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Förändringarnas tid är här!

Vem hade trott att vi skulle få uppleva en pandemi 
under två år? Den skakade om våra liv på ett sätt 
vi aldrig hade kunnat ana. Pandemin är inte helt 
över än, men vi har lärt oss att återgå till det ”nya” 
normala, med allt vad det innebär. Dessutom har 
vi ett pågående krig nära oss. Det påverkar oss, 
vårt land och vår vardag på många vis. Allt känns 
så overkligt. Många människor, på flera ställen 
runt om i världen, lever i krig just nu. Det finns 
också överlevare - unga som gamla - från krig och 
katastrofer och de minns sådant som de flesta av 
oss har varit förskonade ifrån. Vi får hoppas att vi 
slipper sådana upplevelser.

Det är viktigt att ha en tro och ett hopp om framtiden! Historien kan vi inte förändra, 
men vi kan ta oss an det som komma skall.  I vårt lilla samhälle kan vi se att det händer 
mycket som är positivt just nu. Och hur härligt är inte det?

Äntligen får vi en ny kaj i Fjällbacka! Det känns fantastiskt efter alla år av diskussioner 
fram och tillbaka. Nu är den snart färdig och invigs i slutet av augusti. 

Det är nya bostäder på gång där gamla Badis ligger. Det är säkert många med mig 
som dansat natten lång på Badis och de minnena finns kvar, men nu är det nya tider 
och Fjällbackas ”skyline” kommer få ett nytt utseende. 

I gamla ”Evas” väntar också förändringar. I skrivande stund klubbar byggnadsnämn-
den byggloven och det är positivt att det finns entreprenörer som vill satsa i vårt lilla 
samhälle. Det hoppas vi ger inspiration till fler aktörer framöver.

Ett nytt vattentorn har byggts på Mörhultsberget/Källvikshöjden och en ny förskola 
byggs inom kort vid Lidenvägen, dessutom kommer den nya avloppsledningen snart 
vara inkopplad – efter åratal av planering.

Trots att det finns ett mörker runt omkring oss nu är det viktigt att vi arbetar för 
framtiden och för kommande generationer. 

Föreningen För Fjällbacka har från första början sett som sin uppgift att främja och 
bevara företagandet, historien och samhället. Med tillförsikt och största ödmjukhet 
vill vi fortsätta det arbetet. 
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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

Jag vill börja med att hälsa er alla välkomna på föreningens årsmöte den 18/7, kl.18.00 
i Fjällbackas församlingshem. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar, god förtäring 
och trevligt sällskap.

Äntligen har vi kunnat träffas på våra Trivsamma Träffar igen. Vi är så tacksamma för 
att ni deltar på dessa. Vi försöker hitta inspirerande och intressanta föredrag som kan 
passa för publik i olika åldrar. Vi har bland annat, som ni kan läsa om längre fram i 
bladet, haft föreläsare som Nordic Seafarm och marinbiolog Staffan von Arbin. I höst 
ser vi fram emot att få träffa Linnea Sjögren från Catxalot, känd från TV med sin kun-
skap om tång och ny kokbok, och den populära fjällbackaförfattaren Åsa Hellberg. 

När den här tidningen kommer ut har föreningen arrangerat Nationaldagsfirandet 
och den 21/7 kommer vi återigen kunna arrangera Barnes dag med Krabbmete och 
Piratshow. Sprid gärna detta till familj, vänner och bekanta. Det blir en härlig dag för 
hela familjen där alla kan vinna fina priser, både stora och små. Följ oss på Facebook 
och Instagram för att vara uppdaterad på vad vi gör. Dela gärna våra inlägg, så att 
fler kan få nöjet att delta. 

Vi kommer också att medverka under invigningsdagarna för Fjällbackas nya kaj i slutet 
av augusti. Se mer information på förra sidan där styrelsen har ordet.

För den uppmärksamme har det också kommit upp ännu en ny Hus med historia-skylt 
vid Harry Järundssplats. 

I början av mars lanserades Fjällbackas nya hemsida. Föreningen har gått in med 
ekonomiska medel för att uppdatera och göra sidan mer intressant för turister, men 
såklart också för alla andra. Köpmän, restauranger, föreningar och aktuella aktörer 
har haft möjlighet att påverka innehållet. Jag vill understryka att hemsidan är förän-
derlig med tiden och består av ett rörligt material, så den kommer att uppdateras 
med innehåll allt eftersom.

Önskar er alla en fin sommar, med förhoppning om vackert väder, härliga bad, ljumma 
kvällar och fin samvaro med familj och vänner. 
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Vårens Trivsamma Träff 

En kogg kom lastad  
–med marinarkeolog Staffan von Arbin
Den enda trivsamma kvällsträffen under våren genomfördes 
31 mars under temat ”Medeltida Vrak i vår skärgård” med 
marinarkeologen Staffan von Arbin som föredragshållare. 
Uppslutningen blev så god att vi fick införa en väntelista till 
de 60 platser som var tillgängliga på Bryggans andra våning. 
Förutom föredraget fick de som önskade en god start med en 
Wallenbergare och ett glas med något gott i. 

Till kaffet berättade Staffan den spännande historien om hur 
de letat efter ett känt, men borttappat, vrak från 1500-talet, 
någonstans runt Dyngö. Det vraket hittades inte men man fann 
i stället inne i Dyngöhamnen resterna av den idag äldsta kända 
koggen i Sverige. Hon låg där, helt okänd, på grunt vatten strax 
intill en av bryggorna i hamnen. 

Som bakgrund fick vi en intressant genomgång hur sjöfarten 
såg ut på medeltiden utanför vår kust och en mer noggrann 
beskrivning av det något yngre vraket av en kogg i Jorefjorden. 

Staffan von Arbin.

Den koggen ligger mellan Skeppstads småbåtshamn och Fisk-
holmen, på grunt vatten. Man får nog tro att de flesta gick ifrån 
den trivsamma kvällen och undrade hur många okända vrak 
finns inte gömda ute i vår skärgård och var är 1500-talsvraket 
runt Dyngö som inte har hittats än? Kort sagt en spännande, 
intressant och trivsam kväll i Fjällbacka. 

Som du kan se i diagrammet så växer ”Storfjällbacka” (samhäl-
let plus det som officiellt kallas Fjällbacka landsbygdsområde) 
igen. 2020 tappade vi 29 personer, men under 2021 blev vi 
5 fler fastboende och är nu (per 2021-12-31) sammanlagt 1 
320 personer. All tillväxt skedde i landsbygdsområdet, själva 
Fjällbacka samhälle minskade med 3 personer till 947 huvu-
den. Och det beror inte på barn och ungdomar: där vände 
utvecklingen med 2 fler framtidshopp till 163 stycken.  Fast 
jag hade i mitt stilla sinne trott att pandemins hemmasittande 
skulle resultera i betydligt fler barn, men tydligen tog de digi-
tala mötena över. 2021 var ett udda år på många sätt, så det 
är inte stor idé att spekulera över varför befolkningen varierar 
lite upp och lite ner. Så länge vi inte får ett rejält tillskott av 
tomter och nybyggda hus kommer kurvorna vara ganska raka 
och vi fortsätter att leva farligt när det gäller att ge underlag 
för året-runt-service.

947 personer i samhället gjorde att vi åkte ner till fjärde plats 
bland kommunen tätorter, efter Tanumshede 2 052 (+4), 
Grebbestad 1 964 (+22) och Hamburgsund 954 (+6) invånare. 
Kommunen som helhet ökade med 53 invånare till 12 965. 
Sedan 2012 har befolkningen ökat med 695 personer. När 
Fjällbacka-Bladet kommer ut lär kommunens vision om 13 000 
invånare vara uppfylld. 

Fler på landet, färre i samhället

Text: Lars Kahlman • Foto: Hans Schub

Text & diagram: Clas Collin
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I gamla snickerifabriken vid minigolfen händer det 
spännande saker! I den vita delen, där det förr var 
utställning av bl.a. köksinredning, startar vid denna 
tidnings pressläggning ett gindestilleri. Det är Olav 
och Linda Hoheisen som flyttat hit sin verksamhet 
från Stenstorp.

KVARNBERGETS
DESTILLERI

Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi & Olav Hoheisen

Olav är allmänläkare till yrket men har också länge ägt en vin-
gård i Ungern. Vid en av resorna dit såg han i varuhuset att man 
bland saftmajor och passervaggor även sålde hembrännings-
apparater. Det där hade ju varit kul att prova på...

Några liter vin som inte blivit helt lyckat åkte ner i apparaten 
och ut kom en klar vätska som idag kanske inte hade ansetts 
speciellt god men som just då, i stunden, var alldeles underbar. 
Olav har länge labbat med snapskryddning och de hade på 
den tiden en restaurang i Skövde. Dotter Maria som arbetade 
där frågade om de inte kunde göra en hantverksgin, som ju var 
populärt. Tja, varför inte?

Efter turer med livsmedelsverket och andra myndigheter var 
tillståndet klart och 2017 gjordes den första ginen värd att testas. 
Anläggningen låg i en gammal kvarn i Stenstorp,  namnet blev 
därför Mill Gin.

Linda, som tidigare arbetat på Arbetsmiljöverket och haft inred-
ningsbutik har en stor gåva. Att kunna, likt en parfymmakerska, 
hitta smaker, tänka och visualisera recept. Tillsammans var de 
nu så nöjda att de hösten 2017 skickade in Mill Gin av typen 
London Dry till World Gin Awards (även kallat Gin VM), en orga-
nisation som årligen delar ut guld-, silver- och bronsmedaljer 
i olika ginkategorier. Man kan alltid prova och bland närmare 
1000 flaskor från jordens alla hörn belönades Mill tillsammans 
med svenska Härnö med guldmedaljen.

Ginmakeriet har fortsatt med nya smaker, och 2022 var ett fan-
tastiskt år på World Gin Awards. En rökig Mill Smoked med tång 
och enbär som rökts i trädgården på Trädgårdsgatan i Fjällbacka 
belönades med en silvermedalj. London Dry fick även den silver Olav och Linda vid deras hus på Trädgårdsgatan.

Utsidan som kan/bör ha förändrats när du läser detta.
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och en gin av typen ”Old Tom” belönades med att bli Country 
Winner, det betyder bäst i Sverige, och ”Old Tom” fick sedan en 
silverplats vid uttagningen bland alla Country-vinnare 2022.

Alltså har Mill Gin av typen London Dry belönats med Guld 2018 
och 2019, Silver 2020. Brons 2021 och i år 2022, Silver. Det är 
fanken i mej inte dåligt!

Smakerna fortsätter utvecklas och tång i olika former är nu det som 
prioriteras. En tång-gin på sockertång, som producerats med tång 
från en firma på Öckerö, finns när du läser detta troligen på Sys-
tembolagen runt Göteborg och en ny sort, smaksatt med rörhinna 
(den tunna gröna tången som sitter vid vattenlinjen på holmarna) 
är i pipelinen. Både Sockertångs- och Rörhinnevarianten skall 
tillsammans med en utvecklad London Dry skickas in i oktober för 
2023-års WGA. Olav har gett sig fan på att bli världsmästare men 
Linda håller tillbaka och nöjer sig med bäst i Sverige…

Innan sommaren skall alltså produktionen vara igång. Upp till 
5 000 liter per år går det att få ut, men stötestenen är inte pro-
duktionen, utan att kunna sälja produkten. I skrivande stund är 
Bryggan klar men man får ju hoppas att alla Fjällbackas krogar 
kommer ha  Mill Gin i baren. Sedan tar Linda och dottern Carina 
över för att försöka få in ginsorterna på Systembolaget.

Råvaran, den 96%-iga spriten, till dessa tusentals liter kommer 
från samma västgötska tillverkare som levererar till Absolut 
Vodka. Spriten späds sedan ned till dryga 30% och destilleras 
en gång till. Denna gång går ångan genom ett nät på vilket alla 
örter och kryddor ligger, innan den kondenseras ut till färdig gin. 

Som tidigare nämnts har paret även en förkärlek för snapskrydd-
ning. Regementssnaps finns att beställa på Systembolaget och 

nu laboreras det med en ostronsnaps. Det rostas ostron- och 
hummerskal som tillsammans med örter och kryddor skall bli 
en passande kryddning.

Och så får vi inte glömma punschen. Olav älskar punsch men 
tycker att den som finns är för söt. Förr var mycket socker ett sätt 
att skryta, men så behöver det ju inte vara idag. Problemet var 
att hitta en leverantör av arrak (som framställs på Java). Arrak 
lär finnas att beställa via Systembolagets beställningssortiment, 
men man ville ha kontroll på produkten och köpte den via en 
importör i Nederländerna så råvaran finns nu i Sverige hos Olav 
och Linda.

Punsch och kryddad snaps blir dock små sidoprojekt. Det är gin 
som är i fokus för Kvarnbergets Destilleri. Namnet är taget efter 
berget bakom verksamheten (ja, Fjällbacka har två kvarnberg 
där det stått väderkvarnar; norra och södra) och eftersom det 
inarbetade namnet är Mill Gin passar det ju perfekt. Detta är ett 
spännande företag att följa, eller hur? 

London Dry ny 2018 Old Tom ny 2022 Smoked ny 2022
— Medaljer vid GIN VM 2018-2022 — 

London Dry , Old Tom ock Smoked. Tre ginvarianter.

Destilleringspannan på Dinglevägen 7.
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Bico Formplast rustar
Text: Lars Kahlman • Foto: Anki Klarqvist

Bico är ett av de framgångsrika företagen, tillsammans med 
Tetra Pak Inventing och Vasco, i Fjällbackas lilla polymercen-
trum. För de som är obekanta med Bico hittar man dem på 
Föreningsgatan i Fjällbacka, alldeles vid infarten till Vette-
berget. De sysselsätter idag fem personer och tack vare hög 
automatiseringsgrad körs produktionen kontinuerligt 24/7.  
Företaget drivs sedan 2017 av syskonen Annika, Ann-Christine 
och Peter Klarqvist som tog över efter sina föräldrar. Bicos 
huvudverksamhet är att tillverka bobiner (plastrullar för att 
linda plastremsor på) för Tetra Pak Inventing vars leverantör 
man varit sedan starten på 70-talet. Produktionen sker i fem 
helautomatiserade formsprutningsmaskiner som går dygnet 
runt. Dagliga leveranser sker med traktorsläp ned för backen 
och bort till Tetra Pak.

Det gäller dock att vara i framkant, även om man redan har 
ett bra läge, så de har nu satsat med en rejäl utbyggnad, nya 
maskiner, ny teknik och nya produkter. Ett exempel är intro-
duktion av ett AI-baserat (artificiell intelligens) visionsystem 
för automatisk avsyning som sker just nu. Detta skall säkra 
den höga kvaliteten på produkterna. Bico jobbar även på att 
förbättra miljön och har genomfört energibesparingar samt 
nyligen installerat solceller. Det blev en jättebra investering 
då de själva kan använda elen direkt,  en av många nyinves-
teringar som gör att Bico ser ljust på framtiden.

Bico expanderar även sin produktbas då man tagit över det 
lokala företaget BESCL, mitt under pandemin, som tillverkat 
den i Sverige mest sålda nivåsticka som används vid flyt- 
spackling av golv. För att få plats med en helt ny helautoma-
tisk produktionslina för stickan och andra nya produkter har 
man byggt ut lokalerna med 240 kvm. En annan ny produkt, 

Åmot!

sedan tre år, är Bicos produktion av fästingplockaren ”Tick” för 
en extern kund som fått se den bli utsedd till ”bäst i test”. En 
produkt vi kan ha stor nytta av här lokalt för att undvika TBE. 
Fast glöm inte att vaccinera er också!  

 Ann-Christine, Peter och Annika Klarqvist äger i dag Bico Formplast.
 Sveriges mest sålda nivåsticka för flytspackling.
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Text & foto: Anders Torevi

Ny ägare till TÅNG 

I höstas beslutade sig Helene Franchetti att, efter många år med TÅNG, sälja före-
taget. Hon kontaktade grannen Maria Erlander på Rogers och Maria svarade ja. 
Övertagandet skedde 1 mars och Marias dotter Emmy Erlander blev butikschef. 

Emmy arbetade som brandmanager för kläder och åkte runt till butiker för att 
sälja in olika märken. Hon tackade ja när Maria frågade och sa upp sig i årsskiftet 
för att satsa på TÅNG. Hon bytte så att säga sida av butiksdisken.

– Det har varit nervöst men nu är det igång och allt känns bara bra. Det är ju gott att 
kunna få råd och support från Maria men vi är jäkligt noga med att Rogers är Rogers 
och TÅNG är TÅNG.
Storsäljare hos TÅNG har varit fjällbackakläder. Hoods, T-shirt, mössor m.m. 
och dessa kommer att finnas kvar, men de säljs framöver i Sail Racing-butiken i 
Galärbacken.

– Jag har haft många fina samtal med Helene om varumärken som sålt bra. Jag har 
behållt några av dem men också tagit in nya för att få till en känsla jag tycker om. 

– En del herrkläder flyttar in på Rogers. Jag kommer att ha lite herr- och lite barnkläder 
men mest inredning och damkläder. 

Nu skall fastigheten rivas till vintern och nästa sommar är det långt ifrån klart. 
Hur tänker ni göra då?

–  Vi kommer flytta ner i Sail Racing-butiken sedan får vi se vad som erbjuds i lokalväg 
i nya bygget. Det får vi ta då, det är två år till dess.

Det är en entusiastisk Emmy, fjärde generationen inom konfektion. Med mamma 
Maria, morfar Roger och morfarsfar Einar före sig i tid. Det här kommer bli bra! 

Generationsskifte på Emelie
Text & foto: Anders Torevi

I mars kom nyheten att SD 141 Emelie bytte ägare och Karl-Henrik Gustafsson tog 
över pappa Alfs båt och redskap. Kalle, som han kallas, är en 44-åring som märkbart 
föryngrar den till åren komna skaran av burfiskare.

Kalle började arbeta på sjön som matros direkt efter skolan. Efter lumpen kom han 
in på sjöbefälsskolan och avlade så småningom sjökaptensexamen. Han fortsatte att 
segla på europafart i många år så kaptensbrevet var det inga problem med. Han har 
de senaste åren varit skeppare på Tjärnö Marina Forskningsstations fartyg Nereus.

– Jag har alltid varit sugen på att bli burfiskare men det blev inte mer än en tanke. 
Tills nu, när farsan ville lägga av, då fick jag ta ett beslut. 

Jag frågar Kalle om det känns okej att båten har storasyrrans namn. Det brukar ju 
vara frugan eller äldsta dottern (som ju Emelie är till Alf ) som namnger båtar. Kalle 
skrattar till:

– Nej, det är det ju inte, fast alla garnblåsor och bojar är ju märkta och så skall man 
ju enligt folktron inte byta namn på båtar… Jag får se vad det blir…

Med tanke på att Kalles dotter heter Amie (och pojken heter Alfons) så finns det ju 
namn att ta av.

Är du är sugen på nykokta havskräftor och bröllop? Inga problem, Kalle är även 
vigselförrättare. Det finns en uppfattning om att sjökaptener per automatik är god-
kända vigselförrättare. Det är de inte enligt lag, men det finns en äldre tradition att 
sjökaptener, som ju har vita vackra uniformer med guldgaloner, utbildat sig till det. 
Och så alltså även Kalle Gustafsson... även om jag inte vet hur det ligger till med hans 
uniform och guldgaloner. 
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Text: Hans Schub •  Illustrationer: Tanums kommun

Som vi tidigare berättat om har det pågått ett projekt med ny 
detaljplan vid Flig. Arbetet blev färdigt 2020 och detaljplanen 
vann laga kraft i juli samma år. Då hade kommunen köpt plan-
området av Annelie och Tom Svensson som varit exploatörer 
från start. Detaljplanen föregicks av ett sk planprogram, dvs 
en mer översiktlig planering där man tidigt kan identifiera 
och lösa frågor som kanske ligger utanför själva detaljplanens 
geografiska utbredning. Exempel på detta är att hitta lämplig 
tillfartsväg.

Som vi skrev i nr 129 tog tekniska förvaltningen in i sin budget 
för de kommande åren den kostnad som beräknas för att utföra 
vägar och VA-dragningar. Trafikverket krävde också en ny vägan-
slutning från Föreningsgatan.

25 bostadstomter vid Flig 
snart färdiga för försäljning

Marken omfattas av fastigheten Flig 1:6 samt fastigheten Flig 
1:21 som redan är bebyggd med ett bostadshus. I nordväst 
korsar planområdets tillfartsväg en motionsslinga. Motions-
slingan kommer att anpassas till den nya vägen och kopplas 
samman med gång- och cykelvägar (GC-väg). I samband 
med planprocessen gjordes en arkeologisk utredning. Under 
utredningen påträffades två tidigare okända fornlämningar 
som har förundersökts. Kommunen kommer vara huvudman 
för allmänna platser inom planområdet och ha ansvar för dess 
vidare skötsel.

Utbyggnaden av Flig-området kommer att skapa nya bostads-
tomter i anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna 
för permanentboende är goda genom närhet till både natur, 
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25 bostadstomter vid Flig 
snart färdiga för försäljning

samhällsservice och skola. Kvartersmarken är placerad på var-
dera sida om en bostadsgata så att nästan alla blivande tomter 
gränsar till naturen.

För närvarande är projektet inne i en projekteringsfas som 
sedan ska mynna ut i en upphandling av en entreprenör som 
blir ansvarig för genomförandet. I projekteringsfasen företas 
även en del kompletterande utredningar och undersökningar. 
Bland annat kommer en geoteknisk undersökning och en 
slutundersökning av en fornlämning att företas under våren.

Säljstart för de 25 bostadstomterna kommer att ske under 
2023.

Nyligen antagna detaljplaner:
• Lilla Anrås 2:46, hästgård

• Norra Backa 1:3 m fl, fritidshus med anslutningsväg från vägen 
till Nordby, överklagad

• Fjällbacka 163:1 m fl verksamhetsområde intill Tetra Pak, 
överklagad 

Ny fördjupad översiktsplan för Fjällbacka
I Fjällbacka-Bladet nr 125 finns en utförlig artikel som behand-
lar kommunens planeringsarbete. I kommunens planeringsar-
bete ska det enligt lagstiftning finnas en översiktlig planering, 
kallad ÖP. För enskilda projekt kan detaljplaner (DP) upprättas. 
Det finns också möjlighet att göra en planering som ligger 
mellan ÖP och DP, nämligen en sk fördjupad översiktsplan, 
FÖP. Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge ett bra 
underlag för kommunala beslut, lämna upplysningar till 
enskilda medborgare om kommunens framtidsplaner och ge 
vägledning för exploatörer. De kan i en FÖP se om det finns 
förutsättningar för att bygga i ett område eller om andra 
intressen väger över. En fördjupad översiktsplan är inte ett 
juridiskt bindande dokument.

Kommunen har upprättat sådana för Hamburgsund, Fjällbacka, 
Grebbestad och Tanumshede. FÖP för Fjällbacka är från 2004 
och nu pågår ett arbete med ny FÖP, för både Fjällbacka och 
Grebbestad. Själva det geografiska samhällsområdet är definie-
rat i ÖP och för Fjällbackas del utökades samhällsområdet i ÖP 
som antogs 2017. Det betyder att förutsättningarna för t.ex. nya 
bostadsområden utökats då samhället ”blivit större”. 
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PLANILLUSTRATION
Detaljplan för
Del av Norra Backa 1:3, med flera
Upprättad av Werner Arkitekter AB
2021-07-09
________________________________
Tanums kommun, Västra Götalands län

SKALA 1:1250 I A1

200 m0 m

TECKENFÖRKLARING
Planillustrationen visar ett möjligt sätt att nyttja detaljplanens bestämmelser.

Planområdesgräns

Exempel maximalt nyttjande av byggrätt:
fritidshus inklusive komplementbyggnad,
totalt cirka 49 fritidshus

Bilparkering, totalt cirka 58 platser

Befintlig byggnad

Golfbana

Sport

Befintlig naturstig

Ny naturstig

Exempel på åtkomst till fritidshus

Lokal väg, 3.5 meter vid sopbil, övriga 3 meter

             M Mötesplats

   0 Nuvarande utslagsplats för golfhål, justeras vid behov

Trädridå

Nuvarande mindre torvmosse, fylls igen och  
kompensationsåtgärd genomförs

Vattenyta

Skyddsavstånd mellan bebyggelse samt sjö och damm

Gärdesgård

Gräsbeklädd torr damm

Krossdike
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Vägslänter
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PUMPSTATION

YTA AVFALLSKÄRL

TRANSFORMATORSTATION

YTA FIBERSKÅP

Diarienummer:
MBN 2017/0629-314
Antagen av MBN:
-
Laga Kraft:
-

 Hästgården på Lilla anrås  Fritidshusen på Norra Backa
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B A R N  O C H  U N G D O M

Text: Clas Collin • Illustration: Tanums kommun

Förskolan på gång,  
fritidsverksamheten diskuteras

I höstas godkändes en investering på cirka 50 miljoner i kom-
munens budget, för Fjällbackas nya förskola. Den skall ligga på 
”Thorén-tomten”, nordost om Fjällbackaservice. Vi talar med 
projektledaren Annkie Buvarp om hur projektet ligger till:

– Just nu väntar vi på ett besked om bygglov som vi hoppas få i 
början av juni. Vid ett positivt beslut sker först ett tekniskt samråd 
i kommunen, för att vi därefter skall få ett startbesked. Då kommer 
vi troligen igång med markarbetena efter semestern. Vi siktar på 
att vara klara för slutbesiktning i slutet av 2023. Det skulle innebära 
inflyttning i lokalerna under våren 2024.

Hittills har planeringen varit inriktad mot en kapacitet på sex 
avdelningar och drygt hundra barn. Gäller det fortfarande?

– Det är fortfarande samma storlek som gäller. Placeringen har 
förskjutits lite i riktning mot hockeyrinken, men fortfarande på 
samma tomt. När det gäller gestaltning och utförande har vi valt 
en av de konceptförskolor som Sveriges Kommuner och Regioner 
redan har ramavtal för. 3D-bilden visar hur den nya förskolan 
kommer att se ut. Det här är en illustrationsbild och den över-
ensstämmer inte helt med hur det kommer att bli. Bland  annat 
så ser parkeringslösningen annorlunda ut och utformningen av 
utvändiga lekytor har vi jobbat vidare med. Men utseendet på 
byggnaden och dess placering stämmer.

Vad blir det för fasadmaterial? Och är det solceller vi ser på taket? 
– Fasaden består av fibercementskivor som är tåliga och kräver 

mycket lite underhåll. Och ja, förskolan blir delvis självförsörjande 
när det gäller el. Vad gäller uteleken vill vi ha en utformning som 
främjar barnens kreativitet samtidigt som den är bra för miljön. 
En viktig detalj är att skärmtaken över entréerna kommer att ha 
sedumtak.

Ytterligare ett stort Fjällbackaprojekt som är på G! När det 
gäller behovet av fritidsgård/-verksamhet har frågan diskute-
rats inom styrelsen för Samhällsföreningen. Där känner man 
inte att det finns en entydig bild av behovet och behöver 
mer inspel och en bättre bild av efterfrågan. Gustaf Berggren, 
ordförande: 

– Vi har diskuterat frågan med kommunledningen men från deras 
sida verkar det inte finnas några initiativ. Vi har också diskuterat 
fritidsverksamhet i samband med samtal om framtiden för gamla 
brandstationen. Där kommer kommunen att inreda toaletter, men 
byggnaden kan kanske också vara lämplig för en föreningslokal 
som det finns behov av i samhället. Eventuellt skulle den kunna 
kombineras med fritidsverksamhet. 

Har du synpunkter på behovet av fritidsverksamhet så ta 
kontakt med Gustaf. 

Illustrationsbild som visar gestaltning och placering. Parkering och lekytor blir annorlunda.
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Av: Sofia Selberg

Västerhavsveckan 
invigs i Fjällbacka
– matmarknad, kunskap och ”havsliga” aktiviteter

I fjol kunde barn och vuxna upptäcka havet på nya 
sätt genom strandexkursioner, sälsafaris och havs- 
labb. 6 augusti fortsätter äventyren på hav och 
land med Marin Matmarknad, Hafslopp och spän-
nande föreläsningar när invigningen av Väster-
havsveckan går av stapeln i Fjällbacka. Det kom-
mer att vara aktiviteter vid kajen, Badholmen och 
Torget, berättar Carolina Lilljequist, projektledare 
för Matmarknaden och Västerhavsveckans aktivi-
teter i Fjällbacka

Västerhavsveckan är finansierat av Västra Götalandsregionen 
och har i år valt att ha sin invigning i Fjällbacka. Det inleds med 
invigningstal, politikerdebatter med havs-teman och ”speakers 
corners” med forskare från Tjärnö Marinbiologiska, Göteborgs 
Universitet och andra experter inom havsmiljön. Jenny Lind-
ström berättar om självlysande djur, marinbiologen Kenneth 
Lundin från Göteborgs Universitet och Catxalot, signerar böcker. 
Utöver ny kunskap om det marina får vi möjlighet att fylla ögat 
och magen med tång, skaldjur och andra av havets specialiteter, 
när Marin Matmarknad öppnar upp för första året. 

Är det invigning så är det och förutom mat och kunskapsutby-
ten kommer dagen fylla Fjällbacka med andra aktiviteter som 
havsverkstad, kajak och SUP. Dagen avslutas med ytterligare en 
nyhet. Carolina Lilljequist berättar: 

– FJÄLLBACKA HAFSLOPP är ett lopp på 7 km i varierad terräng. 
Idén för Spring för havet kom från Spring för livet. Havet är vårt liv.

Loppet har inspirerats av kärleken, närheten och tacksam-
het till havet. Carolina återger hur många i hennes släkt varit 
verksamma inom yrken direkt relaterade till havet. Alltifrån 
generationer som varit skeppshandlare, sjömän, befälhavare på 

flera fartyg till det enkla hur hennes mamma växte upp med att 
plocka skaldjur och musslor direkt från strandsträckan. 

– Havet bär på rikedomar som utnyttjas i stället för att nyttjas. 
Vi har fått skönheten av havet, av naturen, vad kan vi göra för att 
kunna ge tillbaka? Vi hoppas inspirera människor till att anmäla 
sig till loppet. Överskottet kommer gå till arbetet av återställande 
av havet från de skador vi människor åsamkar.

Tanken med Västerhavsveckan är att allmänhet, myndigheter 
och yrkesverksamma inom havsnäringen ska inspireras och 
upptäcka mer om havet och dess inverkan på oss människor 
och om vår påverkan på havet. 

Mat och kunskap i vackra skärgårdsmiljöer är ganska svårslaget 
och det blir en dag och vecka full av möjligheter att även få njuta 
ute till havs. Några av dem är:

 Sjöfartsverket håller aktiviteter för barn
 Strandexkursioner i samarbete med Grebbestad folkhögskola
 Väderötur med spökfiske, Sälsafari och Väderölotsen
 Kalvö Ostron bjuder på föreläsning med smakprov
 Ilse Fjällbacka erbjuder båtturer 
 
Schema och information om aktiviteter kommer att släppas 
gradvis framöver på:
www.fjallbacka.org och www.vasterhavsveckan.se 
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Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi & Hembygdsarkivet 

Vattentornet och Kajen 
– stora infrastruktur projekt

Så var det dags att inviga ett nytt stort 
VA-projekt. Under sommaren kommer vat-
tentornet på Källvikshöjden att tas i drift. I 
skrivande stund (slutet av maj) är tornet vat-
tenfyllt men det återstår mycket innan allt är 
testat och godkänt. 

Vi tar det från början
Det första lilla vattentornet ligger i sluttningen upp 
mot Vetteberget bakom Grönalid-huset. Tornet som 
byggdes runt 1920 är sedan länge ur drift men ligger 
ännu kvar som ett minne av en svunnen tid. 1957 
invigdes nästa vattentorn, det på Vetteberget vid södra 
ingången av Kungsklyftan. Tornet är fortfarande i drift 
och rymmer 450 kubikmeter. 

Ökande antal fastigheter och ytterligare framtida 
behov gjorde att ett nytt torn, som rymmer 12 000 
kubikmeter, nu byggts. Tillsammans med kajen, som 
när denna tidning utkommit strax är klar, är detta infra-
strukturprojekt av sällan skådad storlek i Fjällbacka. 

Större var dock 70-talsprojekten som dåvarande Kville 
Kommun genomförde när reningsverket sprängdes 
in i Norra Kvarnberget med invigning 1972 och när 
grundvatten- och avloppstunneln genom Vetteberget 
byggdes 1971-1975. Det sista gjorde att Sumpanom-
rådet blev torrlagt och var byggklart 1975. 

Tanums kommuns råvatten tas, för er som inte vet, 
från Nedre Bolsjön vid Ranebo, en dryg mil nordöst om 
Tanumshede. Vattnet renas till dricksvatten i Tanums-
hede vattenverk och förser sedan fastigheter från Resö 
i norr till Heestrand i söder och Rabbalshede i öster. 
Dvs nästan hela Bohusläns till ytan största kommun. 

Förutom den befintliga matningen till Fjällbacka via 
landvägen har en ny sjöledning lagts så att tillförseln 
av vatten alltid skall vara god. 

Äldsta vattentornet, cirka 100 år gammalt.

1971 börjar man spränga tunneln från 
Allégatan i riktning mot Torget.

I mitten av tunneln genom Vetteberget kunde 
man se ljuset från gropen vid Torget.

Vettebergets vattentorn byggs 1956-1957.

Invigningen av kajen senareläggs
Vid pressläggningen av denna tidning meddelades från Tanums 
Hamnar att invigningen av nybyggda kajen flyttats fram. Tiden räckte 
helt enkelt inte till för att få den klar. Enligt Jan Larsson på Tanums 
hamnar skall slutbesiktning nu ske 7 juli och kajen vara helt öppen 
8 juli – vi får hoppas den tiden håller. 

Det planerade invigningsprogrammet dagarna före midsommar 
stoppas. Svårigheter att boka nya kulturarrangemang till detta med 
så kort varsel mitt i semester- och sommartider gör nu att invignings-
ceremonin kommer att bli av i slutet av augusti. 

Michael Viberg och Lennart Hedin på Tanums kommuns VA-avdelning.

19 maj 2022
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Platschefen Ulf Sörkvist från Hamburgsund visar mig hur fin 
kajen kommer bli och när jag tittar ut från platskontoret ser 
det inte ut som om det är mycket kvar. Ändringar längs vägen 
har försenat projektet något, men tro mig; detta blir en riktigt 
vacker plats.   

Thomas Högden står på knä längst ut på kanten och kapar 
gängstänger med vinkelslip. Han är tanumshedebo och snickare 
som under en lång yrkesbana jobbat både med trä, betong och 
sten. Nu har han satt hela gradängen av bohusgranit ner mot ram-
perna och jag undrar hur det är att jobba i princip ute på havet.

– Havet är ju alltid havet och fina dagar är det oslagbart, men man 
säger ju att ”havet suger” och det gör det, man blir tröttare när det 
blåser havsluft på en hele dan. Och stormvindarna blåste sönder en 
del grejer i vintras, det var tröttsamt. Men annars är det gôtt.

Största utmaningen har varit högvattnet under grundarbetet. 
Man har spontat och pålat ner i havsbotten för att få en stabil 
grund och sedan lagt balkar på båda ledder med fem meters 
mellanrum för maximal stabilitet och hållbarhet. Vattenståndet 
har varierat upp till 150 cm och det var man tvungen att anpassa 
sig efter. Det mest imponerande arbetet med kajen ligger helt 

Besök på nya kajen
Text & foto: Annika Torevi 

utom synhåll, dolt av de lokalt producerade granithällarna från 
Skärholmen i Gerlesborg.

Det har alltid varit tungt att jobba med sten, men modern teknik 
underlättar för dagens stensättare. Assad Ilahi manövrerar vant 
maskinen som med vacuum lyfter stenhällarna på plats, men så 
fort stenen är på plats krävs det handpåläggning. 

Mitt på kajen brummar en annan maskin som körs av Linda 
Lundell som bor på Träsvall. Från Dingle Lantbruksgymnasium 
till timanställning i vården till utbildning inom anläggning och 
vägarbete – hon trivs bäst med att jobba utomhus. Linda berät-
tar att på hennes första jobb i Göteborg fanns många kvinnliga 
kollegor, här är hon ensam.  

– Anläggningsjobbet är faktiskt mindre fysiskt krävande än 
vården och mer varierande. Arbetsmiljön är mycket bättre. Inte 
minst för att om man gör fel eller tappar något drabbar det döda 
ting, i vården lyfter man levande människor. 

Jag frågar Linda hur det känns att veta att kajen kommer använ-
das och beundras av många människor i lång tid framöver. 

– Det är jätteroligt att veta att vi varit med och byggt det här! 

Infrastrukturprojekt – vad säger det ordet? För mig betyder det stora flöden. Av människor, fordon, el, vatten 
och avlopp. Fungerar inte det som skall flöda fungerar inte samhället. 2022 verkar gå till historien som infra-
strukturens år i Fjällbacka och det är fint att vatten och avlopp förbättras, men mest synlig glädje kommer vi 
nog ha av den nya kajen. Jag gjorde ett besök hos Brixly AB för att höra hur det är att ha första parkett som 
arbetsplats, havet som granne och elementen som ständig utmanare.  

Thomas Högden, Linda Lundell och Assad Ilah på kajbygget.
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Brf Falkegården – Annika Torevi

Senaste nytt från Fiskaregården är att de från början pla-
nerade 10-12 lägenheterna har minskats till 7 exklusiva 
lägenheter på mellan 130 och 180 kvm, fördelade på 
3-4 rum. Byggnaden har fyra plan där det första ligger 
drygt sju meter över havet. 

Den 23 maj godkände Tanums kommun bygglovet så 
nu är det tre spända veckor tills det vinner laga kraft. 

Byggstarten är planerad till hösten, med inflyttning 
i början av 2024. Upplåtelseformen blir bostadsrätter. 
Båtplatser ingår vid den numera utbyggda flytbryggan 
vid Richters. Rivningsarbetet är tänkt att starta först i 
september för att inte störa slutet av sommaren och 
invigningen av nya kajen. 

Man kan inte annat än hålla med om orden på säljpro-
spektet: ... med majestätisk utsikt över Fjällbackas hamn- 
inlopp. 

Brf Sandhagen – Anders Torevi
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Ibland är det riktigt bra att ha Facebook. Till exempel när man 
tänker bygga något mitt i en by präglad av misstänksamhet mot 
förändringar, framför allt iögonfallande sådana. Johan Norin 
och hans kompanjoner på Pegonia AB köpte fastigheten som i 
folkmun kallas ”Eva´s” och den platsen är allt annat än anonym 
i Fjällbacka centrum. 

Frågan ställdes rakt ut på Fjällbacka Anslagstavla: vad tyckte 
fjällbackaborna om två huskroppar – en mot Galärbacken, 
med tydlig blinkning till grosshandlarvillorna på Marstrand och 
Smögen, och en mot Falkevägen i betydligt mer modern stil? 
Det var väl inte alla som tog sig mödan att klicka till sig fram till 
illustrationerna på företagets hemsida, men de översvallande 

reaktionerna på den västra delen av projektet fick exploatörerna 
att inse att det nog vore bäst att hålla även den andra huskroppen 
i mer kustromantisk stil. Resultatet ser ni på bilderna. 

Bygglovet klubbades 23 maj. Hur kunde detta gå så fort när 
man hållit på med Badis i typ 15 år? Enkelt; här fanns redan en 
generös detaljplan. 

Arkitekten heter Henrik Schulz och han har ritat cirka 30 
bostadsrättslägenheter. Efter input från butiksägare ökades 
lokalytan i bottenplan från 250 till 300 kvm.

 Rivningen är planerad till vintern och inflyttning är tänkt under 
första halvan av 2024. Läs mer på www.pegonia.se 
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Vi har firat semester i Fjällbacka sedan 1976, alltså i 45 år, 
men aldrig varit här så sent in på hösten förrän i år. Jag och 
min fru Helen fick vara med om en oförglömlig julmarknad 
med mängder av glada försäljare och lika glada besökare. 
Succé! 
Tack ska ni ha - Lars F Nilsson

Julmarknaden 2021 – Annika Torevi

Återbruksrally 2022 – Annika Torevi

27 november förra året var det äntligen dags att arrangera en 
”normal” julmarknad igen. Bryggdansföreningen samarbetade 
med Fjällbacka Restaurang- och handelsgrupp och resultatet 
blev en julmarknad, större än någonsin. Matförsäljning på 
Ingrid Bergmans Torg, torgstånd i Galärbacken och på Harry 
Järunds Plats. Marshmallowsgrillning och ponnyridning. 
Julstämningen tindrade i alla skyltfönster och julbelysningen 
var ymnig. 

Kyrkokören sjöng, julparaden med paketbarn slingrade sig 
ner från kyrkan till torget där det blev dans kring granen och 
precis som vanligt kom SSRS med tomten från Väderöarna. 

Det gick inte att räkna besökarna, men 2021 måste slagit 
rekord. Tur med vädret, ett stort sug efter att få ”mingla” och 
känna att livet var på väg att bli vanligare gjorde sitt. Det stilla 
snöfall som började precis när marknaden slutade var magiskt 
och folk strömmade till på krogarna.

Det blir ingen julmarknad utan alla eldsjälar som engagerar 
sig, men det blir heller ingen julmarknad utan besökare – stort 
tack till alla er som kommer, njuter och stöttar de lokala verksam- 
heterna! En besökare utmärkte sig lite extra, han lade nämligen 
ut ett inlägg på Fjällbackas Anslagstavla på Facebook där han 
fångade något jag tror var en allmän känsla i folkhavet. 

När påsken ligger sent blir det en trög start på våren. 
Hur locka folk till Fjällbacka så tidigt som sista helgen i 
mars? Efter att ha deltagit i loppisrallyn på andra ställen 
tyckte jag att vi kunde testa ett Återbruksrally här. 
Namnet öppnar upp för annat än bara loppis – second 
hand, vintage, kuriosa och lokalproducerat. Ett ”rally” 
ett Facebook-evenemang med en karta som visar alla 
loppisar/säljställen. Det största jobbet görs av de som 
skall sälja hemma hos sig. 

Jag tänkte att om bara de tolv mest entusiastiska 
loppissäljarna i byn vill vara med, så kör vi. Stora Hotel-
let lånade ut San Remo till matproducenter och det 
blev totalt 41 säljare i Fjällbacka med omnejd. Det var 
förrådsrensningar, etablerade återbruksverksamheter, 
konst, barn som sålde fika ute på gatan och Biblioteket 
hade bokbytardag.  

Alla arrangemang har en startsträcka och en lärdoms-
kurva, men det kom tillräckligt många besökare och det 
var tillräckligt nöjda säljare för att jag vågar lova att vi 
kör Återbruksrally en gång till i september. Håll utkik!   

Foto: Lars F Nilsson

Foto: Lars F NilssonFoto: Widelius Dansstudio

Foto: Sofia Selberg

Foto: Anna MargitinFoto: Annika Bundsen-Sandell
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Ännu en kogg har hittats
Text: Lars Kahlman •  Foto: Digitalt museum och Facebookgruppen: Koggen Roter Teufel

Vad var då en kogg? Det kan nog vara en relevant fråga för 
många av oss.  Det visar sig vara det viktigaste handelsfartyget 
under medeltiden med ursprung från 1100-talets Nordtyskland. 
Skeppen var i början enmastade med ett stort råsegel och 
hade ofta höga kastell i för och akter. Koggarnas begränsade 
förmåga att kryssa gjorde att de vid motvind fick söka hamn i 
vår yttre skärgård i väntan på bättre vindar. Detta blev troligen 
än vanligare från 1100-talet då Danska Limfjorden ej längre var 
seglingsbar och båtarna tvingades norrut in mot Bohuslän efter 
de rundat Skagen, om inte vindarna vände. 

Koggarna var revolutionerande genom sin stabilitet och förmåga 
att ta stor last. Styrningen av koggen skedde, som i dagens båtar, 
med ett roder i aktern i stället för med en styråra på sidan av ett 
av båtens bord vilket vikingaskeppen använde. Byggtekniskt var 
de gjorda i ek med en flat, kravellbyggd och drevad botten, dvs  
plankorna låg dikt an, medan sidorna var klinkerbyggda som 

Att Fjällbacka låg vid handelsvägen till Norge för det Nordtyska Hansaförbundet och Danmark har vi tidigare 
berört i en artikel om de maritima ristningarna från medeltiden ute i vår skärgård. Än mer levande blir histori-
en när rester av medeltida skeppsvrak, så kallade koggar, upptäcks i vår skärgård.

tidigare med plankorna överlappande. Den flata botten gjorde 
att man vid behov lätt kunde lägga till på sandbottnar.

I Fjällbacka skärgård finns hittills två kända vrak av koggar 
lokaliserade, ett första 2008 i Jorefjorden och sedan i höstas 
ett i Dyngö hamn, men det finns fler kända fynd i Bohuslän. 
Den första koggen, som hittades 1979, var Mollösundskoggen 
vilken var byggd i virke som fällts 1345 på Fyn, på Själland, i 
västra Danmark och i Tyskland. Sedan upptäcktes Skaftökog-
gen 2003 som visade sig vara byggd av virke som fällts 1430 
i Polens inland. 

Våra koggar är minst lika intressanta då Dyngökoggen är byggd 
i trakten av Bremen med virke som fälldes redan mellan 1233 
och 1240 vilket gör den till en av de äldsta funna Koggarna 
i Europa. Den 17,4×5,5 meter stora Jorekoggen ansågs först 
vara ännu äldre, men efter förnyade undersökningar har den 



FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2022 • Nr 13219

Dyngökoggen ligger helt inne i hamnen på 
Dyngö och Joredkoggen på grunt vatten 
mellan Fiskholmen och Eskilsholmen

omdaterats och anses nu vara byggd i början av 1260-talet 
med virke från Ardennerna i sydöstra Belgien. Varför de ligger 
där de ligger är svårt att veta, men både Jore och Dyngö har 
gamla historiska lämningar. Att något drastiskt har hänt med 
koggarna står klart då Jorekoggen saknar botten, vilket tyder på 
en förlisning längre ut, medan Dyngökoggen är brandskadad, 
vilket kan tyda på olycka i hamn eller på havet eller till och med 
piratdåd.

Jorekoggen är den av de två som är mest 
undersökt. I oktober 2012 tog man upp två 
schakt midskepps i bottensedimentet som 
täcker vraket. Skeppet ligger på en meters 
vattendjup i sediment och sträcker sig sedan 
1,7 meter under botten med en väl bevarad 
ekstruktur. Man kan därför tänka sig att när 
skeppet ursprungligen nådde land lade det 
sig till vila på ett havsdjup av cirka fem meter 
om man tar hänsyn till den landhöjning som 
varit. Sedimentering över vraken både i Jore 
och Dyngö hamn har skyddat vrakresterna 
mot skeppsmask, en invasiv art som kom 
först till västkusten på 1800-talet. Ekträet 
som legat nere i de skyddande sedimenten 
är i många fall av mycket god kvalitet.

Att en av koggarna ligger i Jorefjorden är 
inte så konstigt. Bygden upp mot Edsten 
och runt Jore har lyfts fram inom arkeologin 
som en möjlig tidig centralbygd och makt-
centrum. Något som har bekräftats genom 
större guldfynd, vilket vi har skrivit om 
tidigare i bladet, och att riklig förekomst av 
rester av bosättningar finns i området. Att 
sedan Hamburgsund ligger några kilometer bort, eller mer rätt 
för tiden ”Hornborusundum”, som omtalas av Snorre i samband 
med att kung Inge låg där år 1137 med sina skepp i ofredstid, gör 
att det känns naturligt. Dyngökoggen är nästan direkt samtida 
med kung Håkons träff med några av sina män i ”Hornboresund” 
år 1227 vilket omtalas i Håkon Håkonssons saga. Det tycks varit 
en livlig trafik in till Hamburgsund vilket gör att det verkar logiskt 
att man har hittat vrak av koggar i vår skärgård.

Koggarna utvecklades i huvudsak till att vara handelsskepp, 
så vad lastade då våra koggar? Tyvärr har Jore- och Dyngö- 
koggarna hittills inte gett några ledtrådar om detta. Det enda 
lastfynd som gjorts är från Jorekoggen i form av en mindre 
kanna i keramik och några enstaka skärvor från en liknande 
kanna. Man vet dock att något senare byttes korn mot timmer 
och sill i Bohuslän. Den kogg som hittas med bäst bevarad last 

i Bohuslän är den så kallade Skaftökog-
gen. Den gick under med intakt last, 
dock nästan två hundra år senare  än våra 
koggar. Skaftökoggens last bestod av ett 
större antal tunnor med obränd kalk, några 
tjärtunnor, en större mängd koppartackor, 
tackor av en lågsmältande legering (speis) 
som kan ha använts som lod vid lödning 
och en större mängd virke. 

Att koggar måste varit vanliga kan man 
förstå, runt 30 000 silltunnor fraktades 
enbart från Malmö till Lübeck runt år 1400. 
Det finns även fynd av koggar runt kusterna 
utanför Bohuslän som i Stockholm, Oskars-
hamn, Gotland och Skanör. Den 18,7 meter 
långa och 5,3 breda Skanörkoggen är här av 
speciellt intresse då den var så välbevarad 
att den kunde noggrant mätas upp. Därefter 
lyckades man få finansiering för att tillverka 
en seglande replik i naturlig storlek. Den 
finns idag, efter en del turer, att beskåda 
i Västerås under namnet Roter Teufel och 
anses vara den bästa existerande repliken 
av en kogg i världen. Originalet var troligen 
en av världens första kanonbestyckade 
fartyg och tycks ha tjänstgjort som pirat-

skepp i södra Östersjön och kan ha medverkat i nedbränningen 
av Skanör. 

Varför inte snorkla efter fler koggar i skärgården i sommar som 
ni kan rapportera in?

Källor 
”Medeltida Vrak i Vår Skärgård” föredrag av Staffan von Arbin.
”Medeltida koggar och holkar”, Sjöhistoriska museet. 

Vattenlinjemodell av 1400-talskogg, ägd av Sjöhistoriska museet. Replik av Skanörkoggen. Idag ”Roter Teufel”, hemmahörande i Västerås.

Dyngökoggen

Joredkoggen
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Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet och diverse fotografer

The Rise... ...And Fall

Fjällbackas roll som badort startade under mitten av 1800-
talet. Senaste sillperioden, den största, var över 1809. Låg-
konjunkturen tog åter ett grepp om samhället och ledde till 
arbetslöshet och fattigdom. 

Gustaf Andersson, upphovsmannen till ansjovisreceptet och 
ansjovisfabrikör, var entreprenör i vidare skala och satsade 
tillsammans med några vänner i lågkonjunkturen på att ge 
besökande gäster vad en badort kunde erbjuda. Flytande 
bassänger (s.k. bassiner) byggdes. De fylldes med havsvatten, 
tång vid tångbad och gyttja vid gyttjebad. Dessa bassiner 
kunde bogseras till där lä rådde, allt för besökarnas välmå-
ende. De annonserades 1858 med texten: ”flytande Bassin 
vilken i anseende till platsens sunda läge och friska hafsvat-
ten kan rekommenderas”. 1877 blev det dock tvärstopp för 
badortssatsningen då sillen återkom. Den sillperioden varade 
till 1906. Då fick badortsarbetet startas upp igen och förut-
sättningarna var bättre den här gången. 

Fjällbacka hade i början av 1900-talet Stora Hotellet och Nya 
Hotellet (huset ovanför Stora Hotellet i Galärbacken) och med 
den ökande buss-, tåg-, båt-, och biltrafiken blev folk mer rör-
liga. Den rena badortens kurbad minskade, folk reste runt och 
besökte fler resemål. På 1920-talet blev badandet inte längre 
en klassfråga och fritidsbadandet blev var mans syssla och nu 
badades det gemensamt, män och kvinnor. Samhällen som 
Fjällbacka fick ”nya” sommargäster att ta hand om. 

De tidigare bleka idealet som visade på överklassens innesit-
tande, kontra solbrända arbetare, försvann och ersattes med 
solkysst hud och solbadande. 1938 kom semesterlagen och 
sommarsemester med sol och bad var ett faktum. 

Fjällbacka Badhusförening hade bildats och insamlingar gjordes 
på 20-talet för sommaraktiviteterna. Badholmen med hopptorn 
och badhus, tennisbana vid Oxnäs och Bryggdans vid Planarne 
(Kajen). Allt har sin tid och nu behövdes fler restauranger…

The Early Days
Året är 1938 och den stora nyheten i Fjällbacka är Restaurant 
Fjällbacka Havsbad. Fru Torborg Ek, en ”bestämd kvinna med 
karakteristisk smak”, född i Vedum, lät bygga och öppnade 
restaurangen. Torborg var gift med Hilding Josefsson, kapten, 
konstnär, diktare och badkamrer i Fjällbacka. Hilding kom från 
gården Åseröd mellan Kämpersvik och Anrås. Både Torborg 
och Hilding omnämns också med efternamnet Åserud efter 
gårdsnamnet.

I december 1937 började rykten gå om Torborgs plan att öppna 
en ny restaurang. Några veckor senare påbörjades bygget och 
bara sex månader senare stod restaurangen klar för invigning. 
Bohusläningen citerar 1938 Torborg: 
– Modernt och rationellt ska det vara när man bygger. 

Invigningen ägde rum 17 juni och självklar på gästlistan var 
byggets arkitekt Svante Paulson som prisades för byggnadens 
utformning. Givetvis var även pressen på plats för att rapportera 
vidare till hela kusten om ”den lukulliska anrättade måltid” som fru 
Ek bjudit på och hur grevinnan Margareta von Filetz underhållit 
gästerna med sång. Byggnaden presenterades snart därefter 
i Bohus-Posten med orden: ”modernt funkiskt visserligen, men 
mjukt och harmoniskt smyger hotellet med sina svängda linjer och 
vackra silhuett in i miljön”. 

Redan vid invigningen misstogs restaurangen för ett hotell. 
Kanske för första gången, men inte den sista. Efter en rundvis-
ning beskriver samma tidning restaurangen som en fullträff 
där innehavarinna Fru Ek lovordas för en smakfull inredning.
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Vi backar lite och tar en titt på arkitekten bakom Badis. Svante 
Paulson (1906-1956) var född i Göteborg med föräldrar från 
Fjällbacka. Han läste till arkitekt på Chalmers och Kungl. Tek-
niska Högskolan. Funktionalismen – ”funkis” sammankopplas 
ofta med fyrkantiga lådor till hus. Det gäller inte Svante Paul-
sons Fjällbackahus. De har även rundade former, inte helt olika 
en flygel vilket syns på utsnittet av ett flygfoto från 1938 nedan.

Tidningen Bohusläningen beskrev bygget 1938 såhär:
Restaurangbyggnaden är en timmerkonstruktion med tre sam-
mankopplade huskroppar som vilar på en grund av betong. 
Grundmuren mot sjösidan är klädd med rundad gråsten och 
övriga sidor är målade i en ljusgrå kulör. Väggstommar består av 
stående plank som utvändigt klätts i träpanel. Byggnaden upp-
fördes endast för sommarbruk och är därför oisolerad. Panelen 
består utav en slät, stående locklistpanel målad i vitt. Bjälklag och 

Ett nybyggt Restaurang Fjällbacka Havsbad 1938.  ”Den är funkis men dock inte funkistråkig, som många byggnader kunna vara” skrev tidningen Bohusläningen.

takbjälklag är i trä. Taket är klätt med svart takpapp och lutar lätt 
mot öster.  Två av huskropparna syns i den västra fasaden och 
bakom dessa finns den tredje. 

Matsalen och dansgolvet, kallat Kaféet, med scenen på 1940-talet.
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Rune Henriksson, Arne Holmberg och Gunnar Magnusson i orkestern.
Svea Andersson, John Johansson, Sonja Valdner, Arne Holmberg, Asta  
Granqvist och Uno Holmberg festar loss på 50-talet.

Nu när Badis kommer att försvinna finns det ändå två bygg-
nader kvar som minner om Svantes funkisstil; f.d. Restaurang 
Strandpaviljongen på Sälviksvägen och Gamla Posten på Fal-
kevägen. Båda är idag bostadshus vilka på ett underbart sätt 
bevarats för framtiden av sina ägare.

Åter till Badis. Efter att 1940-talet, trots kriget, varit glansdagar 
blev 50-talet nergångens decennium. Ständiga ägarbyten spädde 
på förfallet och krogen beskrevs som ”badortens sorgeband” .

Annons i häftet ”Fjällbacka Havsbad - Vägvisare och minneslista” från 1938.

Allt vände 1965 när Alf Johansson från Grebbestad köpte res-
taurangen som hade varit stängd under några år. 

Fjällbacka-Bladet skrev: ”Dir. Johansson har gjort en väsentlig 
renovering av hela fastigheten och besökarna kommer säkert att 
lägga märke till hur tjusig interiören är. En med andra ord flott 
restaurant på en härlig plats”. 

The Golden Days
Nu börjar glansdagarna: sommarmiddagarna i de ljusa loka-
lerna, de uppdukade borden med vita linnedukar, kasinot med 
rouletten, Seglarfesten, Tennisfesten, alla danskvällar och upp-
trädande av Lasse Berghagen m.fl. Alf höll även öppet vintertid, i 
alla falla stundom. Fjällbacka IK:s julfest var klassisk. Sonen Lauri 
Jagre tog med hustru Kerstin senare över Fjällbacka Havsbad. 

Alf Johansson, Lauri Jagre och Signe Johansson serverar julbord på 1970-talet.
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Bröllop, danskvällar, Fjällbacka IK:s Damsektion hade fest och inte minst seglarfesterna på 60-, 70- och 80-talen.. 
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Nu skriver vi 1982 och nya ägare gick in. Lars-Erik Persson, 
Thomas Jonsson, Günter Seufert, Tommy Johansson. Två med 
restaurangvana, en duktig kock och en snickare, nu skulle det 
hända saker. Och DET gjorde det!

Jag är nog jävig men Badis var en av de absolut bästa sommar-
krogarna utmed Bohuskusten. Klockan 20.00 var alla matplatser 
fullsatta, varje dag. Folk strömmade till Fjällbacka med båtar, 
med bilar och med bussresor allt för att köa en timma för att 
komma in på ”eftersläppet”. Inte minst på tisdag och torsdag när 
Per-Axel ”Pax” Andrén vid pianot och Anders Hardin i discjock-
eybåset fick fullt drag med Club Academ, en sommarupplaga 
av göteborgskonceptet. Det unika på 80-talet var blandningen 
av åldrar, allt från 18 till 80 år. 

Redan första året började något udda men som blev sommarens 
höjdpunkt i många år framåt. Calypso Carnevalen, en svett-
drypande, stämbandsknäckande och skoskavsgivande västin-
disk calypsofest i två dagar. Pax, Klasse Möllberg, Tompa Hård 
m.fl. lirade i baktakt så dansgolvet gungade flera centimeter. 
Calypsoorkestern kom alltid seglande med en skuta. Fullt ös på 
däck och med sig hade de en hel armada av båtar. Carnevalen 

Ny bar i matsalen och öppnare ytor på 80-talet. Lösnäsan, Valborgs orkester och Garage på scenen. 80- och 90-talet. 
Det är bara Calypso Carnevalen som ingen verkar ha fotograferat.

bytte senare namn till GT Karnevalen (sponsrad av tidningen 
med samma namn). Om jag förstår det rätt så seglar carnevalen 
fortfarande runt på Bohuskusten, dock utan stopp i Fjällbacka.  

Lösnäsan med bl.a Lasse Lundberg, Klasse Möllberg, Lasse Åberg 
spelade här i flera år. Publiken låg på dansgolvet och simmande 
och gjorde ”Imse vimse spindel…” – fullständig galenskap i 
tradjazz-stuk. 

Under slutet av 80- till första delen av 90-talet blev Badis mer och 
mer en rockscen. Större kända band varvades med lokala. Jag 
var själv med och lirade rock med Garage i flera år tillsammans 
med Lennart, Bengt, Lidas och vår sångerska Zara Scott. Då var 
det också stöttor i källaren under dansgolvet. 

Vem man än pratar med som var med på den tiden, får något 
blankt i ögonen och lägger omedvetet upp ett drömskt leende. 
Det var helt enkelt en fantastisk tid…

Konkurrensen från andra sommarorter blev dock hårdare, mat-
gästerna färre, ungdomarna som nu utgjorde publiken gick ut 
senare. De sista åren var det ren nattklubb och allt har ju sin tid…
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Vi är framme vid 2006. Att försöka hålla liv i restaurangen är nu 
omöjligt. Dels hade en renovering blivit mycket dyr, dels hade 
grannarna åsikter om dess (högljudda) varande och det hade 
också framkommit att gällande stadsplan från 1937 bara gällde 
”allmänt ändamål”, vilket inte tillät privat ägande inom området. 
Stadsplanen hade på något sätt aldrig ändrats. Nu var det slut!

Som stamgäst på sommarbadis under 80-talet hade jag nog en 
förhoppning om att, kanske ändå… Men, nej! Det är bara att inse: 
Badis kommer att rivas. Lika bra att rycka bort plåstret snabbt. Det 
är en gräslig ruin som ligger i blickfånget från sjön. 

Nu står snart nya kajen klar, vacker miljö med trevliga allmänna 
ytor. Fiskaregården, som projektet heter, kommer säkert att 
matcha omgivningen.

Arkitektstudenten Annaida Pouraskari skrev 2017 en uppsats 
om Badis och jag låter henne, i ett utifrånperspektiv, få avsluta 
texten:

Som med så mycket annat varar inget för evigt. Ekonomi, förfall 
och politik blev Badis fall trots att byggnaden ligger i ett område 
för riksintresse och dessutom har en klass 1-märkning som en av 
de mest bevarandevärda byggnaderna i Fjällbacka. Förfallet är 
påtagligt, en ny funktion verkar omöjlig att finna, en renovering 
anses som en ekonomisk katastrof men framförallt har ortsbefolk-
ningen tröttnat på den utdragna processen. 

P.S. Om du besöker Snar Bar:s bar i gamla fiskmottagningen 
så känn på bardisken, känn hur den vibrerar. Den är en del av 
Badis gamla bardisk. Nostalgi och recycling när det är som bäst! 

The End



PÄR-OLOF PÄR-OLOF 
BERGBERG

ALLAN ALLAN 
BENETTSSONBENETTSSON

ARNDT  ARNDT  
BERGGRENBERGGREN

JOHN & VALTERJOHN & VALTER
BERGGRENBERGGREN

PER INGE PER INGE 
BERGMANBERGMAN

ÅKE & GUSTAVÅKE & GUSTAV
BERGQVISTBERGQVIST

ÅKE ÅKE 
BILLBERGBILLBERG

KARL-EMIL  KARL-EMIL  
BOHLINBOHLIN

ALFONS ALFONS 
BOHLINBOHLIN

BENGT BENGT 
EKSTRÖMEKSTRÖM

EVERT & OLLEEVERT & OLLE
EKSTRÖMEKSTRÖM

AXEL  AXEL  
FJÄLLSTRÖMFJÄLLSTRÖM

RAGNAR  RAGNAR  
FJÄLLSTRÖMFJÄLLSTRÖM

GÖSTA GÖSTA 
FRANZÉNFRANZÉN

GUSTAVGUSTAV
GRANQVISTGRANQVIST

INGEMARINGEMAR
GRANQVISTGRANQVIST

ALF ALF 
GUSTAFSSONGUSTAFSSON

BERNDT BERNDT 
HANSSONHANSSON

BJÖRN BJÖRN 
HUGOSSONHUGOSSON

EINAR EINAR 
ISAKSSONISAKSSON

BROR & URBANBROR & URBAN
JANSSONJANSSON

ERNST & JOHNERNST & JOHN
JOHANSSONJOHANSSON

KARL-EINARKARL-EINAR
JOHANSSONJOHANSSON

LARS-ERIKLARS-ERIK
JOHANSSONJOHANSSON

BERTIL BERTIL 
JONASSONJONASSON

WILHELM WILHELM 
JONASSONJONASSON

GUSTAV GUSTAV 
JONSSONJONSSON

KARL-ERIKKARL-ERIK
KARLSSONKARLSSON

PÄR-OLOF PÄR-OLOF 
KARLDÉNKARLDÉN

GÖSTA GÖSTA 
KARLSSOKARLSSON

THOMAS THOMAS 
JONSSONJONSSON

LENNART LENNART 
JULIUSSONJULIUSSON

BENGT & KALLEBENGT & KALLE
KAHLMANKAHLMAN

BERTHOLD BERTHOLD 
KAHLMANKAHLMAN

MAJNER MAJNER 
BOHLINBOHLIN

AXEL AXEL 
EDLUNDEDLUND

FJÄLLBACKAFJÄLLBACKA

HUMMERTINSVÄLEN
FRÅN FJÄLLBACKA

Sammanställt 2021 av Pär-Olof Berg och
Karl-Allan Nordblom som även gjort illustrationerna.

Kartläggningen är ett minne över en epok i fiskekulturen i Bohuslän. 
Urvalet gör inte anspråk på att vara komplett, samt med reservation för eventuella fel.
Poster över välena, i 50x70 cm och A3, finns att köpa hos Kustnära Kuriosa.
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Från Sälvik över Atlanten 
– igen

Text: Clas Collin • Foto:  Isabella von Hofsten

Vad är det med luften i Sälvik? Vilken äventyrsgas 
läcker ur marken och förvrider helt vanliga (nåja) 
medborgares sinnen och får dem att segla över At-
lanten? Inom en radie på 250 meter kan du hitta Las-
se Lundberg (översegling 1969-70, numera avflyttad 
till förorten), Björn Larsson (1970-71), Lisa och Johan 
Persson (Nordatlanten 2017 och 2021, Sydatlanten 
2021) och nu senast Isabella von Hofsten i höstas.

Lite fakta: Isabella seglade från Las Palmas på Gran Canaria 
till Rodney Bay på Saint Lucia i Karibien som ”paying crew” på 
katamaranen Vi La Ut, en Lagoon 50. Överseglingen tog 20 
dagar, mellan 21 november och 11 december 2021. Seglad 
distans 3124 nautiska mil (som jämförelse är det 57 nautiska 
mil till Skagen, om du tycker det är en hyfsat lång utflykt). Med 
ombord var två professionella seglare, kapten Hampus och 
styrman Markus från företaget More Sailing i Göteborg, samt 9 
amatörer i besättningen, alla dock med gedigen seglingserfa-
renhet. Åldern varierade från ca 30 till 76 år. Isabella blev ensam 
kvinna ombord efter ett avhopp. Nu har Isabella skrivit en bok 
om seglatsen och hade också en välbesökt träff på Bååthaket i 
april där hon berättade om sitt äventyr. Ett äventyr som ju har 
ett extra intresse för att det är lite tillgängligare än att själv under 
flera år skaffa lämplig båt, utrustning och kunskaper.
  
Vad i hela friden fick dig att segla över Atlanten?
– Jag ville göra något annorlunda efter pensioneringen, få ett 
tydligt avbrott från jobbandet. Dessutom hade jag ett klart behov 
av att lära mig skratta igen, något som jag inte fått mycket övning 
på under 37 år med socialt arbete. Den ursprungliga planen var att 
resa mycket, fast på vanliga sätt. Men så kom Covid och bromsade 
den möjligheten. Då klurade jag ut att viruset antagligen komplice-
rade livet mindre ute på öppna havet. Så Atlanten blev det mer av 
en slump än av en livslång dröm. Sen har jag gått i seglarskola och 
seglat som liten, seglat med Gratitude och varit mycket på havet. 
Så att jag skulle segla långt kändes inte konstigt.

Var det mycket förberedelser för överseglingen? 
–  Redan hösten 2020 kontaktade jag organisationen More Sailing 
om att segla över hösten 2021. Då fanns vaccin och man kunde 
segla till Karibien igen. Under tiden läste jag delar av förarbeviset, 
lånade böcker av Lasse Lundberg och läste på om Karibien. Dess-
utom la jag ner mycket tid på att finjustera min packning. Jag tror 
jag skrev om packlistan vi fick från More Sailing fem gånger! Men 
så använde jag också 98% av det jag hade med mig. 

Vi hade tre videosamtal med hela den blivande besättningen, 
så när vi väl träffades visste vi var vi hade varandra och hade 
redan organiserat oss i matlag med mera. Vi hade till och med 
gjort upp menyer och färdiga inköpslistor. Vi sammanstrålade i 
Las Palmas en vecka innan avsegling och där gjorde vi de verkliga 
förberedelserna: lärde oss båten, hade säkerhetsgenomgångar, 
bestämde vaktlistor, provianterade och bunkrade. Och förberedde 
mat i långa banor för sammanlagt 550 portioner. Vi delade på alla 
matkostnader. Det blev 362 € per person, inte så farligt för nästan 
fyra veckors ätande. 

Hur var det nu med Covid, påverkade det seglingen?
–  Det svåraste var att komma in i Spanien! Vi gjorde sedan PCR-tester 
i Las Palmas innan vi seglade iväg – alla var negativa. Och alla var så 
klart vaccinerade. Ombord märkte vi inte av Covid, ingen använde 
munskydd. När vi kom fram till Saint Lucia fick vi fylla i ett formulär 
innan vi fick röra oss fritt. En hel besättning på en annan båt i eska-
dern fick sitta i karantän i tio dagar, de hade lyckats få med Covid 



FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2022 • Nr 13229

ombord. På Saint Lucia kände man 
annars inte av några begränsningar, 
det var ferias och gatupartyn om 
varandra. Däremot måste man ha 
aktuellt PCR-test för att åka till någon 
annan ö. Fast att testa sig inför hem-
flygningen till Sverige via London var 
ett bök där inte Saint Lucias sjukvård 
var riktigt på bettet.

Själva överseglingen tog 20 dagar. 
Först i stiltje, sedan en och en halv 
vecka i styv kuling och till slut 
ungefär en vecka med squalls 
(korta intensiva vindökningar, 
oftast kombinerade med häftigt 
regn). Ni gick i tre vaktlag om 
vardera tre personer, två pass om 
fyra timmar per dygn. Dessutom 
lagade ni mat, städade och ibland 
var det ”alle man på däck”, vid 
gippar etc. Hur jobbigt var det? 
Är man sjösjuk, rädd?
– Sjösjuka var vi flera som blev. 
Postafen är bra, men gör en lite 
dåsig. Man blev trött efter vakterna 
som var väldigt intensiva eftersom 
vi hade en autopilot som hoppade 
ur då och då. Max en timmas koncentrerad styrning orkade man 
med, sen fick man rotera inom vakten. Men jag blev inte så trött som 
jag trodde jag skulle bli. De fysiskt mest ansträngande momenten 
fick de biffigaste killarna ta hand om. Mitt onda knä blev faktiskt 
bättre av att vistas 20 dagar på en gigantisk balansbräda! Alla 
blev förkylda under några dagar, men det var bara att knega på. 
Dessutom var vi så pass många i besättningen att det alltid gick 
bra att täcka upp för varandra, om någon behövde återhämta sig. 

Det som kunnat förstöra hela överseglingen hade varit om någon 
i besättningen inte hade passat in i gänget. Men nu blev det inte 
alls så, vi fungerade  bra ihop. Och påfrestningarna gjorde oss ännu 
tightare. Den mest intensiva och fantastiska upplevelsen under 
seglingen var varken delfinerna eller Karibien utan när vi kände att 
vi blivit ett team i vår vakt och hade ett hundraprocentigt flow. Vi 
hade förberett oss med utbildning i konflikthantering helt i onödan! 
Rädd var jag aldrig. Jag kände att kaptenen och styrmannen var 
proffs och visste vad de gjorde. Och hela besättningen var på tå 
och jobbade för varandra. Vi håller fortfarande tät kontakt och 
planerar återträffar. 

Du återkommer rätt ofta i din bok till att du var ensam kvinna 
ombord, bland tio män. Vilka blev erfarenheterna av det?
– Det landar väl till slut i vilken person man är, snarare än vilket 
kön man har. Rent praktiskt hade de andra lite svårt att höra min 
röst när det brallade i. 

Vi La Ut är ett ganska välutrustat skepp. Fyra toaletter, luft-
konditionering, egen fläkt i hytterna, ja till och med egen hytt 
för dig eftersom den andra tjejen hoppade av. Du beskriver 
skillnaden mellan att gå vakt på flybridge och sedan gå ner 
under däck så här i boken: ”Tänk dig att du står längst upp 
på en blåsig fjälltopp i mörkret mitt i vintern med vindklä-

der, långkalsonger, mössa och 
handskar iförd flytväst och röd 
pannlampa. Fyra meter längre 
ner kliver du ner i ett varmt 
spa med strilande varmvatten- 
dusch, schampo, varm kudde 
och täcke.” Är det här ett sätt att 
segla över Atlanten som passar 
de bland oss som inte är hard 
core-äventyrare men ändå vill 
pusha gränserna lite utöver det 
vanliga?
– Det var bekvämt men absolut 
inte utan ansträngningar. Man 
skall inte ge sig på det här om man 
bara vill glida med, inte är seg-
lingsintresserad och inte är beredd 
att ta i. Ibland stormar det. Och det 
finns ingen alkohol ombord!

Ni seglade över som en del av 
Atlantic Rally for Cruisers, en 
eskadersegling med 150 båtar 
som seglar iväg samtidigt. Jag 
vet att det var förberedelser och 
festligheter tillsamman både 
innan och efter överseglingen. 
Men märkte man av de andra 

båtarna under själva seglingen?
– Efter två dagar ser man ingen annan båt. Havet är stort. More 
Sailing hade sammanlagt med fyra båtar i eskadern och med 
dem hade vi radiokontakt varje dag. Det fanns en viss konkurrens 
mellan oss, eskadern är ju samtidigt en tävling, så man vill ju veta 
hur det går. Dessutom rapporterade ARC varje dag hur vi låg till.

På tjugo dagar hinner man se en hel del vatten. Såg du några 
tecken på miljöproblem under seglingen?
– Vi såg ingen flytande plast, varken enskilt eller i bälten på hela 
resan. Däremot seglade vi in i ett  bälte med tång, ett bälte som 
lär ha berott på obalans i naturen. Själva jobbade vi hårt med att 
ta hand om eget avfall etc.

Själva seglingen kostade 48.000:-. Tillkom ca 10.000:- för flyg-
biljetter och mat ombord. Då bodde du på båten sammanlagt 
fem veckor. Var det värt pengarna? Eller med andra ord, skulle 
du göra om det igen, trots spyende och kulingar?
– Det var absolut värt varenda öre. En helt annorlunda upplevelse 
och nya vänner för livet som jag kan tänka mig att åka på nya 
seglingsäventyr med. Den här Atlantfärden är det bästa jag gjort 
i mitt liv.

Din pensionärstillvaro har bara börjat. Har du flera saker på 
din bucket list som är på gång?
– Närmast skall jag åka till min syster i Lindesberg. Det är också 
en fin resa. Dessutom blev jag erbjuden jobb som värdinna på 
charterkryssningar, så det kanske bär iväg till nya hav...

Vill du läsa mer om äventyret på Atlanten så har Isabella fortfa-
rande kvar några exemplar av sin bok ”Vi La Ut och Korsa Pölen”. 
Du kanske får egna idéer… 
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Fjällbacka!
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Midsommar på 70-talet.
Bättre förr? Njae...

Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Bra drag på midsommar vill ungdomen ha och har så fått i 
många, många år. Som ett perspektiv på nutidens fester, före-
trädesvis på krogarna, hittade jag ett antal bilder från andra 
halvan av 1970-talet.

Inget krogliv var det, men midsommarfest i två dagar med dans, 
uppträdande och tivoli på Kajen. Vild camping var det i Hästhagen 
nedanför Tallgatan, i Sju Guppen och bakom nuvarande Bico 

Formplast. FIK blockerade nerfarten till fotbollsplanen med stora 
stenblock. Raggare och andra ungdomar från halva västsverige 
kom för att supa och röja och de lyckades. Alltid. 

Med tanke på hur många som kom var det ändå ganska få 
slagsmål, men det var en som slogs ihjäl ett år i bråk mellan olika 
raggargäng. Fullt party var det i alla fall i dagarna två, eller tre. 
Jag tror jag vet... Jag var med… 
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B O K B I T E N

Bokanmälan

Bokanmälan

Bokanmälan

Breven från min syster
Malin Nylén – Ekström & Garay förlag

”Vi la ut” – och Korsa Pölen
Isabella von Hofsten – Atlet & Diet

Tin Westermark

Clas Collin

Annika Torevi

Malin Nylén är född och uppvuxen i Fjällbacka men bor sedan 
25 år i Stockholm. Detta är hennes debutroman.

Boken handlar i första hand om Klara som vuxit upp med 
enbart sin pappa i Stockholm. Klara har fått informationen att 
hennes mamma är död, men sanningen är att mamman har 
lämnat hemmet, åkt till USA och börjat ett nytt liv med en man 
där och i det äktenskapet fått ytterligare en dotter, Sophie. 
Många år har gått när boken börjar och Klaras pappa, som 
varit tryggheten i hennes liv, dör efter en längre tids sjukdom. 
Därefter får Klara ett brev från Sophie, som påstår att hon är 
Klaras syster - men hur kan hon vara det?

På annan plats i det här numret av Fjällbacka-Bladet skriver vi om 
Isabella von Hofstens segling över Atlanten, i november-decem-
ber 2021. För de flesta människor hade äventyret blivit ett spän-
nande minne, en bra partykonversation och några halvsuddiga 
iphonebilder. I Isabellas händer blir det naturligtvis en bok, också. 
Jag säger naturligtvis, eftersom det här inte är första gången 
Isabella publicerar sig. Hon har en förmåga att krama ut det där 
lilla extra ur sina livsupplevelser: Sveriges första ätstörningsklinik 
för vuxna blev till boken Mål i Mun – Idrott och ätstörningar. Och 
livet i Fjällbacka blev till Fjällbackaspelet som vi skrev om 2014 
och 2015.

B o k e n  u t s p e l a r  s i g 
ömsom i Sverige, huvud-
sakligen i Stockholm, 
ömsom i USA. Det är en 
berättelse  uppbyggd i 
korta kapitel med rubrik 
på den person som berät-
tar. Här hade det varit 
önskvärt med en  släkt/
väntablå - då berättelsen 
ibland blir svårförståelig tills dess man får 
klart för sig vem som berättar och i vilket förhållande  personen 
står till Klara och/eller Sophie. Språket flyter lätt och både detta 
och bokens uppbyggnad gör att det många gånger är svårt att 
lägga boken ifrån sig. 

I boken skriver hon flyhänt 
om sitt livs bästa upple-
velse, förberedelserna och 
livet ombord. Postafen och 
karibisk rum punsch, kam-
ratskap och tropiska squalls: 
på 80 sidor hinner Isabella 
dra in oss i sitt flytande mik-
rokosmos, så att vi känner vågsprutet sippra nerför nacken. 
Kvällslektyr för både atlantdrömmaren och för oss som är helt 
klara på att vi aldrig någonsin kommer all segla till Karibien! 

Krönikeboken – om poesi, prosa och politik 
Björn Sandmark – Bokförlaget Korpen

Bakom dagstidningarna betalväggar gömmer sig textpärlor 
otillgängliga för alla som inte prenumererar, men så plötsligt 
händer det: det kommer en bok. Det är inte helt ovanligt att 
krönikörer samlar sina alster i inbunden form, men få av dem 
har sådan bredd som fjällbackasonen Björn Sandmark. Förlaget 
presenterar honom som författare, översättare och kritiker 
– och det är ju sant, alltihop. Liksom att han är utgiven poet, 

hummerfiskare på Hästvam och 
har varit kulturchef i Göteborgs 
Stad. Björn har bott i Tyskland 
och varit barchef på Badis (nej, 
inte samtidigt). Detta är bara ett 
axplock, men det visar att Björns 
referensramar är vidare än de flestas 
och det gör Krönikeboken till givande läsning. 
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B O K B I T E N

Mer systrar från Fjällbacka – Annika Torevi
Precis som i förra numret av Fjällbacka-Bladet skriver vi nu om 
en bok som ännu inte är utgiven, men Inte utan min syster 
av Åsa Hellberg har både skrivits och fått ett omslag. Boken 
kommer  9 augusti, ljudboken släpps redan 21 juli. Detta är 
första delen i en trilogi som bygger på Åsas egen släkthistoria. 
Den förra trilogin, Flanagans, hade visserligen Fjällbacka med 
på ett hörn, men nu blir det hemmaplan på riktigt. 

Man kan säga att Åsa nu återvänder till sina rötter, både i lit-
teraturen och i verkligheten. För att kunna vistas i barndomens 
Fjällbacka lite mer än bara som besökare finns det numera en 
liten lägenhet i byn som väntar på författarens återkomst… 

Save the date:
Åsa kommer till FFF´s Trivsamma Träff 6/10

Nu möter vi 
Hanna Ahm
Hanna är Fjällbackabo 
sedan ett och halvt år till-
baka. Vi går rakt på sak för 
att nyttja alla minuter vi 
har för att få en bättre bild 
av Hanna.

Var kommer du ifrån? ”Var 
kommer du från” är den 
vanligaste frågan efter vad 
heter du”. Skrattar Hanna. 
Jag är från Stockholm, med 
rötter från Somalia. Mina 
föräldrar är därifrån.

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 nämnare.  
I slutändan är det ändå människorna som bor här som gör 
Fjällbacka till den plats den faktiskt är. Ni möter här några av 
alla Fjällbackabor. Någon känner du, andra delar du rullband 
med på Coop eller hejar på under din kvällspromenad. 

Varför Fjällbacka? Jag flyttade först till Grebbestad för att läsa 
Marinbiologi på Grebbestad Folkhögskola. När sommaren kom 
och alla andra åkte hem, stannade jag kvar. Jag ville uppleva 
den bohuslänska sommaren, något jag aldrig tidigare gjort. 
Jag började jobba med bokning av Väderöturer i Fjällbacka och 
i Hamburgsund. Det var då jag upptäckte Fjällbacka och den 
bohuslänska sommaren. Sedan hade jag tur att få lägenhet här.

Beskriv dig själv med tre ord: Glad, spontan och impulsiv.

En bra förmåga: Jag pratar sex olika språk. Somaliska, svenska, 
engelska, arabiska, spanska och lite portugisiska.

Vad gillar du att äta? Svensk husmanskost, älskar även skagen-
röra och afrikansk mat. Grillat från olika kulturer – men allra bäst 
är svensk husmanskost.

Vad är det bästa med Fjällbacka? Sjöräddningssällskapet.

Vad är sämsta? Vintern, den mörka vintern. 

Vad tycker du om att göra? Träna, lyssna på musik, dans och konst. 
Är även väldigt naturintresserad. Jag driver en poddcast, Podden om 
Havet. Det lyser om Hannah när hon berättar om havet.

Berätta lite mer om podden: Jag ville göra det jag kan och är 
bra på, och det är att prata. Jag pratar, men med ett syfte: att öka 
havsmedvetenheten. Det gör jag genom att prata med marin-
biologer, äventyrare, forskare, och andra marint engagerade 
personer.  Jag vill belysa vilken fantastisk miljö vi har i Sverige. Det 
finns många stockholmare, ja människor i hela Sverige, som inte 
upplevt svenska hav, jag förstod det efter att jag börjat lägga upp 
saker på mitt Instagramkonto. 

Vilken är den bästa platsen i världen? 100% Kap Verde, en ögrupp 
utanför Afrikas västkust. 

Varför Kap Verde? Språket, kulturen, dansen, havet. Allt finns på 
Kap Verde! 

Vad drömmer du om? Drömmen är att jobba med späckhuggare. 
Jag åkte till Tromsö i Norge och simmade med späckhuggare. Jag 
blev besatt. Det var en övermäktig känsla att få vara så nära. Jag 
kände mig 100% levande. Jag gillar även hajar. 

Tack, Hanna. Nu vet vi lite mer om vem du är. Tänk vad några 
minuters samtal kan leda till!  
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Text: Hans Schub

1997 var året då internet begåvades med en ny, liten hemsida. 
Den var ytterst lokal, gjordes på initiativ av ortens IT-företag och 
med hjälp av ideella krafter växte den sakta fram.  Att det hela 
över huvud taget blev verklighet var alltså till stor del Nytto- 
datas och dåvarande ägaren Leif Norins förtjänst. Han ställde 
upp gratis med domän samt lät en del av företagets personal 
göra allt praktiskt grundarbete. Det ursprungliga gänget bestod 
av Leif Norin, Tomas Akervall, Sussie Carlström, Nora Källström, 
Karl-Allan Nordblom, Anders Torevi samt undertecknad. Initialt 
fick vi också assistans från Margareta Schub och Ingrid Werner 
som arbetade fram underliggande kultur/konst-menyn samt 
Inger och Johannes Rudberg som framförallt skrev om författare 
som varit verksamma i Fjällbacka.

Göran Persson kom också med tidigt och han förgyllde hemsi-
dan med att lägga ut ”Veckans bild”. Detta var tänkt som en service 
åt dem som inte hade förmånen att varje dag vistas i vårt samhälle.

Med tiden blev det allt mer Anders Torevi som tog ansvar för 
hemsidan. Ursprungligen användes verktyget Front Page, en 
Microsoft-mjukvara som de flesta glada amatörer använde på den 
tiden. Anders Torevi lät senare Kust-IT bygga om hemsidan till det 
idag vanliga Wordpress-formatet. Det ideella arbetet har sina grän-
ser så Anders införde en mindre finansiering i form av sponsorer.

Sidan var också tills nyligen en lokal sida med betoning på det 
lokala. Samtidigt växte Facebook i popularitet och mycket av 
nyhetsflödet, och för den delen bilder tagna av olika privatper-
soner, finns numera i olika grupper på Facebook. Så vad skulle 
den gamla hemsidan kunna användas till?

Styrelsen för FFF diskuterade under tiden vi drev turistinforma-
tionen möjligheten att skapa en app för samhällets besökare. 
Kontakt togs med Mattias Larsson på Kust-IT och vi vägde för- 
och nackdelar med en app kontra att utveckla fjallbacka.com. 

fjallbacka.com 25 år

Valet landade slutligen på att i grunden göra om hemsidan och 
låta den bli en mer extern sida för alla som ännu inte känner 
Fjällbacka så väl. Alltså som en marknadsföring för samhället. 
Styrelsen beslutade avsätta en fem-siffrig budget för arbetet. 
Vi insåg relativt snabbt att detta gör man inte på fritiden. En 
delvis ny hemsida med delvis nytt innehåll (kallas content, lärde 
vi oss) som dessutom ska upplevas proffsig, kräver proffs. Och 
sådana fanns inom räckhåll. Mattias Hallén och Johanna Schub 
tillfrågades och som de kommunikatörer de är, inom Göteborg 
& Co respektive Visita och dessutom med stor lokalkännedom, 
fick de fria händer att skapa content.

Resultatet ser ni idag, den nya sidan lanserades 1 mars. Sidan 
består av sex menyer, var och en med ett fylligt innehåll som vi 
hoppas ska förenkla för den presumtive besökaren. Exempelvis 
under menyn ”Fjällbacka skärgård” finns förutom kort info om 
vissa öar länkar till två skärgårdsturer. Där kan man antingen läsa 
texter om flera öar eller lyssna på den inlästa texten. I menyn 
”Om Fjälllbacka/Historia” hittar vi ”Hus med historia”, dvs en 
interaktiv karta med alla de husskyltar som FFF genom åren satt 
upp på de hus som har en historia att berätta. Mest nyskapande 
är dock kanske ”Upplev Fjällbacka”.

Sidan går också enkelt att översätta genom att välja språk längst 
upp till höger. Förutom svenska, finns åtta språk i översättningar 
som Google gör fantastiskt bra.

Men allt är inte nytt, vi sparade det mesta av det gamla och i en 
egen meny återfinns webbkameran och länk till turistinforma-
tionen.

Anders Torevi är fortsatt redaktör för och ägare av sidan som 
nu alltså både firar 25 år och har fått sin största förändring sedan 
starten 1997. Vi hoppas på ytterligare 25 år!  



36FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2022 • Nr 132



FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2022 • Nr 13237

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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Per Hammarström, komminister i Tanums Pastorat

Från KyrktrappanFrån Kyrktrappan

En vanlig dag i juli månad
Det doftar lätt av stearin då man går vidare från vapenhuset 
in i själva kyrksalen och man hör ett dovt mummel från några 
besökare framme vid koret.

En man i övre medelåldern kommer in och tecknar korstecknet 
över sitt bröst innan han ser sig om ifall det är ledigt till toaletten. 
Det är det inte, så han går långsamt fram och åter bak i kyrkan.

En familj bestående av en kvinna och man samt deras två barn, 
står vid Ljusbäraren för att tända ett ljus. Trots att de bara viskar 
till varandra snappar jag upp några ord på norska.

Framme till vänster sitter en man med nedböjt huvud, och 
längs södra väggen går ett grånat par fram till en av tavlorna 
för att se lite bättre.

Detta skulle kunnat ha varit en kyrka i södra Europa, där det 
vanligtvis rör sig en hel del folk andaktsfullt fram och åter, tänder 
ljus, ber böner, studerar detaljer, eller bara söker en ledig toalett, 
men det är det inte. Det är Fjällbacka kyrka en vanlig vardag i 
juli månad.

Kyrkorummets stillhet lockar såväl turister från alla länder som 
sommargäster och kanske en och annan bofast. 

Vid bordet direkt till vänster sitter en av de frivilliga som känt 
sin kallelse att finnas där för att svara på frågor och hålla fint, men 
också för att genom sin blotta närvaro minimera risken för mindre 
andaktsfullt beteende. Nu var det länge sedan votivskeppet 

försvann, men bara medvetandet om att det en gång skett har 
föranlett vissa försiktighetsåtgärder.

Nu ser jag dem komma; ett yngre par som med nyfikna ögon ser 
sig omkring och fnissande viskar något till varandra. Jag har lärt 
mig att känna igen dem; det måste vara det blivande brudpar 
jag stämt träff med för att öva inför en kommande vigsel.

Mycket riktigt; de har genast känt igen mig på grund av präst-
skjortan. Efter att vi bekräftat varandra som blivande brudpar 
samt vigselförrättare, sätter vi oss för att gå igenom ordningen. 
När detta är gjort brukar det vara dags att öva, att träna vigsel. 

Min fråga till det unga paret blir då om det är ok för dem att 
träna, trots att det är en del annat folk i rörelse i samma lokal. 
Inga problem, och snart får de äldre grånade paret som en 
halvtimme tidigare studerat en tavla och nu satt sig ner i bänken 
bevittna hur en fejkad ring av luft träs på ett finger, och hur de 
unga två, efter att jag läst mina rader kallade ”Tillkännagiv-
andet”, är med på min lek och vrider sig för att kunna se den 
tilltänkte solisten i ögonen då hon sjunger den låt de har så 
starka minnen till, från första gången de träffades.

Just denna dag fanns av naturliga skäl ingen solist, men väl 
en japan som ler snällt tillbaka.

Vi har snart övat färdigt och sätter oss åter ner för lite samman-
fattning. En lite större grupp är nu på väg in, anförda av en av 
Fjällbackas utbildade guider. 

Nu får de fritt svängrum och det blivande brudparet söker sig, 
hand i hand, ut igen. 

Jag ser att dagens öppethållare noga noterar antalet besökare 
med prydliga streck på ett block. 

– Hur många är du uppe i?  frågar jag. 
– Snart 200 stycken, blir svaret denna vanliga julidag i Fjäll-

backa kyrka.
Det grånande paret går ut igen, sida vid sida, hand i hand, som 

om de övade vigsel. Det är aldrig för sent! 

Sommarmusik i Fjällbacka kyrka 2022
Tis  12 juli  Stjärnfyllda duetter  
  Emelie Sundborn och Rikard Flink, sopran och tenor,  
  bjuder på oförglömliga duetter bl a från musikalvärlden. 
  Fjällbacka kyrka 19.00

Sön 17 juli Les petite chanteurs de Saint-André de Colmar    
  Fransk ungdomskör, vilka turnerar världen runt med  
  sin hoppfulla sång, från klassiskt till gospel. 
  Fabienne Abraham körledare. 
  Fjällbacka kyrka 19.00

Ons  27 juli  Rythm Art Duo 
  Spännande slagverksduo med Fredrik Dufvling och 
   Daniel Berg. Duon vill främja nutida kammarmusik 
   för slagverk. 
  Fjällbacka kyrka 19.00
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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 2022

Samhällsföreningen har genomfört valborgsfirande på Ingrid 
Bergmans Torg. Förutom vårsång, vårtal och dansuppvisning så 
hölls en paketauktion. Fjällbacka Samhällsförening beslutade 
att huvuddelen av behållningen från paketauktionen skulle 
gå till stöd för Ukraina. Nu har 20 000 kronor satts in till Läkare 
Utan Gränser som bedriver humanitärt stöd för den ukrainska 
befolkningen. 

Med hänvisning till vårtalaren Johan Hultbergs budskap så 
är det inte självklart att demokratiska värderingar automatiskt 
består. Vi måste vara beredda att försvara värderingarna. Att 
stödja den ukrainska befolkningen och Ukrainas kamp mot det 
totalitära Ryssland kan anses vara ett sätt att försvara Sveriges 
demokratiska rättigheter.

SamhällsföreningenSamhällsföreningen
Text & foto: Gustaf Berggren, ordförande

”Föreningar” som finns under fliken ”Om Fjällbacka” kan du läsa 
vilka personer som ingår i Samhällsföreningens styrelse.

Sommaren står för dörren med många möjligheter till utom-
husaktiviteter. På Badholmen finns, förutom badplatsen, också 
scenen som kan bokas för olika arrangemang via samhällsfören-
ingen, utan kostnad. Sjöräddningsbasaren som genomförs den 
23 juli kommer att genomföras med scenen som utgångspunkt. 
Under Västerhavsveckan som genomförs den 6-8 augusti i Fjäll-
backa kommer Samhällsföreningens tändkulemotor vid Ingrid 
Bergmans Torg att tuffa och gå vid några tillfällen.

När dessa rader skrivs är vårmötet (den 18 maj) förestående. 
Både information från kommunen och byggherrarna för nybyg-
get på gamla Evas (Falkevägen 2) finns på agendan.

Årsmötet (höstmötet) genomförs under november månad. 
Samhällsföreningen arbetar för fullt med att arrangera ett 
nyårsuppträdande i kyrkan på nyårsafton. Inriktning är att 
ersätta nyårsfyrverkeriet (förbjudet i Tanums Kommun) med 
en ljusshow. Föreningen har erhållit ekonomiskt bidrag till en 
ljusshow från Bergqvists Donationsfond, men behöver ytter-
ligare sponsorer för att kunna genomföra en upplevelserik 
föreställning. Hör av Dig till styrelsen om Du har idéer för hur 
vi kan erhålla ytterligare bidrag.

Önskar er alla som vistas i Fjällbacka med omgivning en trevlig 
och upplevelserik sommar och höst. 

Arbetet med kajen är försenat och öppningsdatum för allmän-
heten är planerad till 8 juli. Invigningsceremonin är planerad till 
slutet av augusti. Ett antal engagerade Fjällbackabor framförde 
förslag till förändringar av kajens ursprungliga utformning. Försla-
gen resulterade i, förutom att vara en allmän plats för aktiviteter, 
även att större fartyg kommer att kunna förtöjas vid kajen.

Samhällsföreningen har återupptagit dialogen med kommun-
ledningen i Tanums Kommun. Ärenden som har varit uppe på 
agendan (våren 2022) är bl.a. boende till rimliga kostnader 
för åretruntboende, parkering och framfart i centrum för att 
möjliggöra företagande samt utveckling av servicenivån och 
turistverksamheten i hamnområdet. Kommunens köp av områ-
det under benämningen Flig kan komma att ge kostnadsmässigt 
rimliga bostadstomter för permanentboende.

Förutsättningen för Samhällsföreningens dialog med Tanums 
Kommun och möjligheten att påverka utvecklingen i Fjällbacka 
med omgivning är att bra idéer framförs till styrelsen. Framför 
dina idéer vid föreningsmötena eller direkt till styrelsemedlem-
marna. På Fjällbackas hemsida, fjallbacka.com, under rubriken 
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KONST AV
PETER ENGBERG OCH OSCAR NORDBLOM

Södra Hamngatan 18 Fjällbacka

Nordbloms
TRYCKSAKER AB

Hamburgsund - www.nordbloms.se

DIGITALTRYCK
SKYLTAR 
och mycket mer.

Till rätt pris!
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Text: Gustav Juliusson • Foto: Anders Wejrot

Som sig brukligt är den här tiden på året lägger vi 
på Sjöräddningssällskapet just nu mycket tid på 
att öva inför sommarens alla uppdrag samtidigt 
som vi också förbereder oss på en invigning av 
stationshuset för allmänheten och den första 
sjöräddningsbasaren på Badholmen sedan 2019.

Varje år lägger vi upp en diger lista på olika 
övningsmoment som vi övar på under torsdagar 
och söndagar samtidigt som vi lär upp en ny skara 
aspiranter och framtida sjöräddare för att tillgodose 
återväxt av den viktigaste resursen vi har - frivilliga 
sjöräddare. 

För att hålla oss varma i överlevnadsdräkterna övar 
vi på hur man hittar olika saker i båten (det ryms 
tämligen mycket utrustning i 12 meter sjörädd-
ningsbåt), hur vi kommunicerar med andra enhe-
ter och sjöräddningscentralen, bogsering, eftersök 
och mycket mycket mer. Under våren har vi också 
deltagit i större samverkansövningar tillsammans 
med Räddningstjänsten Tanum, Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket och frivilliga resursgruppen.

Årets första månader har också innehållit en hel 
del skarpa uppdrag där vi har hjälpt medlemmar 
från grund och andra bekymmer. Bland annat fick 
Rescue Leif Johansson en blåsig marskväll bege sig 
en bra bit ut på Skagerack när en Dansk fiskebåt 
tog in vatten.

Under 2022 ser vi fram emot att få visa upp vårt 
stationshus för allmänheten i början av juni, för 
exakt datum ber vi er att hålla utkik på vår Face-
book och Instagram sida.

Med vänliga hälsningar, 
De frivilliga sjöräddarna i Fjällbacka. 

SJÖRÄDDNINGSBASAREN 2022
LÖRDAG 23 JULI PÅ BADHOLMEN



44FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2022 • Nr 132



FJÄLLBACKA-BLADET • Sommaren 2022 • Nr 13245

FOTBOLL SPOR TEN

Samarbete mellan FIK och GIF 
och knattarna i seriespel

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

Fjällbacka IK:s herrlag hade inför årets säsong en alldeles för 
tunn trupp. Inte minst eftersom många av grabbarna i laget 
studerar eller jobbar på annan ort och således har svårt att 
hinna med lagets träningar och matcher. Så vad göra? Lägga 
ner laget? Nej! Är det något pandemin lärt är det flexibilitet. 
Att ställa om och anpassa sig till givna förutsättningar. Genom 
att inleda samarbete med Grebbestad IF kunde starten i årets 
division 6 norra Bohuslän säkras. Nu består laget alltså av spelare 
från både Fjällbacka och Grebbestad. 

Målet för säsongen är först och främst att gjuta samman spelarna 
från de båda klubbarna till ett starkt lag som både har kul och 
utvecklas tillsammans. En uppgift som naturligtvis särskilt faller 
på de båda tränarna Robin Hein från GIF och Mattias Pagander 
från FIK. Robin har kommit att axla huvudansvaret för laget. 
Givet att Robin är mäklare till yrket är han alldeles säkert rätt 
person att få de båda klubbkulturerna att mötas på ett fint sätt. 

Under säsongen kommer herrlaget dela sin tid mellan Fjällbacka 
och Grebbestad. Såväl träningar som matcher kommer alterne-
ras mellan Fjällbacka IP och Siljevi. Sportsligt fick säsongen en 
smakstart med en skön seger hemma i Fjällbacka mot Munke-
dals IF, sedan har det tyvärr blivit ett par tunga bortaförluster. 
Några träningsmatcher blev det aldrig tillfälle för inför årets 
seriepremiär så det är inte konstigt att laget nu behöver några 
matcher för att spela sig samman och hitta en vinnande spel-
modell. I laget ingår nu, tack vare samarbetet mellan FIK och 
GIF, ett mycket stort antal spelare. 

Bredden det skapar är en stor styrka för laget. Samtidigt är 
det en utmaning att matchtruppen förändras mycket mellan 
matcherna. Också det kräver vad pandemin lärt oss – flexibilitet. 

På grund av pandemin blev de två senaste säsongernas seriespel 
begränsade. Seriepremiären blev i fjol liksom i förrfjol rejält upp-
skjuten och sedan avgjordes serien som blott en enkelserie där 
lagen alltså bara spelade mot varandra en gång. Årets division 
6 norra Bohuslän kommer dock avgöras som en traditionell 
dubbelserie med match mot respektive lag både hemma och 
borta. Det betyder i år 18 stycken drabbningar. Härligt! 

Du som läst om FIK här i Fjällbackabladet de senaste numren 
vet att klubben sedan ett par år tillbaka inte bara har ett herrlag 
utan glädjande nog också ett knattelag med både tjejer och 
killar som tränar en gång i veckan. I år blir det inte bara träningar 
utan för första gången för detta lag väntar nu också seriespel. 
Knattarna kommer spela poolspel, med flera matcher på en dag, 
i 5 mot 5. Lag från bland annat Hogstorps IF, Bokenäs IF och IFK 
Strömstad står för motståndet. Klubben har till knattelaget köpt 
in nya matchställ liksom beställt nya mål vilket är ett uttryck 
för att FIK verkligen är glada över att barnverksamheten åter 
väckts till liv. Fjällbacka IP ska, likt vårt samhälle i stort, sprudla 
och liv och rörelse! 

johan.palm@live.se, 070-598 31 59
ahlstrom89@icloud.com, 073-806 05 61 
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Ny säsong – nya möjligheter!

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

Text: Annette Dahlemar • Foto: Fjällbacka GK

Golf innebär olika saker för olika personer – vad ser du fram 
emot den här säsongen? 

Är det i år som du ska börja spela golf och ta de där första 
lektionerna? Är det nu du ska träna mer för att bemästra bun-
kerslagen, få till dina långa slag eller bli säkrare på närspelet? 
Eller längtar du bara efter att komma igång igen och spela golf 
med kompisarna och ta den där välförtjänta fikan efter avslutad 
golfrunda? 

På Fjällbacka Golfklubb finns det något för alla!
Fjällbacka Golfklubb är rankad top 50 i Sverige, vilket vi är väl-
digt stolta över. Vår ambition är att erbjuda ett varierat utbud 
av aktiviteter för både medlemmar och gäster så att Fjällbacka 
Golfklubb ska vara ditt självklara val!

Här är några exempel på vad du kan göra på Fjällbacka 
Golfklubb:
 Vi satsar kontinuerligt på att förbättra vår golfbana, så att du 

som spelare ska få bästa möjliga golfupplevelse varje gång 
du spelar här. 

 Vårt klubbhus är en viktig plats för samvaro, fika och måltider 
samt olika typer av aktiviteter. Med mysig inredning och en 
bra golfrestaurang vill vi välkomna alla att ”hänga” hos oss.

 Som junior kan du delta i knattekurser, juniorträningar och 
olika typer av tävlingar och roliga aktiviteter – året om.

 Det finns många möjligheter att träffa andra golfare i 
samband med alla de tävlingar, som vi arrangerar under 
säsongen (april-oktober). 

 Det finns många kurser och lektionstillfällen för de som vill 
utveckla sitt golfspel. Vi erbjuder allt från nybörjarkurser, 
juniorträningar, gruppträningar till privatlektioner. 

 Du kan också gå till våra träningsområden för att träna långa 
slag, puttar, bunkerslag och närspel.

Vad kommer du att välja?

Stora Hotellet Fjällbacka Open 18-20 maj
Fjällbacka GK har för nionde gången arrangerat Stora Hotellet 
Fjällbacka Open, som ingår i ”MoreGolf Mastercard Tour”. För 
första gången på två år kunde den genomföras utan restriktio-
ner. Det var därför med stor glädje vi återigen kunde välkomna 
caddies, publik och funktionärer.

Startfältet bestod av 156 spelare från Norden. Vinnare blev 
Simon Forsström från AIK Golf, Stockholm, som avgjorde täv-
lingen efter ett andra särspelshål. Det var tre händelserika dagar, 
som förutom förstklassig golf även bjöd på ett hole-in-one på 

Vi ses på Fjällbacka Golfklubb!
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och varmt välkomna till 
oss på Fjällbacka Golfklubb! 

För mer information om våra olika aktiviteter och kursutbud se 
vår hemsida  www.fjallbackagk.se eller kontakta receptionen 
0525-311 50. 

hål 8 (Martin Granstad) och ett nytt banrekord på 61 slag (Niklas 
Hellberg, Finland). 

Fyra spelare från Fjällbacka GK hade fått ”wild card” till tävlingen, 
men trots fina insatser gick de tyvärr inte vidare till finalrundan. 

Segraren i Stora Hotellet Fjällbacka Open, Simon Forsström.
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Ny säsong – nya möjligheter!

GOLF SPOR TEN

Text & foto: Mats Källberg

Att spela golf är väldigt populärt här i Bohuslän och speciellt 
här på Fjällbacka Golfklubb.

Golf ses nog av de flesta som ett fritidsintresse, men för Isak 
Krabbe är det numera ett heltidsarbete. Han skall i tuff konkur-
rens spela golftävlingar och försöka etablera sig bland de bästa 
spelarna så att han kan livnära sig på golfen. 

Sverige är ett stort golfland, kanske ett av de största, om man 
räknar antal aktiva utövare per innevånare. Bland alla dessa gol-
fare finns det många unga duktiga golfare som väljer tävlings-
golf som yrke. Med detta sagt så är den inhemska konkurrensen 
stor – för att inte tala om den internationella.

Golftävlingar spelas i olika tourer, att jämföra med divisioner/
serier i andra sporter. Man börjar i de lägre tourerna, samlar 
rankingpoäng utgående från placering för att ”flytta upp” i de 
högre tourerna. I Europa är det European Tour som är den högsta 
touren. Isaks mål är att så småningom få spela där och hans resa 
dit startar i den svenska Future Tour.

Hur ser då en arbetsvecka ut för en tävlingsgolfare? Jag 
träffade Isak för att höra hur en normal vecka ser ut.

Måndag används i huvudsak till möte med nån av tränarna för 
fys-, teknik- eller mental träning. Tisdag till fredag har normalt 
följande upplägg:

• Morgonen startar med cirka 2 timmars fysträning. Tränings-
programmet fokuserar mest på rörlighet och viss styrka. Då 
en golfsving kan ge en golfboll en hastighet på upp till 280 
km/tim är det viktigt att kroppen, för att vara skadefri, kan 
hantera den påfrestning detta innebär.

• Efter fysträningen blir det ett par timmar på driving-rangen 
för att slå golfbollar. Här tränas teknik och att slå olika typer av 
slag som t.ex att slå bollen högt eller lågt, med vänsterskruv 
eller med högerskruv. Vidare tränas även precision genom att 
sikta på olika mål som finns på driving-rangen.

• Näst på tur står ett par timmars träning av närspelet, dvs 
slag upp till 30 meter. Även här är det olika typer av slag och 
precision som tränas.

• Dagen avslutas med ett par timmar på putting-greenen för 
att öva puttning. Att vara bra på puttning är ett måste för att 
kunna få låga resultat på sin golfrunda och därmed nå bra 
resultat i tävlingar.

Med golfen som yrke
– möt FjGK:s golfproffs Isak Krabbe

• Tävlingar spelas oftast lördag till söndag, under en tävlings-
vecka blir det resa till tävlingsbanan i slutet av veckan för 
inspel och förberedelse på plats.

Vem är då Isak som golfare? 
Regelbunden fysträning har nu gett önskvärda resultat, som 
bl.a inneburit längre och rakare slag.

Den mentala träningen har fokuserats mycket på att ”våga 
vinna”, vilket resulterat i en lugnare och tryggare Isak i tävlings-
sammanhang.

Styrkan i Isaks spel är att kunna kontrollera bollbanan vid olika 
typer av slag. Denna förmåga har utvecklats ytterligare genom 
alla timmarna på driving-rangen.

Sammantaget känns det som att förberedelserna för hans nya 
karriär är på plats och förhoppningsvis kommer framgångarna 
inom en snar framtid.

På frågan ”Vad gör du om fem år” svarar Isak övertygande:
– Då är jag en etablerad spelare på European Tour! 
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w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Det är alltid en säsong på gång

Text: Ellen Torstensson Hultberg
Foto: Ella Holmqvist

Att leva i ett land där årstiderna ser olika ut betyder att det alltid är 
säsong för något. Svamp, rådjursjakt, hummerfiske, adventspynt, 
skidåkning, laxöring, kosläpp, sjösättning eller salta bad. Alltid är 
det något som ger oss möjlighet att samla nya minnen. Och precis 
nu, i denna ljuva sommartid, står vi inför säsongen att samla nya 
seglarminnen. 

Hos SSN - Segelsällskapet Norderviken finns det många tillfällen 
att samla minnen. Seglarskolan är igång i nio veckor med Pirat-
skola, för de allra minsta, nybörjarkurs och fortsättningskurs, 
samt fortsättningskurs 2 med bansegling och långsegling i 
optimistjolle, ungdoms- och vuxensegling (oavsett erfarenhet) i 
C55, klubbens lite större båtar. Varje vecka har vi tisdagsseglingar 
med olika innehåll för att komma ut på vattnet och varje torsdag 
har vi bansegling med starter och målgång.

Utöver de veckovisa aktiviteterna ordnar SSN också två lite större 
regattor. Högsommarregattan den 23 juli är den ena. Jollarna 
samlas och seglar en bestämd bana, ofta i tre omgångar där man 
sedan lägger ihop seglingarnas placeringar för att få ett slutgiltigt 
resultat. Den andra kallar vi Väderö Race, där de lite större båtarna 
tar sig runt en skärgårdsbana. Start och mål är enligt tradition 
förlagda utanför Badholmen och det brukar vara en mäktig syn 
att se så många storsegel cirkulera i hamnen på samma gång. I 
år arrangeras Väderö Race den 16 juli.

Denna säsong har vi 19 duktiga instruktörer som roddar våra olika 
aktiviteter tillsammans med engagerade föräldrar, funktionärer 
och styrelsemedlemmar. När anmälan till seglarskolan öppnade 
i mars fylldes många platser redan första dagen. Vi kan därmed 
konstatera att hade kapaciteten funnits, kunde vi erbjudit ännu 
fler platser. Vilket fantastiskt intresse! Till optimistkurserna har vi 
fortfarande platser lediga för anmälan.

I många år har SSN varje år tagit emot elever från Fjällbacka 
skola för en prova-på-dag med segling. Tack vare engagerade 
pedagoger och hjälpsamma funktionärer samt instruktörer har 
vi efter några års upphåll åter igen tagit vid traditionen och kan 
ge barnen möjlighet till en dag med lek och segling vid och på 
sjön. Glädjande nog kunde vi förra året återse flera av eleverna i 
vår seglarskola någon vecka senare. En seglarvecka som erbjuds 
tack vare kommunens sommarlovsaktiviteter. 

I skrivande stund, från köksfönstret på Vetteberget, kan jag blicka 
ut över ”Sotens Svartskär” och en horisont där det mörkare blå 
havet möter den ljusare blå himlen. Trots än så länge kalla vårvin-
dar har det jaggu i mä redan skymtats några vita segel, de första 
tecknen på att seglingssäsongen närmar sig. Så låt oss hoppas på 
ännu en fin tid att samla nya minnen och för den som vill berika 
dem med någon form av segling är den varmt välkommen till 
oss på SSN! 

Bilder från Eskaderseglingen 2021. Segling i skärgården och övernattning på 
madrasser i klubbhuset.
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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
21 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



KUSTITTelefon: 0525-722600
E-post: info@kustit.se
Webb: www.kustit.se

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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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Hembygdsarkivet

Tryck 2022:

Macken med Ivan Bergs bilverkstad. Vi har ofta sekelskiftesbilder här, alltså 1800-1900-tal, men gamla bilder är ju även 
de som är från 1960-talet. Visst är det något romantiskt över bilderna? Lite som en korsning i ett ökenområde i Arizona, 
saknar bara en ”tumbleweed” boll som blåser förbi. Nåja, gatan på samhällets sida av landsvägen (Falkevägen) är i alla 
fall belagd med gatsten, vilket inte verkar vara fallet med riksvägen. Oljegrus där, kanske?

I korsningen på andra sidan ligger Ture Franzéns cementfabrik där han göt block och rör av cement. Luften är full av el- 
och telefonledningar, vägskyltarna är gula och formade som pilar. Det var tider det!


