
het och andra fenomen 
som vi idag uppfattar 
helt annorlunda.

Jag vet inte hur mycket av hand-
lingen jag kan nämna utan att förstöra spänningen för er som har 
läsupplevelsen framför er, men låt mig konstatera att författaren 
inte lämnar läsarna med några lösa trådar. Åsa har omsorgsfullt 
sett till att knyta ihop säcken av intriger, drama och hemligheter 
som omger Flanagans starka kvinnor. Fast det hjälper inte, jag 
känner mig ändå två vänner fattigare när jag lämnar Billie och 
Frankie mellan pärmarna och somnar i gryningen. 

Vi skriver inte bokanmälningar om böcker som inte hunnit ges 
ut före tidningens pressläggning, det är en regel. I det här fallet 
är boken dessutom inte ens skriven, den har bara en titel. Men 
eftersom det är Camilla Läckberg som skall skriva en elfte bok 
i serien Fjällbackamorden blir det lite speciellt. En ny bok med 
Erika och Patrik kommer få betydelse för Fjällbacka, så enkelt 
är det. 

Det var ett tag sedan vi skrev om Camilla, hon har absolut 
inte legat på latsidan på något vis, men tidningens inriktning 
är att det vi skriver om skall vara Fjällbacka-relaterat. Camilla 
Läckberg släppte bomben om Gökungen på sin Instagram 
och det var nog fler än jag som satte morgondrycken i halsen. 
Jag följer Camilla ganska flitigt men ingenting ens hintade 

om detta. Själv är hon inne 
i ”redigeringsbubblan” av 
nästa bok tillsammans med 
Henrik Fexeus och hinner 
inte svara på frågor så jag 
testade att fjäska in mig hos 
agenten som visste ungefär 
lika mycket som jag. Håll ut, 
kära läsare, Fjällbacka-Bladets 
skribenter vilar aldrig och 
minsta lilla nyhet kommer 
kunna läsas i nästa nummer 
av tidningen! 

En gökunge på gång – Annika Torevi
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OXNÄSVÄGEN 2, 
450 71 FJÄLLBACKA

Tel. 0525-310 57
info@fjallbackabatvarv.se
www.fjallbackabatvarv.seHEMPEL

BÅTFÄRG

Vinteruppläggning  
Vårutrustning
Reparationer 
 Trä och plast

Fritids- och fiskebåtar
Kran 5 ton

VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGBUTIK I HAMBURGSUND!

Öppet: Mån-Fre 9-18, Lör 9-14  |  Industrivägen 4, Hamburgsund  |  info@golvfocus.se  |  0525-322 50  |  golvfocus.se
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Mörhult guitars
Text: Anders Torevi • Foto: Carol & Robert Cummings

I ämnet ”olika sätt att hylla vårt samhälle” 
presenterar vi ännu ett stort fjällbackahjär-
ta. Gitarrbyggaren Robert Cummings från 
Rochester, New York, USA, strax öster om 
Niagarafallen. Vi tar det där med Fjällbacka 
från början: 

1976-77 var Anders Nilsson, då från Malmö (som-
marboende i Mörhult), utbytesstudent hos familjen 
Cummings i USA. Året efter följde Roberts syster 
Robyn med till Sverige för att bo hos familjen Nilsson 
och plugga i Malmö. 1978-79 var det dags för Robert 
att läsa ett år i Sverige och han hamnade hos en 
familj i Köping och som av en slump även de hade 
sommarställe i Mörhult. 

Robert har sedan dess flera gånger varit i Sverige 
och Fjällbacka med fru Carol och sönerna Seth och 
Eli. Han pratar fortfarande mycket bra svenska och 
som Facebookvän skriver vi nästan alltid på svenska.

Stora hobbyn är att bygga elgitarrer. Märket heter 
”Mörhult” och modellerna har influenser av Fender 
Telecaster. Tio gitarrer har han byggt hittills, men han 
säljer dem inte. 

– Jag ger bara bort gitarrerna jag bygger, Mörhult 
guitars är ett mycket exklusivt märke . 

– Jag har fått frågan från folk som vill betala för mina 
byggen men jag tackar nej. Jag gör det för nöjes skull, 
inte för pengar. Kanske kommer jag att bygga några 
för att sälja när jag är pensionerad, men inte just nu.

Robert döper de flesta gitarrerna. Han började att  
bygga telecaster-kopior och de två första exemplaren 
heter ACKES och BRYGGAN. Nu har han designat en 
egen modell och de två första heter BADIS och INGRID. 
En röd ”gura” är också specialbyggd till en vänsterhänt 
Santa Claus och heter då TOMTEN. 

Även syster Robyn och storebror Kurt hälsar på i Sve-
rige och Fjällbacka då och då så nog har Fjällbacka 
borrat sig djupt in i syskona Cummings hjärtan. 
Robert avslutar:

–  Tack för att du tog med mig i tidningen. Du vet att 
Fjällbacka och Mörhult har en speciell plats i mitt hjärta 
och själ, inte minst på grund av mina vänner där!  

M
BadisIngrid
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13 dec 
Kville kyrka, Gudstjänst med Luciafirande kl 19.00

18 dec 
Kville kyrka, Julkonsert med Ärter & Fläsk kl 18.00

24 dec · Julafton 
Hamburgsunds kyrka, Krubban kl 11.00

Fjällbacka kyrka, Julbön kl 17.00
Grebbestad kyrka, Julnattsmässa kl 23.00

25 dec · Juldagen 
Kville kyrka, Julotta kl 07.00 

Svenneby nya kyrka, Julotta kl 09.00 

Juletid i Fjällbacka med omnejd

Per Hammarström, komminister i Tanums Pastorat

fått möta många unga och gamla, bofasta och sommargäster 
de år han och familjen bodde i prästgården.

Jag tror bestämt att det var Bengt som såg till att konfirman-
derna skulle bära kåpa på konfirmationen. Det skulle inte synas 
om man hade rika eller fattiga föräldrar på dyra kostymer och 
fina klänningar. 

Nu lyftes istället symboliken fram; konfirmandkåpan är dop-
klänningen som äntligen passar. (Den är ju alldeles för lång 
då man döps och är tre månader gammal.) Konfirmanden har 
vuxit in i sitt dop och bekräftar (konfirmerar) det och alla är lika 
betydelsefulla.

Bengt var jordnära, såg alla på samma nivå. En präst med 
ögonkontakt med församlingen. Inte ”von Oben”. Kan namn-
bytet haft något med det att göra? På kyrktrappan hälsar man 
folket välkommen och ser inte ner på dem som kommer, man 
möter varandras blickar.

För några år sedan bjöd församlingen in Bengt, en annandag 
Pingst, att komma på återbesök. Han sa då innan: 
– Det är ingen idé att du frågar mig om namn och detaljer från min 
tid, för det minns jag inte. Jag vill bara tala om den helige Ande 
(Pingstens huvudtema).

Men när han väl satt där framme i den kyrka han för så länge 
sedan tjänstgjort i, började han berätta om än den ene, än den 
andra konfirmanden och syföreningstanten och kyrkvärden. Så 
många han kom ihåg vid namn! Så gör en präst som stått på 
Kyrktrappan och mött sina församlingsbor.

För ett år sedan, Allhelgonadagen 2020, somnade Bengt in 
efter ett långt och rikt liv. Typiskt Bengt, just den dagen. Han 
som i varje människa såg potentialen att bli ett helgon.

Välkommen till kyrkan! Vi möts väl på kyrktrappan?  

Vilken fantastisk guldgruva det 
är att på nätet kunna ta del av 
alla nummer av Fjällbacka- 
Bladet sedan starten 1956!

Det som av naturliga skäl lockar 
mig mest är de artiklar som bär 

överskriften: ”Från Kyrktrappan”. Här hittar jag många kollegors 
tankar, kåserier och funderingar. Först ut var dåvarande kommi-
nistern Bengt Pleijel. Han börjar sin text med orden: 

– Det är inte fint att se ner på folk. Det anses ju i högsta grad 
opassande. Den som skriver dessa rader gör i alla fall så just nu. 
Jag står nämligen bakom en av gluggarna i kyrktornet. 

På den tiden hette kyrkans spalt ”Från Kyrktornet”, men det 
har ändrats till det lite mer jordnära ”Från Kyrktrappan”. När 
kan denna ändring ha skett? Mitt intresse väcks, och jag klickar 
mig bakåt i tiden. 

Längre bak än jag trott, först efter en hel del klickande hit och 
dit, hittar jag tidpunkten. Det är 1964 som namnändringen 
sker. I sommarnumret är det fortfarande Kyrktornet som gäller, 
men sedan, vinternumret 1964 hittar vi för första gången ”Från 
Kyrktrappan”. 

Detta kan väl måhända vara en tillfällighet, eller kanske inte… 

Bengt Pleijel, den förste kyrklige kåsören, kom efter sina år i 
Fjällbacka att hamna på Åh Stiftsgård som föreståndare. Här 
kom han att betyda oerhört mycket för många, inte minst unga 
personer, som där gått på konfirmationsläger och sedan fung-
erat som faddrar till nästkommande konfirmandkull.

Strax innan namnbytet till Kyrktrappan hade han slutat sin 
tjänst i Fjällbacka, där han under sina sju och ett halvt år hade 

26 dec · Annandag jul 
Bottna kyrka, Annandagsgudstjänst kl 11.00

31 dec · Nyårsafton 
Bottna kyrka, Nyårsbön kl 17.30

1 jan · Nyårsdagen 
Hamburgsunds kyrka, Gudstjänst kl 17.00

2 jan 
Fjällbacka kyrka, Gudstjänst kl 11.00

6 jan · Trettondag jul 
Kville kyrka, Gudstjänst kl 11.00 
Efteråt serveras gröt i församlingshemmet

Från KyrktrappanFrån Kyrktrappan
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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!

Kontakta gärna ordföranden: 
Gustaf Berggren:
Tel: 070-840 23 73
Mail: gustaf.berggren.01@gmail.com

I styrelsen för 2022 sitter: 
Gustaf Berggren, ordförande
Karin Darpö, kassör 
Pernilla Uttgren, sekreterare
Carina Bjurström, Agneta Blomqvist, 
Stefan Börjesson, Roger Reinesund,
Lisa Bjurenvall, Alexander Eriksson 

Ordförandebrev våren/hösten 2021
Jag vill börja med att tacka för mig! Efter fyra år känner jag att 
det är dags att lämna över ordförandeklubban. Det har varit 
intressant, roligt, svårt, men också lärorikt. Nar ni läser det här 
börjar det närma sig jul. I den lilla byn vid havet är det jul-
skyltning i affärerna och vinterbelysningen lyser i fönster och 
runt dörrar. Solen står lågt och naturen bjuder på krispigare 
upplevelser, snart kan vi också se fram emot att åka skridskor 
och kanske lite vit snö . Kort sagt en perfekt vintersäsong! 

I samhällsföreningen har vi lagt kraft på hastigheten i trafiken. 
Som jag berättade i förra numret var det uppe på förslag att 
sänka hastigheten på väg 163 och 915. Vi i samhällsföreningen 
har drivit frågan om lägre hastigheter i många år och har 
äntligen fått delvis gehör, då väg 163 (Hamburgsund-Greb-
bestad)  får 40 km/h genom samhället. Tekniska nämnden har 
återigen haft uppe frågan och tagit ett nytt beslut i enlighet 
med både  vårt och tjänstemannaförslaget. Vi är glada för det 
och fortsätter med frågan om att utvidga även till väg 915. 
Om det är 40 eller 60 km/h spelar stor roll för i praktiken håller 
folk gärna högre hastighet, men ändå under gränsen för att 
bli av med körkortet.

Vidare håller vi i år återigen ett fysiskt årsmöte efter att ha 
haft det på distans förra året. Där klubbar vi bland annat de 
nya stadgarna som det var hög tid att uppdateras. Vi insåg i 
pandemins fotspår att de behövde forbättras och förenklas. 
Nästkommande år kommer Samhällsföreningen bland annat 
att fortsätta arbeta för att få till fler bostäder. Sedan kommer 
det traditionella valborgsmässofirandet, som varit drabbat av 
Coronarestriktionerna, att återkomma 2022. Jag hoppas vi ses 
då, men innan dess vill jag önska er en fin jul och ett fint 2022!

Vill ni engagera er i Samhällsföreningen? Hör av er! 

SamhällsföreningenSamhällsföreningen
Text: Jacob Agertoft, avgående ordförande

Tillagt av redaktionen:

Foto: Marie De Soysa

Två dagar före pressläggning 
hade Samhällsföreningen 
sitt årsmöte och till ny ord-
förande valdes Gustaf Berg-
gren. Gustaf har de senaste 
två åren ingått i stylesen.

Nya i årets styrelse är: Stefan 
Börjesson, Roger Reinesund, 
Lisa Bjurenvall och Alexander 
Eriksson. Lämnade gjorde 
Jacob Agertoft, Ingrid Bräck 
Jensen, Timmy Ahlström och Erik Norderby.
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Allégatan 1, Fjällbacka
Nedre långg. 21, Grebbestad

www.evanette.se
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Text: Gustav Juliusson • Foto: RS Fjällbacka

Rapport om året som gått
Sommaren är slut och vi kan konstatera att vi har haft en sommar 
med många uppdrag, just nu gör vi oss redo för ännu en säsong 
genom att genomföra övningar och utbilda nya sjöräddare. Vi 
har under året som gått haft förmånen att bo in oss ordentligt 
i vårt nya stationshus.

Under det här året har våra tre sjöräddningsbåtar hittills lämnat 
kaj drygt 280 gånger. De absolut vanligaste uppdragen vi har 
är när vi åker ut för att assistera medlemmar i Sjöräddningssäll-
skapet, 141 sådana uppdrag har vi haft så här långt i år. Ofta har 
sådana uppdrag en mindre allvarlig karaktär men är oerhört 
viktiga för våra medlemmar som kan komma hem igen efter ett 
motorstopp eller när ett ankare har fastnat i propellern, hjälp 
som man annars inte hade fått utan kostnad om man inte var 
medlem i Sjöräddningssällskapet.

Av mer akut karaktär är de sjöräddningslarm och sjuktransporter 
vi genomför. Våra tre båtar har sammanlagt åkt på 29 sjörädd-
ningslarm där det har varit fara för liv, situationer där vår besätt-
ning kan vara, och ofta är, skillnaden mellan en bra utgång och 
ett tråkigt slut. Vidare har vi assisterat Landstinget 17 gånger 
med olika typer av sjuktransporter av varierande karaktär. 

För att kunna utföra sjöräddningar, medlemsuppdrag och sjuk-
transporter måste vi såklart öva. Sammanlagt har vi gått ut för 
att öva drygt 80 gånger med våra båtar och nu när sommaren 
och hummerfisket är över så lägger vi än mer tid på att öva.

Söndagar och torsdagar har blivit våra övningsdagar när vi 
tränar på olika moment så som mörkernavigering, eftersök 
och bogsering. Under oktober genomförde vi även en större 
utbildning under två dagar på Tanumstrand där besättning-
arna fick lära sig grundläggande sjöräddningstekniker och 
arbetssätt. 

Vi har nu haft tillgång till vår nya stationsbyggnad i ett år och är 
väldigt tacksamma och glada för alla de personer och företag 
som var med och bidrog till att bygget blev verklighet. Vi kan 

känna att gemenskapen på stationen sprudlar och att intresset 
för Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka har ökat vilket vi hopp-
ades på när vi startade husprojektet. 

Vill ni vara med att bidra till vår sjöräddningsstation så rekom-
menderar vi alltid ett medlemskap som ni kan läsa mer om på 
www.sjoraddning.se/medlemskap. 
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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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w w w . f j a l l b a c k a . c o m / m a k r i l l v m . s e F ISKE SPOR TEN

Text: Anders Torevi • Foto: Scomber scombrusis

Äntligen Makrill VM igen!

Huvudklassen:
1. Magnus Andersen, Tanumshede. 12 st, 2985 g 
2. Robert Larsson, Fjällbacka. 7 st, 1580 g 
3. Reimo Jörg, Fjällbacka. 6 st, 1911 g
Juniorklassen:
1. Noel Stjernberg, Gåsön. 4 st, 1140 g
2. Cornelia Conroy, Kungshamn. 2 st, 469 g
3.Hilda Granqvist, Rabbalshede. 2 st, 274 g2
0

2
1 Bästa motsatta kön: Caroline Juliusson, Fjällbacka 5 st 

Första fisk: Håkan Lindqvist, Hamburgsund. Cirka 30 sek. 

Största fisk: Johan Gustavsson, Alingsås.  619 g

Bästa utlänning: Kate Pauli, Idaho USA. 2 st, 627 g

Bästa yrkesfiskare: Anders Bräck, Fjällbacka. 4 st, 899 g

Lagtävlingen: ”Hooked on a Feeling” - 16 st, 3865 g 
Magnus Andersen, Maria Andersen.

Underbart! Nu fiskas det igen sista lördagen i augusti. Men är det 
ett 30-årsjubileum när det gått 30 år sedan första gången men 
bara fiskats 29 tack vare pandemin? Mer om det längre ner…

Trots sent beslut att köra tävlingen, då smittläge och restriktio-
ner kunde tillåta och därigenom sen marknadsföring, kom det 
ändå 270 deltagare till start. 

– Vi blev överraskade att uppslutningen var så stor. Det var ett 
tydligt tecken på att ett coronasäkert evenemang var vad många 
önskade sig, säger Carl Bräck, en av arrangörerna.

Gott väder var det och ny fiskeplats presenterades. ”Källà” 
(Källan) dvs vattnet väster om sundet mellan Kalvö och Korsö, 
och ut mot Fotstillen. En av de klassiska makrillmete-platserna 
i Fjällbackaskärgården tillsammans med Sköln, Hjärterötången, 
Musöfjorden och Gôrrvik.

– Kanonplats när det är väder och vind som det var i år. Där 
kommer vi nog lägga tävlingen varje gång vädret tillåter. Det 
började med att de som låg längst in mot Kalvösundet fick flera 
makrillar, men ju längre tiden gick så flyttade sig fiskelyckan ut mot 
Fotstillen, fortsätter Carl.

Segraren Magnus Andersen tillhörde sist nämnda grupp 
ut mot Fotstills-pricken och fick bra fångst i senare delen av 
fisketiden. Magnus är inte direkt någon nykomling i prislistan. 
Han har vunnit 2000, 2017 och nu 2021. Därtill andrapristagare 
2002, 2015 och 2019.

Sponsorerna verkar också stått i kö att få stötta evenemanget 
igen. Hela 69 företag var snabbt med på noterna. Fantastiskt!

… så var det då det här med de 30 åren i första stycket och 
jag frågar Carl.

– Nästa år kommer vi att köra 30-års jubileum, vi räknar antal 
gånger tävlingen hållits. Det kommer att bli ett större arrangemang 
kan vi lova. Vad exakt vet vi inte nu men vi jobbar på det. Häng på 
27 augusti 2022  så får ni se…

Segraren

Största fisk

Första fisk

Bästa junior
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Tel +46 (0)525 32001
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com #theweatherislands

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!
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FOTBOLL SPOR TEN

Tuff säsong, god gemenskap

Text & foto: #2 - Johan Hultberg

Bli medlem du också! Medlemsavgiften är: 
500:- för aktiva seniorer,
300:- för en familj och 
150:- för enskild medlem.

Vill du vara med och stötta FIK?

Kontonr: 8351-9 3 802 218-2
Swish: 1232713410
Glöm inte att ange ditt namn

Årets fotbollssäsong blev i ärlighetens 
namn inte vad vi med hjärtan som klappar 
för Fjällbacka IK hade hoppats på. Corona-
pandemin gjorde att seriepremiären fick 
skjutas upp till augusti och att division 
6 norra Bohuslän också i år avgjordes 
som enkelserie om åtta omgångar. Sär-
skilt enkelt fick vårt lag det dock inte i 
år. Säsongen inleddes med två förluster 
innan en skön seger kom i den tredje 
omgången hemma mot Bovall/Hunnebo. 
Den matchen vann FIK med hela 5-2. 
Sedan följde dessvärre en rad förluster 
varav den tyngsta kom i prestigemötet mot 
rivalerna i Hamburgsund. Både ifjol och i år 
vann Hamburgsund uddamålssegrar mot 
oss och i år tvingas vi motvilligt också gra-
tulera Hamburgsund till seriesegern. Men 
också spelarna i FIK kunde när domaren blåste för sista gången 
denna säsong titulera sig segrare. Det blev nämligen seger med 
2-1 i ett tight derby hemma mot Tanum i den sista omgången. 

En förklaring till årets lite skakiga resultat är att laget tvingats till 
många olika laguppställningar. Det har så klart inte varit opti-
malt men grabbarna i laget har under säsongen verkligen visat 
att man ställer upp för varandra för att lösa varje match på bästa 
möjliga sätt. Målvaktshandskarna har en handfull olika spelare 
fått ta på sig under säsongen. Nu håller vi dock hårt i målvak-
ten Miftar Quni samtidigt som vi hoppas att Fredrik Johansson 
snart hittar tillbaka till det sköna gräset på Fjällbacka IP. En som 
hittat tillbaka under säsongen är Jonas Plate som efter många 
år gjorde en välkommen comeback. Publiken som troget sökt 
sig till idrottsplatsen under säsongen har också kunnat stifta 
bekantskap med flera nytillskott så som nyss nämnda Miftar 
liksom Sajad Hakimi som bjudit på fin teknik. Publiken har också 
i vanlig ordning kunnat se Oscar Olson outtröttligt springa upp 
och ner för att delta i såväl anfalls- som försvarsspelet. Och som 
vanligt har kapten David Granqvist styrt spelet från sin centrala 
position i mittfältet. När undertecknad, som varit skadad sedan 
fjolårssäsongen, frågade David om den gångna säsongen lyfte 

han också fram härliga bastubad. Ett svar som inrymmer det 
faktum att för oss i FIK är gemenskapen och den goda stäm-
ningen i klubben minst lika viktig som resultaten på plan. 

God gemenskap är det också i knattelaget. Fjorton flickor och 
pojkar tränar och har kul tillsammans under Johan Palm och 
Alexander Ahlströms ledning. Johan och Alexander hälsar också 
att det finns plats för fler barn, som är födda mellan 2013 och 
2015, att bli med i laget (kontaktuppgifter nedan). Fjällbacka IK 
vill att fler ska bli en del av den gemenskap som fotbollen och 
klubben kan ge. 

johan.palm@live.se, 070-598 31 59
ahlstrom89@icloud.com, 073-806 05 61 
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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

 
Lokalproducerad IT

Uddevalla 0522-999 30   Fjällbacka 0525-644 00  Strömstad 0526-799 100
www.nyttodata.se

Så lokalt det bara kan bli!

Alla våra molntjänster driftar vi hos oss i 
Fjällbacka!
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En rekordsäsong för golf

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

Tiden går fort och nu är det redan dags att sammanfatta 2021 
års golfsäsong! Vi ser tillbaka på en fantastisk sommar och 
höst med mycket spel, träning och tävlingar på vår bana – en 
säsong som slagit flera olika rekord, här är några exempel:

• Det har tränats mycket golf i sommar, både på våra golfkurser, 
lektioner och på våra olika övningsområden. Driving-rangen 
har varit välbesökt och under säsongen har det slagits ut mer 
än 1 000 000 bollar från övningsmattorna!

• Vi har haft ett rekordstort antal deltagare i säsongens golf-
tävlingar, som bestått av en mix av både individuella och 
lagtävlingar. På Älggolfen, som var årets sista tävling, deltog 
mer än 60 personer trots att den genomfördes så sent som 
i mitten av oktober.

• I juli genomfördes för första gången Putt Championship 
2021, som direkt blev en succé och med rekordstort delta-
gande för att vara en ny tävling. Tävlingen spelades endast 
på puttinggreen i strålande solsken och spelformen var 
matchspel över 18 hål!  

• Ett udda rekord är att det var första gången som vi tvingades 
ställa in Hummergolfen, årets största tävling. Hummergolfen 
genomförs ofta i tufft höstväder, men ett intensivt regnande 
i kombination med en hög vattennivå, gjorde tyvärr banan 
översvämmad och omöjlig att spela på. 

Sportsliga framgångar för Fjällbacka GK
Fjällbacka GK har många duktiga spelare och detta bevisa-
des genom att fyra av våra lag, som deltar i seriespelet inom 
Bohuslän/Dal, vann sina serier i åldersklasserna D22, D75, H60 
och H80. Stort grattis till fina prestationer!

Golf året om! 
Fjällbacka Golfklubbs anläggning är öppen hela året och vi 
erbjuder träningsmöjligheter och lektioner under hela vin-
tern och våren. Banan är öppen för spel när det är frost- och 
snöfritt. 

För aktuell information om träning, lektioner och banstatus, 
se vår hemsida www.fjallbackagk.se.

 Intresset var stort för tävlingen Putt Championship 2021.
 Hummergolfen ställdes in p.g.a översvämning och högt vatten.
 En av många fina vyer på FjGK – dammen mellan hål 5 och 10.
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L E D I G A  LO KA L E R
• Kontor fr. 18 kvm

• Kontorshotell inkl. internet, skrivare, m.m.

• Lager med hög takhöjd fr. 120 kvm

vetteberget@vetteberget.se • 070-667 18 35 • Ekelidsvägen 5, Fjällbacka

fiberanslutning i både kontor och lager, inhägnad gårdsplan
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w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Sommarsummering 2021

Text & Foto: Ellen Torstensson Hultberg

Det är grått och lite rått men alldeles stilla när jag slår mig ner på 
stenbänken vid Badberget. Det är inte svårt att njuta av att vara 
just där och då i denna stund av stillhet trots att hösten nu tagit 
oss med storm. Jag låter blicken vandra över landskapet tills den 
landar på SSN:s röda klubbhus. På gårdsplanen vilar båtar med 
upp och nervända skrov och masterna som under sommaren 
gungat i takt med vågorna vid bryggan står nu stela och stilla på 
land. Klubben, vår nyblivna 80-åring, som under säsongen varit 
så pigg och alert verkar nu lite matt där den ligger och verkar 
pusta ut efter sin långa sommarfest.

I början på juni gästades vi av Fjällbacka skola för en prova-på-
dag. Optimister, C55:or och en kölbåt fylldes av glada skratt från 
nyfikna barn. Vid midsommar drog seglarskolan igång och vi 
har haft Piratskola för de allra yngsta seglarna, nybörjarkurser, 
fortsättningskurser och vuxenkurser med många deltagare i alla 
åldrar. Vädret bjöd på fina segelvindar och möjligheter att vistas 
på sjön. Det var bara en åskkula som höll oss iland en förmiddag, 
annars guppade båtarna ut från bryggan varje dag. Ett par kvällar 
i veckan samlades seglare i olika åldrar för tisdagsträning (som 
denna säsong fortsatt långt in på hösten) och poängsegling. 

Årets klubbmästare är: 
Stefan Nordström i Laser, Ella Holmqvist i E-jolle och Julia 
Holmqvist i Optimist. Stort grattis till fina seglingar! En natt (!) 
var dessutom golvet i klubbhuset fullt av sovsäckar till de barn 
som lekt, badat och grillat efter årets eskadersegling.

Två större kappseglingar arrangerades också. En varm och 
vindstilla morgon samlades ett 40-tal jollar på SSN för att segla 
Högsommarregattan. Bortsett från några små ostliga krusningar 
var det totalt ”blegg” på sjön och starten fick skjutas fram i väntan 
på vindvrid och dagsbris. Att ha tur med vädret beror ju såklart på 
vad man ska göra. Ur ett seglingsperspektiv, när det skall ordnas 
kappsegling är den stabila ”sydvästan” att föredra, men med fint 
samarbete mellan banläggare, seglingsledare och deltagare fick 
vi en härlig högsommardag med vita små segel på sjön. 

Starten till Väderö Race gick vid Badholmen. Ett 20-tal kölbåtar 
cirkulerade runt utanför hamnen innan de gav sig av på den 
angivna skärgårdsbanan. Otroligt festligt att se så många stor-
segel och spinnakers i Sandhagen på samma gång. Segrare blev 
SSN:s Gunnar Sedén med gastar i sin H-båt. 

Det har alltså varit en fantastisk seglingssommar här i Fjällbacka. 
Tack alla seglare, instruktörer, arrangörer, sponsorer och ideella 
krafter som ser till att vår 80-åring håller sig pigg och kry! 

Jag samlar tankarna och är tillbaka på stenbänken. Stillheten 
återvänder och den solstråle som plötsligt träffar Korsö förändrar 
hela landskapet i ett helt nytt ljus. Kontrasterna mellan rörelse och 
stillhet, ljus och mörker blir påtagliga och jag tänker att det är väl 
som Emil i Lönnebergas mamma sa; ”Var sak har sin tid” - och får 
vi bara tid kan vi alla mötas bland fladdrande segel snart igen. 

Bilder från Högsommarregattan och Väderö Race
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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!

RUM

23 rum inspirerade av 
Kapten Klassens resor och 

världsvida äventyr
 

MAT

- en kulinarisk resa runt jorden
Skärgårdsrestaurang Mamsell

Italienskt på Grano
Sydamerikanskt på Asado

 

Galärbacken 2, 457 40 Fjällbacka   +46 525-31500   info@shfjallbacka.se   www.shfjallbacka.se

0525-765020 * reception@brygganfjallbacka.se
www.brygganfjallbacka.se
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E-post: info@kustit.se
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Hej alla företagare! 
Är det dags för uppdatering av er hemsida?
Kust IT är en webbyrå som hjälper alla branscher att synas på 
internet och Google. Vi hjälper er gärna med att optimera text 
och sökord på er befintliga hemsida eller så kan vi framställa en 
helt ny modern hemsida om ni önskar det. 

Vi kommer gärna och besöker er, för att visa och berätta mer Vi kommer gärna och besöker er, för att visa och berätta mer 
om våra tjänster! Läs om våra tjänster på www.kustit.se

Boke ett möte på telefon 0525-722600
Med vänliga hälsningar alla medarbetare på Kust IT 

Hemsidepaket WordPress till alla branscher
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och sökord på er befintliga hemsida eller så kan vi framställa en
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Vi kommer gärna och besöker er, för att visa och berätta mer
om våra tjänster! Läs om våra tjänster på www.kustit.se

Boka ett möte på telefon 0525-722600
Med vänliga hälsningar alla medarbetare på Kust IT
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Tryck 2021:

N
orra ham

ngatan norrut: Ibland blir det fel, eller ham
nar saker och ting fel, när tiderna förändras. Innan Fjällbackas gator anlades, fram

 till de första åren på 1900-talet, fanns det 
bara sm

å gångstigar. H
usen låg då på ofri grund, tom

tindelningen hade ännu inte gjorts. M
itt i N

orra H
am

ngatan, i höjd m
ed där fiskaffärshuset ligger, låg H

ilm
er Bräcks hus. H

uset 
kom

 att kallas ”H
uset i gatan” för att det just låg där. D

et tog ett tag efter H
ilm

ers bortgång 1912 innan det röda huset fick ge vika för infrastrukturen och slutligen revs 1936. 
H

ilm
er är för övrigt m

ed på det fantastiska fotografiet på vadlaget Råttorna m
ed sillvaden vid Porsholm

en 1894.


