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Jag är född och uppvuxen i Fjällbacka och trots att jag 
nu bor i Stockholm sen många år är jag i själ och hjärta 

fortfarande Fjällbackabo. I mina ögon är Fjällbacka Västkustens 
absolut vackraste samhälle. Läget är fantastiskt. Öppet mot ha-
vet, men ändå i skydd från Vetteberget, som inramar det lilla 
samhället. 

Något annat som alltid lockat fantasin är Kungsklyftan, den mas-
siva, imponerande skrevan rakt igenom berget, med de tunga 
klippblocken som hänger ovanför huvudet när man passerar 
igenom. Här har en liten del av � lmen Ronja Rövardotter spelats 
in. Det var förbjudet, men ytterst lockande, att leka där som barn, 
för det var inget långt språng för fantasin att tänka sig, att det 
kunde bo både troll och drakar där. Som vuxen kunde jag heller 
inte motstå frestelsen att placera lik där… 

Men det är ju havet som är Fjällbackas främsta lockelse. Så nära. 
Så viktigt. Tidigare var det havet som var levebrödet för sam-
hället. Så är det inte längre, � sket som födkrok har förlorat sin 
betydelse. Men det betyder inte att havet inte längre är viktigt. 

Camilla 
Läckberg

Det är det som ger Fjällbacka sitt liv, sin sälta, och som lockar 
tusentals turister varje år. 

Det är något magiskt att ta båten ut till någon av de närmsta öar-
na, lägga till i någon vik, hoppa ner i det salta, friska vattnet och 
sedan ligga på de kala klipphällarna och låta solen värma upp 
kroppen igen. För mig är det Fjällbacka. För mig är det barndom. 
Många timmar har jag legat och sovit på durken i pappas träsni-
pa, med den enorma kragen på en orange � ytväst som kudde, 
och med båtens tu� ande ljud i öronen vaggade mig till sömns 
på väg ut till en ö med kala klippor. 

Nu har mina barn fått Fjällbacka i arv. De älskar att åka ut med 
båten. I timmar ligger de på mage på bryggan och � skar krabbor. 
De äter räkor i sjöboden och tjatar om mandelberg från Setter-
linds Bageri eller glass från Centrumkiosken. Och min son hävdar 
bestämt att det måste bo en drake i Kungsklyftan. Märkligt. Det 
måste vara samma drake som bodde där när jag var liten.

I was born and bread in Fjällbacka. Despite living in 
Stockholm for many years, my heart and soul belong 

to Fjällbacka. In my eyes, Fjällbacka is the most beautiful village 
along Sweden’s West Coast. 

“Kungsklyftan” has always inspired my fantasy. The impressive 
crevice cutting right through the mountain has enormous, 
heavy pieces of fallen rock blocks hanging above your head as 
you walk through. Parts of the � lm “Ronia the robber’s daugh-
ter” by Astrid Lindgren was � lmed there. Even though it was 
forbidden, it was very tempting as a child to play here and 
easy to make believe that trolls or dragons was living there. 
Even as an adult author I could’t resist to place a dead body 
there… 

The sea is Fjällbacka’s main attraction. It is so close and so im-
portant. It used to be the sea that was the main livelihood of 
the village. Although � shing has declined through the years, it 
does not mean that the sea has lost its importance. The sea is 

what gives Fjällbacka its life and soul, it’s saltiness and that is 
what brings thousands of tourists every year.

It is magical taking the boat out to one of the islands, jump into 
the salty sea and afterwards lie on the warm rock and let the heat 
from the sun warm your body. For me, that is what Fjällbacka is 
about. For me, that is my childhood. I spent hours sleeping on 
the deck of my father’s wooden gig with the chugging noise of 
the engine rocking me to sleep heading out for a day on the sea.

My children have inherited the Fjällbcka of my childhood. They 
love going out on the sea. They lie on the bridge � shing for crabs, 
they eat prawns in our boat house and they nag me for merin-
gue cookies from Setterlinds Bakery or an ice-cream from The 
Center Kiosk.

My son insists there is a dragon living in “Kungsklyftan”. Strange! 
Must be the same dragon that lived there when I was a young girl.
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Camilla 
Läckberg

Ingrid 
Bergman

Tillsammans med sin man, teaterförläggaren Lars 
Schmidt, kom Ingrid Bergman till Dannholmen i Fjäll-

backa skärgård i mars 1958 och för paret blev detta deras som-
marhem i Sverige. Ingrids opretentiösa framtoning och jordnära 
attityd gjorde henne omtyckt av samhällsborna och Lars Schmidt 
var till sin bortgång 18 oktober 2009 även han en omtyckt pro� l 
i Fjällbacka. 

För Ingrid passade livet i Fjällbacka och var för henne en trygg-
het. En skön avkoppling från hennes yrkesliv i Hollywood och 
Rom, där hon ständigt jagades av fotografer. Där kunde hon och 
hennes barn från äktenskapet med Roberto Rossellini, inte leva 
som på sin ö i Fjällbacka skärgård.

Ingrid var mycket förtjust i att strosa omkring i samhället på sina 
inköpsrundor till hushållet, men också i att inhandla små pre-
senter till vänner och bekanta. Hon gav gärna bort små gåvor 
från sitt älskade Fjällbacka. Det är klart att det blev lite extra upp-
märksamhet då och då när hon gick in i någon butik, men ändå 
betydligt mindre än en vanlig högsäsongsdag i dagens Fjäll-

backa. Nästan alla vuxna i samhället har väl någon minnesbild av 
stjärnan, ätande på en kanelbulle från Setterlinds eller på väg ut 
från Sko-Johns a� är med en påse i handen.

Ingrid � ck aldrig något nära umgänge med � ällbackaborna, nå-
got som hon ofta beklagade, och nästan aldrig hände det att 
någon besökte Dannholmen utan att vara inviterad vilket Ingrid 
hade gillat. Man hade allt för stor respekt för hennes privata sfär 
för att vilja störa familjen. Kanske var man lite blyg inför den stora 
stjärnan.

Ingrid Bergman gick bort 29 augusti 1982 och man skulle kunna 
tro att minnet efter henne skulle blekna och tunnas ut. Så har 
det dock inte blivit. Fast det är så länge sedan hon gick bort, och 
hennes aska i enlighet med hennes sista önskan under en värdig 
och enkel ceremoni spreds i havet på nordsidan Dannholmen, är 
det frågor om Ingrid Bergman som förekommer mest hos den 
ny� kne besökaren i Fjällbacka än idag.

Text: Lasse Lundberg

Ingrid Bergman arrived together with her husband, 
the theatre impresario Lars Schmidt, in March 1958 

to set up their Swedish summer home on “Dannholmen” in 
the Fjällbacka’s archipelago. Ingrid’s unpretentious and down 
to earth attitude made her a much loved person in the village, 
as was, Lars Schmidt until his death 18th October 2009.

The safe and secure life in Fjällbacka and on her island sui-
ted Ingrid and her children, by her marriage to Roberto Ros-
sellini, very much. It was a nice change to her working life 
in Hollywood and Rome, where she was always chased by 
photographers. 

Ingrid enjoyed walking around the village doing her grocery 
shopping and buying small presents for friends. She loved 
bringing gifts from her beloved Fjällbacka. Of course, occasio-
nally there was a bit of a stir and excitement when Ingrid ente-
red some shop and was spotted by a tourist. Nearly every local 
adult has a memory of the star, eating a cinnamon bun from 

Setterlinds Bakery or on her way out from “Sko-Johns” shoe 
shop holding a shopping bag.

However, there was never a close relationship between Ingrid 
and the locals, something she often regretted, nor did ever any-
body visit “Dannholmen” without being invited. Ingrid would 
have liked a more casual relationship but everybody had such 
respect for her private life and did not want to interfere. Pos-
sibly people were a bit shy having a Hollywood star as their 
neighbour. 

Ingrid Bergman died the 29th August 1982 and you would think 
her memory would fade, but this has not happened. Her last re-
quest was to have her ashes spread on the north side of “Dann-
holmen”, this was done in a simple and private ceremony. 

Questions and interest regarding Ingrid Bergman are still top of 
the list amongst the curious tourists today. 
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Boende med mat
Accommodation 
with food

Hotel, Restaurant and Bar.

Accommodation, Restaurant and Bar.

Hotel and Restaurant. Boat from the square.Hotel and Restaurant. Boat from the square.

Pizza - italian style, Restaurant and Bar.

Restaurant, Bar and Take away.Cafe, Restaurant and Bar.

Hotel, Restaurant and After Beach.

Mat utan boende
Restaurants and
snacks 

Boende och mat
Places to stay and places to eat
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Pizzeria and Cafe.

Cafe and Salad bar. Thai Restaurant and Take away.

Salads, � sh soup, � sh ’n’ chips etc.

Hamburgers, Hot dogs and Ice cream.

Camping place and Youth hostel.Youth hostel.

Youth hostel with sauna and Cafe.

Boende utan mat
Accommodation 
without food

Boende och mat
Places to stay and places to eat

Youth hostel and B&B.



Bad Bathing • 
Badholmen: Hopptorn och trampoliner. High/spring boards, rocky beaches. 

Badberget och Sälviksbadet: Sandstränder. Sand beaches. 

Valöstranden: via Valöfärjan från Ingrid Bergmans Torg. Take the Valö ferry from Ingrid Bergmans Torg.

Tanumstrand: Innomhus badanläggning med bastu m.m. Indoor swimming facility with sauna etc.

Båtturer Boat trips • 
Dagligen sommartid från Ingrid Bergmans Torg.
Daily trips summertime departing from Ingrid Bergmans Torg. 
Bohustra� ken +46 (0)70 8421474. Postbåten. The post boat.

Af Grebbestad +46(0)525 14000. Fjällbacka-Tanumstrand-Grebbestad på turlista fl era gånger per dag. 
Fjällbacka-Tanumstrand-Grebbestad according to time table, several times per day.

Väderöarna Båttra� k +46 (0)525 32001. Till Väderöarna fl era gånger per dag enligt turlista. 
Trips to Väderöarna according to time table.

Mira Båtturer +46 (0)70 3407550. Skärgårds- och kräftfi sketurer. Archipelago and Cray fi shing trips. 

Skärgårdsguiderna - Lasse +46 (0)70 3754444  •  Torbjörn +46 (0)70 6888011.  
Badturer, guidade båtturer och ostroncharter. Bathing trips, guided boat trips and oyster-charters.  

Valöfärjan +46 (0)525 312 34.Trafi kerar Valö fl era gången per dag. Regular daily trips to Valö.  

Golf Golf • 
Fjällbacka Golfklubb +46 (0)525 31150. 18-håls kustbana. 18-hole. 
Tanums Golfklubb +46 (0)525 30228. 12 håls Pay-and-playbana. 12 hole pay & play course. 

Guidad vandring Guided hiking • +46 (0)76 8111021
Guidningar i historisk miljö och i Camilla Läckbergs fotspår fl era dagar i veckan. 
Guided tours in historical inviroments and in Camilla Läckbergs footsteps several days a week. 

Gym Gyms • Hälsan i Fjällbacka +46 (0)525 32125.
Även gruppträning. Sommargympa på Badholmen  mån-fre kl 9.00. 
Also gym classes. Summer coach led training sessions Mon–Fri 9 am. 

Museum Museums • +46 (0)72 3293520. 
Hembygdsmuseet Nestorsgården visar ett kustsamhälles utveckling under århundraden. 
Öppet tisdagar vecka 27-32 kl 18-20. 
Homestead museum, Nestorsgården shows a costal region’s development throughout the years.
Open Tuesdays week 27-32, 18-20 pm.

Kajak- och båtuthyrning Kayak & Boat rentals • 
2sea4U +46 (0)70 3256366. Havskajaker. Sea-kayaks.
Mira Båtturer +46 (0)70 3407550. Havskajaker och mindre båtar. Sea-kayaks and small boats.

Kyrkan Church • Vacker och typisk bohuskyrka i röd bohusgranit från trakten, byggd 1892. 
Öppen de fl esta dagar samt många konserter och musik-kvällar sommartid. 
Beautiful and typical Bohus styled church built in red bohus granite, typical for this region. Built in 1892. 
Open most days. Also many concerts and musical evening events during summer.

Minigolf & Tennis Minigolf & Tennis • 
Fjällbacka Tennis och Minigolf +46 (0)525 31713. 
Minigolf och tennisbana (tidsbokning) med kafeteria centralt i samhället. 
Minigolf and tennis court (for booking) with café centrally located. 

Ridning Riding • Rimfaxe ridturer +46 (0)524 12403, +46 (0)70 5557050.
Ridturer över bohuslänska hällar och gamla skjutsvägar. Även ”Prova på ridning” för dig som är nybörjare. 
Riding trips through typical Bohuslän terrain and old paths. Also for beginners. 

Vandringsleder Signed walking tour
Kungsklyftan. Klyftan som delar Vetteberget, uppgång från Ingrid Bergmans Torg. 
The crevice which divides Vetterberget, entrance from Ingrid Bergmans Torg. 

Vettebergsleden över berget med fantastisk utsikt över skärgården. Uppgång vid Kungsklyftan och 
vid Nestorsgården. Även guidening via smarta telefoner och QR-kod.
Leads you over Vetterberget with a fantastic view over Fjällbacka´s archipelago. With entrance’s from
Kungsklyftan and also from Nestorgården. Although guidance via smartphones and QR code.

Att göra 
Things to do
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Äta & Dricka
Eating & Drinking

Bryggan • +46 (0)525 31060.
Bistro, bar och à la carterestaurang vid Ingrid Bergmans torg. Restaurant, bistro and bar by Ingrid 
Bergmans torg.

Café Grön • +46(0)525 31335.
Café med fullständiga rättigheter på toppen av Galärbacken. Café at the top of Galärbacken.

Everts Tapasbar• +46 (0)525 31003.
Mysig tapasbar vid Ingrid Bergmans torg. Cozy tapas bar by Ingrid Bergmans torg.

Fjällbacka Valö • +46 (0)70 5234330.
Skärgårdskrog fem minuter med båt från Torget. Ring för bokning och båttransport. 
Archipelago restaurant, � ve minute boat-trip from Ingrid Bergmans Torg. Call for transport. 

Golfkrogen • +46 (0)525 31150.
Restaurangen vid Fjällbacka Golfklubb. Dagens rätt alla dagar även lördag och söndag. 
Fjällbacka golf-club’s restaurant, dish of the day seven days a week. 

Lilla Berith • +46 (0)525 31250.
Pizzeria och restaurang med italiensk touch på toppen av Galärbacken.
Pizzeria and restaurant with an Italian touch at the top of Galärbacken. 

Mässen • +46 (0)525 31030. Café och pizzeria vid gästhamnen.
Café and pizzeria by the guest harbour. 

Richters • +46 (0)525 31100. Restaurang och bar vid Stora Kajen. 
Restaurant & bar by the great quay. 

San Remo • +46 (0)525 31003. Café vid Stora Hotellets entré. 
Café at Stora Hotellets entrance. 

Slajdarns Grill & Bar • +46 (0)525 31003.
Grillrestaurang med gott barhäng på Hotellet. Grill restaurant and bar at Hotellet. 

Ska� eriet • +46 (0)525 32210. Café och restaurang vid Ingrid Bergmans Torg. 
Café and restaurant by Ingrid Bergmans Torg. 

Tanumstrand • +46(0)525 19000. Restaurang, After Beach och bar 7 km norr om Fjällbacka. 
Restaurant, After Beach and bar 7 km north of Fjällbacka.

Väderöarnas Värdshus • +46 (0)525 32001.Bryggcafé och restaurang med � sk & 
skaldjur som specialitet. Båt avgår från Ingrid Bergmans torg.
A jetty café and restaurant with � sh and shell� sh as their speciality. Boat from the square.

Bryggdansen ”Jettydance” • Dansa på lövad brygga vid Ingrid Bergmans Torg 
onsdagar under högsommaren. Dance your way through the evening on a decorated jetty at 
Ingrid Bergmans Torg at wednesdays during high season.

Lilla Berith • +46 (0)525 31250.Trubadurunderhållning och musik-quiz då och då. 
Troubadour entertainment and music quizzes occasionally. 

Pianobaren • +46 (0)525 31060.
Barpianister, DJ’s och liveband. Pianobar with DJ:s and live music.

Richters • +46 (0)525 31100. Bar-DJ och underhållning då och då. 
Bar DJ entertainment every now and then.

Ska� eriet • +46 (0)525 32210. Café och restaurang med trubadurer då och då. 
Troubadour entertainment occasionally. 

Slajdarns Grill & Bar • +46 (0)525 31003. DJ’s och livemusik. DJ:s and live music.

Tanumstrand • +46(0)525 19000. After beach och dans till livemusik 7 km norr om Fjällbacka. 
After beach on the outdoor-terrace and dancing with live band 7 km north Fjällbacka.

Väderöarnas Värdshus • +46 (0)525 32001. Trubadurer på bryggcafét varje vecka. 
Troubadour entertainment on the jetty café every week during the summer.
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Underhållning
Entertainment



500m

JBA Media

väg 163 mot
GREBBESTAD
Fjällbacka GK
Golfbana 18 hål

Tanums GK

Golfbana - korthål 18 hål

Åsleröds Camping

Vägen till  Tanumstrand
Vägen till  Golfkrogen

Vägen till  Åsleröds Camping
Richters

Fjällbacka Vandrarhem
Lilla Berith

Thainoy
Cafe Grön

Fiskaff ärens Bakfi cka
Hotellet Stora Hotellet Bryggan
Bryggan Stora Hotellet Bryggan

Båt avgår till  Väderöarna 
Båt avgår till  Fjällbacka Valö

Skaff eriet 
Ackes Korv & Grejer

Mässen
Badholmen

Vägen till  Leifs Logi

mediaproduktion

SIGNATUR
TOREVI Blå

Andetag AB

mediaproduktion

SIGNATUR
TOREVI

Ett företag i

Blå
Andetag AB

Ett företag i

Från sött 
till salt!

I Tanum i Bohuslän 
finns allt du kan önska 

dig för din semester.

www.bohuslan.com/tanum  0525-611 88 
Grebbestad   Fjällbacka   HamburGsund  

tanumsHede   resö   bullaren

   

Välkommen till
FJÄLLBACKA GÄsthAmn 

www.turistenvast.se
Phone/Tel: + 46 (0)707 40 36 85 

Trött på att bli väckt av 
hamnvärden?
hos oss checkar du in- och 
ut precis som på vilken bo-
endeanläggning som helst.
Välkommen till våra 
fullservice hamnar! 
Öppet april-oktober.

Utöver ett fantastiskt 
värdskap erbjuder vi:
• morgontidning 
• Färska frallor 
• Wienerbröd & kanelbullar
• trådlöst internet
• nytt hamnkontor mitt på  
    bryggan med stort utbud.

OnLInE BOOKInG

sthAmn

Guestharbourfr. 180 SEKper night


