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Det är mycket nu!
Jag tycker att man alltför ofta får höra av människor på byn 
att ”kommunen inget gör för vårt samhälle”. Investeringar 
och andra insatser läggs i andra delar av kommunen, 
oftast i Grebbestad, brukar det låta. Och när något väl 
görs i Fjällbacka så menar en del att ”pengarna läggs på 
fel saker”.

Vi har ju tidigare i Fjällbacka-Bladet försökt redovisa vad 
kommunen faktiskt gör i vårt samhälle. Bläddrar man i 
de senaste numren ser man att det handlat mycket om 
detaljplaner. Dessa resulterar i nybyggnationer som blir påtagliga, men först efter 
ett antal år. Ledtiderna är som vi vet ofta långa.

Dock, denna vinter/vår/sommar ser nog alla att det är nu det sker! Stora projekt 
har startats upp i Fjällbacka. På annan plats i tidningen beskrivs en del av dem mer i 
detalj. Det handlar om infrastruktur som kommer många till del - flera års planering 
har gått i mål samtidigt och kommunfullmäktige har i sin budget avsatt stora belopp, 
närmare 135 miljoner, fördelade över två år.

Inom vatten och avlopp får vi ny vattenreservoar med förstärkt tillförsel av vatten 
och förstärkt avloppsledning i havet avlastar Norra Hamngatan. Avloppsreningsverket 
stängs ner vilket gör att bostäder kan byggas där Badis ligger idag.

Övriga investeringar: rivning och ny/ombyggnation av kajen till en öppen torgplats. 
Ny förskola kommer att byggas på fd Thoréns mekaniska verkstad, en fastighet som 
kommunen köpte för några år sedan.

Vid sidan av detta antas detaljplanen för Badis och detaljplanen med den sista 
etappen på Vetteberget har startat. Planprogrammet för det stora bostadsområdet 
vid Lunnemyren är klart vilket innebär att detaljplaner kan startas här. Förhopp-
ningen är att kommunen börjar sälja tomter på Flig under 2022. Även detaljplanen 
för verksamhetsområdet från Tetra Pak och österut mot Bräcke är antagen och så 
småningom innebär det, förutom byggbar mark, även att återvinningsstationen 
flyttar från Stallarna till en plats intill containermacken.

I sammanhanget ”mindre åtgärder” innefattas bland annat upprustning av badet på 
Badholmen (i samarbete med FFF) och lekplatserna i Sumpan och på Ingrid Bergmans 
Torg. Så man kan gott säga att ”det är mycket nu”.

På denna plats i tidningen vill föreningen uttrycka sin sorg samt stora respekt för 
Rosita Jansson som i april månad avled i sviterna efter Covid -19. Rosita arbetade i 
samhällsföreningen i 30 år och dessutom de senaste cirka 10 åren som aktiv kom-
munpolitiker. I båda dessa roller kom hon att vara en av Fjällbackas mest ihärdiga 
förespråkare. Våra tankar går till Rositas familj i denna svåra tid. n
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Om medlemsavgifter och adressändring

Det känns som att man kan börja se ljuset i tunneln nu! Med vaccinationerna i full 
gång och sommaren i antågande, även om allt inte blir normalt, så är vi i alla fall 
på rätt väg. 

I början av året insåg vi att vi fortfarande inte kunde genomföra våra planerade Triv-
samma Träffar som vi brukar. Styrelsen beslutade då att göra träffarna digitala istället. 
Detta visade sig mycket lyckat och du kan läsa mer om detta längre fram i tidningen. 
Vi planerar redan nu för höstens träffar och kan vi inte ses, då kör vi digitalt igen.

Styrelsen har beslutat att genomföra årsmötet genom poströstning enligt en tillfällig 
lag som gäller nu under pandemin. Se information i bifogad bilaga.

Du som medlem kan, precis som vid ett normalt årsmöte, välja om du vill delta i 
mötet genom poströstning eller ej, men givetvis önskar vi i styrelsen att så många 
som möjligt poströstar.

Det har visat sig att en del av attraktionerna vid lekplatsen vid Ingrid Bergmans Torg 
är uttjänta. Eftersom föreningen var initiativtagare till lekplatsen så har vi samarbetat 
med kommunen kring iordningställandet av de nya attraktionerna.

Föreningen har också bekostat en ny badtrappa till Badholmen. Trappan är i rostfritt 
stål och kommer placeras längst åt sydväst. 

Jag önskar alla en härlig sommar med förhoppningsvis mycket sol, bad och ljumma 
sommarkvällar med dom vi gillar allra mest. Och så får vi hjälpas åt med att påminna 
varandra om: att hålla avstånd är att visa hänsyn. n
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Vårens Trivsamma Träffar – Hans Schub

Tanums Kommun 50 år – Hans Schub

Pandemin till trots bestämde sig styrelsen i vintras att försöka 
genomföra några Trivsamma Träffar. Digitala möten har ju för 
många blivit mer eller mindre rutin och vi planerade därför 
utifrån denna mötesform. Det visade sig uppskattat och på de 
två träffarna vi genomförde hade vi totalt ca 100 personer som 
åhörare/deltagare. Man kan fundera på om den ”nya tidens” sätt 
att träffas över nätet är bra eller dåligt, men vi konstaterade som 
många andra att alternativet ändå fungerar.

Först ut var ett föredrag om de maritima ristningarna på 
Hamnholmen, kallat ”Spåren efter sjöfararna”. Det var Linnea 
Nordell, arkeolog på Bohusläns museum, som med stor inlevelse 
berättade om sitt och kollegornas arbete med dokumentation 
av de maritima ristningarna. Vi skrev efteråt på föreningens 
Facebok-sida att denna föreläsning blev en succé eftersom 
interaktionen under rådande mötesform var livlig och Linnea 
fick svara på många frågor. Vi fick också del av ett stort digitalt 
material med ex 3D-modeller av ristningarna, länkarna ligger 
fortfarande på föreningens Facebooksida.

Den andra Trivsamma Träffen hade också tema havet. Föreläs-
ningen bestod den här gången av en film som visades. I filmen 
intervjuas kommunens oljesanerare som sommaren 2017 gjorde 
ett gediget arbete med att tvätta bort den olja som kom till vår 
kust efter att ett fartyg rengjort sina tankar utanför Skagen. Nästa 
inslag var en intervju med Anders Nilsson som är en av initiativta-
garna till Världens Vackraste Skärgård. Slutligen fick vi följa med på 
en spökfiske-tur med Karl Kahlman. Han är en av många yrkesfis-
kare som ingår i projektet som finansieras av Jordbruksverket bl a 
i syfte att befria våra bottnar från gamla fiskeredskap som tappats 

genom åren och som fortfarande ”fiskar”. Projektledare Per-Olof 
Samuelsson deltog också i filmen. Föreningen hade Per-Olof 
”live” på en Trivsam Träff på Stora Hotellet för några år sedan, om 
ni minns. Då var inte Tanums fiskare med i projektet men sedan 
några år leds arbetet, som pågår i flera kommuner, från Tanum. 
Länk till filmen ligger på föreningens Facebook-sida. n

▲ Linnea Nordell  ▼ Peo Samuelsson.

År 2021 är det 50 år sedan nuvarande Tanums kommun såg 
dagens ljus. 1971 genomfördes kommunsammanslagningar i 
hela Sverige och Tanums kommun bildades av Kvilles, Bullarens 
och dåvarande Tanums kommun. Antalet kommuner reduce-
rades från 848 till 278  genom omfattande sammanslagningar. 
När namnet på den nya kommunen skulle bestämmas utlyste 
man en tävling, där ”Tanum” och det historiska ”Ranrike” kom 
att bli huvudförslag. Ranrike vann stort gillande men det blev 
ändå Tanum som fick majoritet.

Liselotte Fröjd är kommunens nuvarande kommunstyrelseord-
förande och den femte i ordningen. Den mest namnkunnige 
ordföranden är ändå Raymond Hansson (c). Han ledde Kville 
kommun och fick fortsatt förtroende som ordförande i Tanums 
kommun fram till sin död 1985.

Vi refererar ofta i Fjällbacka-Bladet till äldre artiklar om kom-
munens olika arbeten genom åren. Dessa är oftast mycket 
detaljerade och är därför ett rikt arkiv även för kommunen.

På Tanums kommuns hemsida kan man läsa en del artiklar om 
de 50 år som gått: www.tanum.se. n
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Everts Tapasbar

Kaixō
Text: Annika Torevi
Foto: Annika Torevi och Adam Merking

Text: Annika Torevi
Foto: Annika Torevi och Elin Jarenfors

2012 öppnade Susanne Maxvall och Peter Holmstedt världens första Everts 
Tapas i Stora Hotellets lilla källare. Där utspisades nöjda gäster fram till 2019 
då man flyttade konceptet tvärsöver gatan. Sommaren 2020 var Everts 
tyvärr stängt eftersom lokalen var för liten för att fungera med de rådande 
restriktionerna. 

Nu har Everts Tapas återuppstått - äntligen! - i en betydligt större version på 
Norra Hamngatan 8. Det gamla bageriet har förvandlats till en mysig, avlång 
restauranglokal. Susanne Maxwall lovar att stämningen kommer vara sig lik 
även när det nu blivit 60 sittplatser. Miljön skall vara lika intim som vi minns 
den och det skall kännas naturligt att slinka in för ett eller flera glas vin, lite 
mat eller mycket mat, allt efter hunger och humör.

Hälften av platserna kan förbokas med två sittningar per kväll. Krogen har 
fått ett betydligt större kök än tidigare och det ger helt andra möjligheter 
till nya rätter, men naturligtvis kommer alla de efterlängtade favoriterna på 
tapashimlen finnas på menyn. n

Det här är ingen vanlig restaurang, utan mer en upplevelse. En diskret 
liten skylt på dörren. Sex stolar vid en bardisk med ett kök innanför. Svarta 
väggar. Ingen dekor. Ingen meny. Inga val. Det japanska uttrycket omakase 
som beskriver konceptet, betyder ungefär ”det är upp till dig” – men det är 
inte gästen som avses, utan kocken. Det är alltså helt upp till den ensamme 
kocken vad som kommer tillagas och serveras. 

Det är Guillermo Revengas händer som skapar gästernas matupplevelse. 
Oliver Maxvall avslöjar delar av kockens CV i förväg; från jobb på Miche-
linkrogarna Dos Palillos i Barcelona och 99 Sushi i Madrid till Bryggan i två 
år och senast Frantzén i Stockholm. Nu är Guillermo tillbaka på Bryggan 
med fria händer att skapa rätter inspirerade av hans erfarenhet. Guillermo 
visar sig vara en 30-årig spanjor som oftast jobbat i öppna kök och han 
älskar det. Han tror på att bygga relationer med gästerna, att det är vik-
tigt att kunna förklara maten direkt för den som äter - finns det ärligare 
matlagning än den som sker framför dina ögon? 

Guillermo brinner för japanska tekniker applicerade på lokala råvaror, 
kanske dyker det upp ett litet inslag av spanska favoriter. Att följa säsong-
erna är viktigt, men det finns sätt att förlänga dem på naturliga sätt. Genom 
fermentering i åtta månader, till exempel. Jag fick provsmaka fermenterad 
mussla – tro mig, det är som att äta själva havet! Tänk då hur den fermen-
terade hummern smakar, jag har sett den lilla flaskan med flytande guld…

Och krogens namn, då? Kaixo betyder ”hej” på baskiska. Kaisō betyder 
”sjögräs” eller ”tång” på japanska, gifter man orden med varandra blir det 
Kaixō. n

Oliver och Susanne Maxvall.

Guillermo Revengas.
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Nong-kitchen och yoga

Salong Sefyr

Text: Sofia Selberg • Foto:  Sofia Selberg och privat

Text & Foto: Sofia Selberg

Som en västanvind kom Salong Sefyr till Fjällbacka. När Sanna Gunnarsson från 
Hamburgsund fick frågan av Lina Jingryd om hon ville ta över Linas salong var 
det inte mycket att tveka över. – En sådan chans får man inte särskilt ofta, säger  
Sanna som inte haft någon egen salong tidigare, men som under en lång tid 
drivit eget företag som frisör och även hyrde stol hos Lina. Sedan årsskiftet driver 
Sanna Salong Sefyr. 

– Det känns väldigt roligt att få starta upp en verksamhet och utveckla den till det 
man själv vill.

Apropå utveckling, så växer Salong Sefyr när den inom kort flyttar in i grann-
lokalen på Falkevägen och breddar sig inom skönhetsområden som naglar, 
fransar och bryn. Utöver Salong Sefyr har Sanna ett stort intresse för inredning. 
Tillsammans med sambon Charlie tillverkar hon ljusstakar, möbler och andra 
inredningsdetaljer. Nu tar de intresset vidare till en fysisk butik som samlas 
under samma tak som salongen. 

– Ordet Sefyr betyder Västanvind enligt den grekiska mytologin och eftersom vi bor 
på Västkusten så tyckte jag att det passade bra. n

Matlådan – du stannar hemma, Nong ś kitchen levererar 
I början av året när det fortfarande var mörkt och kallt ute och samhället var 
ganska nedsläckt, öppnade Nong´s kitchen för att leverera vällagade luncher 
direkt hem till kundens dörr. Konceptet heter Matlådan och skapades när Witchaya 
Nong Saithongkham och Henrik Axelsson såg ett behov under pandemin. Många 
jobbade hemifrån och utbudet av färdiglagade luncher är inte så stort i våra 
kvarter under just vinterhalvåret. 

Idéen föddes redan när familjen bodde i Bengaluru i Indien, där blev de inspire-
rade av både maten och konceptet att få den hemkörd. De indiska kryddorna och 
smakerna kan vi nu se i menyn tillsammans med rätter från Italien, USA, Hawaii 
och Nongs födelseland Thailand. Nong har en bakgrund inom restaurang och 
turism och hon har sedan flytten till Fjällbacka bland annat utbildat sig till kock 
och köksmästare. Hon drömde om att skapa och driva något eget i Fjällbacka 
och vid årsskiftet var tiden inne och Matlådan skapades. 

Matlådan levereras vardagar under lunchtid till stora delar av kommunen och 
det går även att beställa mat för avhämtning och catering. Kika in på hemsidan: 
matlådan.nu

Nong´s Yoga 
Paret söker hela tiden efter utvecklingsmöjligheter för menyn såväl som för verk-
samheten. Nong tar varje lugn stund i akt att hitta nya lösningar och idéer. En av 
dem är Nong´s Yoga. När familjen var i Indien utbildade sig Nong till yogalärare 
och steget till att hålla yogaklasser var inte långt. Under hösten 2020 startade 
hon sina första klasser i ashtanga yoga och yin yoga, som Nong ämnar fortsätta 
med så snart det är möjligt igen, inomhus eller varför inte i hennes trädgård? Vi 
får se vart vindarna bär. n
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Ung företagsamhet

Mörhults Bygg

Text: Anders Torevi • Foto: Ung företagsamhet

Text & Foto: Anders Torevi

Klas Gustafsson startade 2017 Mörhults Bygg & Marin och arbetade då utöver 
byggjobb med bl.a. teakarbeten på båtar. När sedan byggjobben blev fler och 
fler började kusinen Joel Torstensson (med enskild firma) jobba med Klas. 2020 
slog de sina påsar ihop, namnet blev kortat till Mörhults Bygg och Klas och Joel 
äger bolaget 50/50. De har under 2020 även köpt ”Gröna Lid-huset” på Allégatan 
med butikslokaler i bottenvåningen och lägenheter i andra plan.

Nu är det full fart, Rasmus Brandt har anställts, en praktikant från gymnasiets 
yrkesprogram är med och Joels brorsa Gustav (finsnickare i grunden) jobbar tre 
dagar i veckan med dem. Bilden är från ett villabygge i - just det - Mörhult. Ny-, 
om-, tillbyggnationer och renoveringar, de fixar det mesta.

I dessa coronatider läggs det mer pengar på boende när kostnader för utlands-
resor varit små och det är full snurr på allt inom bygg. Snickeri, el, plåt, vvs, mur 
m.m. Vi önskar Mörhults Bygg lycka till! n

I Fjällbacka känner nog flera av er Astrid Kahlman från jobbet på Café Bryggan. 
Under det senaste året har hon tillsammans med två klasskamrater (i gymnasiets 
sista klass), startat och drivit Ung Företagsamhet-företaget Läsa och lära som 
skapat boken Elli och världens vänner med tillbehör. Lågstadiebarn kan i boken 
lära sig om FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling på ett roligt och peda-
gogiskt sätt. Arbetet gjorde att de vann huvudtävlingen i Storgöteborg för Årets 
UF-företag, Året vara och Årets Socialt Hållbara UF-företag. 

Företaget nådde inte riktigt fram i riksfinalen men Astrid blev som VD utvald till 
en av fem årets unga ledare från över 34 000 deltagande gymnasister i Sverige.

”På ett ödmjukt sätt har årets unga ledare visat ett gott ledarskap genom att se sina 
medarbetare och lyfta dem. Med en levande ledarskapsstil skapas de bästa förutsätt-
ningarna vid given tidpunkt. Vi i juryn är övertygade att denna ledarskapsstil kommer 
bringa fortsatt framgång: Årets Unga Ledare är Astrid Kahlman.” n

This is my friend Viktor
Text: Dalia Trehammar Torstensson • Foto: Privat

Elon Engberg och Viktor Karlsson är två 17-åriga killar från Fjällbacka, som blivit 
virala på den populära appen Tiktok. Allt började med en video, där Viktor hoppar 
in i en vägskylt medan Elon säger frasen: “This is my friend Viktor and today he 
jumped into a skylt” på svengelska. Den videon har över 1,4 miljoner visningar och 
100.000 gillamarkeringar. När dom hade slagit igenom fortsatte killarna att spela 
in Tiktoks. Det kan vara allt ifrån att dom hittar något i ett dike och gör något roligt 
av det, till att dom utmanar varandra att göra konstiga saker. Dom har även en 
Youtube-kanal där dom t ex gör challenges (utmaningar), spelar padel eller håller 
i olika tävlingar. Idag har dom över 100.000 följare på sitt konto på Tiktok. Viktor går 
teknikprogrammet i Uddevalla och Elon går estetiska programmet med inriktning 
på musik i Göteborg. Deras gemensamma intressen är dataspel, film och padel. 

Tiktok är en app för skapande och delning av videor och livesändningar. Man 
läppsynkar till låtar, dansar eller skapar sitt egen content (gör egna videos utan 
färdiga ljud eller skapar något helt nytt). n
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F Ö R E T A G S S I D O R N A

Parkinson förde Charlotte Elgh  
tillbaka till Fjällbacka

Text: Sofia Selberg • Foto: kraftenattleva.se

När Charlotte var 42 år fick hon diagnosen Parkin-
son. Nu är hon utbildad coach och föreläser för andra 
med neurologiska sjukdomar. 
– Med små ord och handlingar kan man göra så otro-
ligt mycket, det räcker med hej, ska vi ta en kaffe?

Vi tog en kaffe en eftermiddag i januari, Charlotte och jag. Vi 
samtalade om marknadsföring och om livet, men jag ville veta 
mer om henne, hennes drivkraft, få ned det i ord och så blev det. 

Charlotte är uppvuxen strax utanför Fjällbacka. Efter att ha bott 
och verkat i Göteborg och Uddevalla under många år är hon sedan 
ett år tillbaka på hemmaplan för att vårda själen och kroppen.

– För mig blev det ohållbart att bo kvar i stan. Gick vi ut på pro-
menad sa kroppen stopp, för hjärnan orkade inte med alla ljud. Här 
går jag ut direkt i naturen och kroppen blir lugn och funkar igen.

Att prata med varandra hjälper
Charlotte är vårdbiträde, coach, föreläsare, poddare, låtskrivare 
och hon har hjälpt nyanlända som handläggare på Arbetsför-
medlingen. Intresset för människor har varit en röd tråd genom 
livet och 2018 startade hon träffar för andra yngre med Parkin-
son och deras anhöriga.

– Jag tyckte det var roligt att prata och hjälpa till. Jag såg att jag 
hjälpte både andra och mig själv.

I Uddevalla fick Charlotte kontakt med Anhörigcenter och fick 
göra en föreläsning om hur det är att vara anhörig och sedan 
själv bli sjuk. Ett år senare föreläste hon på Neurodagen för 100 
personer på Bohuslän Museum.

– Att prata med varandra hjälper. Vi kan ha det kämpigt emel-
lanåt, men vi hjälper varandra genom att samlas och prata över en 
fika. Vi lyfter saker utanför det vården kan hjälpa till med. 

Charlotte berättar att flera hört av sig efteråt.
– Lyckas jag inspirera människor att ta egna initiativ är det så häftigt

Kraften att leva
Idag arbetar Charlotte som föreläsare och coach genom sitt 
företag Kraften att leva. Hon riktar främst in sig mot företag 
där hon vill vara med och utveckla den sociala hållbarheten på 
arbetsplatsen. Charlotte ser fram emot att kunna åka ut till före-
tag för att hålla kurser, workshops och att få fortsätta föreläsa. 
Utöver coach och föreläsare arbetar Charlotte som vårdbiträde 
i Fjällbacka, är nybliven mormor och skriver låttexter. 

– Man brukar bli lite kreativ när man får Parkinson. Jag hade 
inte hittat min kreativitet, förrän sommaren 2020. Jag satte mig 
i villavagnen en stund och fick för mig att skriva en dikt om min 
resa. Det tog tio minuter så var den klar. Sedan bestämde jag mig 
för att få den tonsatt. Man måste våga vara lite tokig, för att vinna.

Var kommer då kraften ifrån? Charlotte berättar för mig att den 
har vuxit fram med tiden. Genom hennes breda arbetsbakgrund 
och genom coachutbildningen har hon vuxit som människa.  

– Och jag hade en trygg uppväxt med föräldrar som fanns där, 
min uppväxt var här och nu. 

Kaffekoppen är tömd och själen fylld. Tänk vad givande ett möte 
mellan fyra ögon kan vara över en kopp kaffe eller te.

” För världen är du en människa, men för en människa kan du vara 
hela världen” Citat av Bob Proctors, fritt översatt. n

www.kraftenattleva.se
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för att hitta svenska råvaror, samtidigt som Thomas lär Pernilla 
laga mat på riktigt, blir resultatet otroligt charmigt. Höjdpunk-

ten är avsnittet där de är i Fjällbacka och 
Havstenssund - tala om skärgårdsvyer i 
solsken, blått hav och exponering av våra 
allra bästa råvaror. 

Det första programmet av Yes Chef! sändes 
17 december 2020 på Dplay. I skrivande 
stund (slutet av maj) går serien på Kanal 5.

I februari sändes premiäravsnittet av Ben-
jamin´s där Benjamin Ingrosso (Pernilla 
Wahlgrens son, om någon kunnat missa 
det) bjuder in vänner och kändisar för mat-
lagning och musik. De tre första gästerna 
var Zara Larsson, Thomas Stenström – och 

Thomas Sjögren. Värt att nämna här eftersom vi naturligtvis 
räknar Thomas som en Fjällbacka-institution. Serien kan fort-
farande ses på Tv4 Play. n

Turistinformationen 
Text & foto: Annika Torevi 

Yes Chef!
Text: Annika Torevi • Foto:  ITV

F Ö R E T A G S S I D O R N A

Carolina Lilljequist bemannade Turistbyrån förra sommaren och blev inspirerad 
av att få bidra till besökarnas positiva upplevelse av byn. Carolina såg potential 
och i år har hon tagit över verksamheten i egen regi. Detta innebär rejält utökade 
öppettider i boden på Ingrid Bergmans Torg. Förutom ett utbud av styckeglass, 
to-go-fika, souvenirer och hantverk, kommer det erbjudas fasta båtturer – bad på 
Porsholmen (två turer per dag) och vandring på Valö, skärgårdsturer, kvällsturer 
och kräftfisketurer med lågt klimatavtryck. Detta öppnar helt nya möjligheter 
även för hel- och delårsboende som inte har båt! 

Carolina ser mycket positivt på den kommande säsongen, redan nu märks ett 
nytt och ökat intresse från utländska besökare. Att serierna Lerins Sommarö och 
Yes Chef! gått på TV med stor publik ger fin nationell reklam för Fjällbacka och 
skärgården. Vi får räkna med stort intresse för hemester i år, också.  n

Ni har säkert hört deltagare i olika mattävlingar på TV skrika 
”YES CHEF!” till Gordon Ramsay (i princip oavsett vad han 
faktiskt sagt till dem) och vad jag vet 
finns det inget liknande som fungerar 
på svenska. ”Chef” på engelska betyder 
”kock” på svenska, men andemeningen 
är mer ”köksmästare” eftersom man bara 
svarar så till någon som är högre i hierar-
kin. ”Ja, kocken!” – nej, det fungerar inte. 
”Ja, chefen” är nog det närmaste vi kan 
komma, men jag tror inte riktigt att det 
skulle ge rätt vibbar, även om man spelar 
in ett program med en svensk stjärnkock 
och en svensk artist. 

Thomas Sjögren har verkligen inte mycket 
gemensamt med Ramsay, bortsett från passionen för matlag-
ning, och Pernilla Wahlgren skulle knappast låta sig hunsas, 
oavsett. När dessa två kända profiler åker land och rike runt 

Alla besökare är ju inte alltid helt nöjda 
Johannes Rudberg hittade ett postkort från 1902 avsänt från Fjällbacka. 
Besökarna var inte helt nöjda med gatornas standard, det framgår 
tydligt av den underbart syrliga texten:

”Se här en illusorisk vy af vår nuvarande vistelse. Kunde jag blott också 
visa ett prof från stenläggning(en). Alla försök att göra gatan ”ogåelig” 
måste ha försökts o. resultatet är lyckadt. Eljest är här härligt. Seglatserna 
i synnerhet. Österlunds ännu ej ankomna. Haft ”vy” från Nanny. Om ett 
par dar är de i Marstrand. Hälsningar i mängd.”
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Catrine Adlersson är rektor för Fjällbackas förskola.

Vår nya förskola – Clas Collin

Kommunen har fattat beslut om att projektera en ny förskola 
i Fjällbacka. Den skall ersätta de moduler som nu står pro-
visoriskt bredvid skolan. Även avdelningarna Valö inne på 
Fjällbacka Service och Florö uppe på Målgården kommer flytta 
till den nya byggnaden.

Den som vet mer om hur projektet ligger till är kommunens 
nya Gatu- och projektchef, Pär Nyström. Är beslutet fattat om 
att det är Thoréns-tomten som gäller?

–  Inriktningsbeslutet är att förskolan skall ligga där. Den gamla 
verkstadsbyggnaden är redan riven. Men innan slutligt beslut 
måste vi göra trafik-, buller- och geologiska undersökningar. De 
pågår just nu. 

Har ni börjat skissa?
– Förskolan projekteras för 102 barn på sex avdelningar. Inrikt-

ningen är att vi skall upphandla förskolan hos någon av de 
leverantörer som Sveriges Kommuner och Regioner har gjort ett 
ramavtal med. Där finns cirka tio olika konceptbyggnader att välja 
på. Genom att gå den här vägen får vi en mer kostnadseffektiv och 
snabbare lösning eftersom en stor del av projekteringen redan är 
genomförd innan avtal skrivs.

 
När är bygget klart?

– Planen är att förskolan skall komma med i budgeten för 2022 
och förhoppningsvis stå färdig 2023. 

Catrine Adlersson är rektor för förskolan i Fjällbacka. Hon har 
naturligtvis en del tankar om hur en ny byggnad påverkar 
barn och anställda:

– Idag har vi ungefär 70 barn i befintliga lokaler. När vi nu bygger 
nytt vill kommunen försäkra sig om att vi inte hamnar i samma situ-
ation igen om några år, med utspridda och provisoriska byggnader. 
Nu får vi plats för en avdelning till och kan växa med samhället. 

Snart bebyggs ju t ex Lunnemyren. Vi räknar med att ha ungefär 
samma storlek på avdelningarna som idag.

Vad kommer den nya byggnaden att betyda för er som jobbar 
i förskolan och för barnen?

– Vi kommer att kunna lägga mer tid på det pedagogiska arbetet 
och mindre tid på administration och merarbete p g a att vi är så 
utspridda. Som det är nu måste till exempel en person vara på plats 
i varje lokal för att öppna tidigt. I framtiden kan vi hjälpas åt mellan 
avdelningarna. Mindre merarbete ger mer tid för spännande och 
utvecklande aktiviteter med barnen. Vi kan också jobba mer i 
tvärgrupper och ordna gemensamma aktiviteter. Plus naturligtvis 
att lokalerna kommer att vara ännu bättre! Vi skall snart ge ifrån 
oss våra  synpunkter på lokalutformning, indelning och inredning.  

Stor glädje över den nya förskolan alltså?
– Såklart. Men vi är stolta över det vi har byggt upp hittills. Så visst 

kommer det att finnas lite vemod också, som det alltid blir just när 
man skall lämna något.

Vi ser fram mot nästa steg, budgeten i höst! n

Helrenoverad lekplats i Sumpan – Clas Collin

Den gamla lekplatsen var i dåligt skick. Därför bygger kom-
munen under senvåren en helt ny. Här under ser du en pro-
jektskiss så du kan se tankarna. Men det är mycket roligare 
att göra sällskap dit med ditt närmaste barn eller barnbarn 
och prova klätterväggen i verkligheten. Vårdcentralen ligger 
ju nära... n

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

Ny lekutrustning vid torget – Anders Torevi

I samband med arbetet med avlopp och vatten var Tanums 
kommun tvingade att gräva upp lekplatsen vid Ingrid Berg-
mans torg. Utrustningen var sliten (läs: välanvänd) och ansågs 
inte bra nog att sätta tillbaka. I skrivande stund meddelar Lena 
Westerlund på parkavdelningen att det kommer ny utrustning, 
bland annat ett lekskepp som det på bilden. n
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Bokanmälan

Bokanmälan

Gå i fängelse & Kvinnor utan nåd
Camilla Läckberg – Forum förlag

Boken om Kalvö
Claes Salomonsson, Anke Paakkonen  
och Per Hammarström – Eget förlag

Tin Westermark

Annika Torevi

Årets bok av vår stora deckardrottning Camilla Läckberg är en 
bok med två kortromaner.

Kvinnlig hämnd har präglat de senaste Läckbergsromanerna. 
I hämndens anda är även denna, årets bok, skriven. Titeln på 
den första delen kommer från det gamla spelet Monopol ”Gå i 
fängelse utan att passera gå”, ett spel som fyra ungdomar ägnar 
nyårskvällen åt alltmedan deras föräldrar är på stor fest i grannvil-
lan i det fashionabla Skurusund. Alkoholen flödar och tungornas 
band lossnar. Detta leder till att en djävulsk plan rinner upp i en 
av deltagarnas huvud.

Den andra kortromanen 
Kvinnor utan nåd handlar 
om tre kvinnor som utåt 
sett lever i högönsklig 
välmåga men som bakom 
den fina fasaden blir tra-
sigare och olyckligare ju 
längre tiden går. Kvinnorna 
gör slag i saken på ett synnerligen rafflande sätt. Ett år senare 
träffas de för första gången på en badstrand i Florida. 

Boken är lättläst och språket flyter lätt som vanligt. Det är definitivt 
inte Camillas bästa bok och framförallt är den första berättelsen 
inte i min smak. Den andra, däremot, bär Camillas kännetecken. n

B O K B I T E N

Som utbildad fjällbackaguide och tidigare ordförande i Kville 
Hembygds- och Fornminnesförening har jag läst mer hem-
bygdslitteratur än jag minns. Kvaliteten och läsupplevelserna 
har skiftat stort, men alla skrifter om bygden är värdefull 
dokumentation och att människor fortsätter berätta i skrift är 
otroligt viktigt. Varför? För att med varje generation som går ur 
tiden tappar vi decennier av berättelser om bygden och dess 
människor.  

Med dessa tankar i bakhuvudet börjar jag bläddra igenom den 
digitala version av Boken om Kalvö – från då till nu, som Claes Salo-
monsson mailat till mig (den fysiska boken bör vara färdigtryckt 
när den här tidningen läses).  Jag kommer inte så långt i skrollan-
det innan jag lockas av de många bilderna och sedan sugs jag in i 
texten. Detta är extremt lokal historia men jag slås av hur det går 
att skapa läsvärde, inte bara i själva texten, utan även med grafiska 
finesser. Detta är en riktigt fin bok. Jag läser och läser. Kalvös äldre 
historia och dess profiler. Kustlivets betingelser. Människoöden. 
Jag lovar mig själv att jag bara skall läsa ett liiitet avsnitt till, 
sedan skall jag börja med bokanmälan… men titta, där är ju 

den riktige Evert, 
han från dörren 
på Hotellet, som 
jag vet allt för lite 
om, egentligen. 
Och kolla; underbara, företagsamma Åsa 
Hardin är med, och där är ännu ett bekant ansikte; Anke som jag 
hämtade fiskeredskap hos förra våren. Hur blir man öbo efter att 
ha varit badgäst? Det måste jag läsa om innan jag…oj, nu blev 
jag nostalgisk; avsnittet De ljuva 70- och 80-talen kunde varit från 
min egen barndom vid en annan kust. Kalvöbasaren var före min 
tid, men jösses vad mycket folk – hur fick alla plats? 

Så håller jag på och inser snart att jag helt tappat bort ”bok-
anmälarglasögonen”. Men vet ni, jag tror att det är det bästa 
betyg hembygdslitteratur som denna kan få: om jag som blott 
bott 15 år i bygden sveps med så förrädiskt lätt, tänk vad den 
här boken kommer betyda för alla som har en mer direkt 
koppling till Kalvö, skärgården och Fjällbacka. Köp den. Läs 
den. Förundras och gläds! n   
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Samhällets hjärta
Text & foto: Clas Collin

Det är med sådana tidsmarginaler vår vårdcentral här i Fjäll-
backa har jobbat under stora delar av våren 2021. Ändrade 
tilldelningar, omplanering, nya regler, omplanering, nya beslut 
– men till slut ändå den oförställda glädjen hos de som får sin 
första spruta! 

Så hetsigt var det inte alls för ett år sedan, i början av pandemin. 
Då inföll i stället det stora lugnet. Patienter bokade av sina tider, 
rädda för att bli smittade. Årskontroller och annan planerad 
vård ställdes in, man visste ju inte att det skulle bli så långva-
rigt som det faktiskt blev. Men snart körde PCR-testerna igång, 
sedan antikroppstesterna och sommaren blev faktiskt ganska 
livlig i Fjällbacka, med åtföljande bommar i huvudet, brända 
båtkökshänder och snedsteg på land.

Vi pratar med Agnetha Wingstedt. Hon är chef för Närhälsans 
vårdcentraler både i Fjällbacka och i Tanumshede, och dess-
utom för Tanums Jourcentral. Hur förbereder man sig för ett 
sådant jobb?

– Jag jobbade som sjuksköterska i 30 år på akutmottagningen 
på Uddevalla Sjukhus. Samtidigt som man skulle lägga ner akuten 
där blev det ett jobb som biträdande verksamhetschef i Fjällbacka/
Tanum ledigt. På den vägen är det. 

– Vad gör vi? Det är fullt med bokade patienter utanför och vaccinet har inte kommit! Det är lite spänt läge på 
vårdcentralen i Fjällbacka en aprildag mitt i Fas 2. Men att reda ut trassliga situationer ingår nästan i en vård-
centrals DNA. Inte minst i Fjällbacka där man är van vid många akutfall en vanlig turistsommar. Naturligtvis 
kommer det försenade Pfizervaccinet i en kylbil klockan 16.20. Det tar en halvtimme att bereda klart för injice-
ring och den första glada 74-åringen är ju inte bokad förrän till 17.00. Det löser sig.

Vi skall inte fastna helt i pandemin, men hur mycket har den 
påverkat er?

– Dels har den ju gjort att den normala patientströmmen gått 
i vågor. Nya volymer av tester och vaccineringar har tillkommit. 
Vi har behövt vidareutbilda oss för nya uppgifter. Till exempel 
är det bara distriktssköterskor i Sverige som får ge vissa vacciner 
utan att en läkare ordinerat det för varje enskild patient. Här har 
allmänsköterskorna fått gå utbildning för att få formell kompetens.  

13 av 18. Inte illa när det är fullt drag på mottagningen.

Agnetha Wingstedt, chef för vårdcentralen.

➲
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Vi väntade och väntade och förberedde oss, tills vi äntligen fick lite 
vaccin i vecka 9. Inte förrän vecka 15 fick vi lite större mängder. Det 
svåraste har varit de korta förberedelsetiderna inför vaccineringen 
- på torsdag får vi meddelande att på måndag kommer vaccin och 
då är hållbarheten fem dagar. Det roligaste är de glada reaktionerna 
hos de som blivit uppringda och fått tid: ”Det känns som jag har 
vunnit på Lotto!” Det har också varit mycket logistik det här året, 
nya regionala riktlinjer som uppdateras nästan varje vecka. Det vi 
sa ena dagen kan ändras helt nästa dag. Och att byta containrar 
utanför mottagningen är ju inget man normalt jobbar med.

dag i veckan inriktar sig på astma/kol eller diabetespatienter, två 
allmänsköterskor och en undersköterska på vårt labb. Hon har fått 
förstärkning nu under pandemin! Vi har rehabkoordinator, två 
medicinska sekreterare, receptionist (många blev nog vaccinupp-
ringda av en glad Rebecca), psykoterapeut och vårdplanerare och 
en vårdsamordnare för psykisk ohälsa. En del av de här tjänsterna 
är deltid eller delas med Närhälsan Tanumshede. Dessutom har 
vi en filial i Hamburgsund med ett par distriktsköterskor. Där 
och i Tanumshede har vi huvuddelen av vår BVC-verksamhet 
(barnavårdscentral). Tillsammans har vi 18 heltidstjänster som 
skall serva 3475 listade patienter. Plus då delårsboende och turister 
som vi också tar emot.

Räcker det med 3475 listade patienter för att vi skall vara på 
den säkra sidan? Många minns nog 2008 då vårdcentralen var 
hotad. Samhällsföreningen startade en arbetsgrupp, Bohus-
läningen och Strömstads Tidning hade massor av artiklar och 
3700 personer skrev på protestlistor.

– 2008 var Fjällbacka en filial till Tanumshede vårdcentral. När 
man införde det fria vårdvalet gjorde man om organisationen och 
Fjällbacka blev en självständig vårdcentral. Nu ser vi inga hot vid 
horisonten. Vi har låg personalomsättning, bra utvärderingar och 
ligger i toppen bland vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Janne Gunér får ett efterlängtat stick av syster Maria Karlsson.

Men framför allt har vi fått hitta nya sätt att arbeta på i vardagen. 
Telefonsamtal ersätter fysiska besök, KBT-behandling på Skype 
både enskilt och i grupp, träffa din sjuksköterska på Min Vårdcentral 
på nätet startar i maj, digitala morgonmöten och arbetsplatsträf-
far, hemarbete för administrationen. Plus naturligtvis säkerheten 
i patientarbetet med skyddsutrustningar och ändrade rutiner. 
Närhälsan har också i dagarna (slutet av april) öppnat en vacci-
nationsmottagning i Dingle.

Hur skakar man fram personal till en helt ny mottagning?
– Det var stort tryck på att få jobba där! I stort sett är den beman-

nad med pensionerade sjuksköterskor, sjuksköterskor som just nu 
inte jobbar i vården och pensionerade läkare. 

En myt som cirkulerar är att när det blir lite svårare än förkyl-
ningar och omläggningar så remitterar primärvården vidare 
till sjukhusen. Om vi nu lämnar vaccin och covid åt sidan, vad 
erbjuder vårdcentralen för tjänster?

– Mer än du tror, är ett enkelt svar! I takt med den medicinska 
utvecklingen hamnar mer och mer hos oss. Sjukhusen skriver ut 
patienter allt tidigare. Då hjälper vi specialistenheterna med efter-
vård och rehabilitering. Den kan vara ganska komplex. Vi har också 
det medicinska ansvaret för äldrevården i vår del av kommunen. 
På en ort som Fjällbacka kontaktar man oss först, även med akuta 
bröstsmärtor och elaka sårskador. Sedan behandlar vi eller skickar 
vidare till sjukhus. I stan åker folk oftast till sjukhusets akut direkt 
och hoppar över vårdcentralen. 

Det fordrar väl en hel del olika kompetenser?
– Vi har tre fasta läkare som är specialiserade i allmänmedicin 

plus en ST-läkare som går sin specialistutbildning i allmänmedi-
cin. Dessutom har vi ibland AT-läkare som gör ett halvår av sin 
allmäntjänstgöring här, innan legitimationen. Vi tar också emot 
läkarkandidater. Vi har sex distriktssköterskor som också någon 

Rebecca har den glada uppgiften att ringa och boka vaccinationstider.

Doktor Adeel Bashir undersöker.

Om vi lämnar de stora samhällsperspektiven – hur ser en 
vanlig dag ut hos er?

– 7.30 är sjuksköterskorna igång och planerar dagen, 8.00 
öppnar vi. Sköterskorna börjar med telefontid och varvar sedan 
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med hembesök, omläggningar och olika vaccinationer. 
Innan dess har de flesta varit med på ett gemensamt 
morgonmöte på Skype tillsammans med kollegorna i 
Tanumshede. Läkarna börjar sin dag med telefontid och 
administration innan de första patienterna kommer. 

Labbet rivstartar, klockan 11 hämtar bilen och då skall så 
många PCR-tester och andra prover som möjligt iväg! Så 
går dagen med patientbesök, mindre operationer, samver-
kan med sjukhus och äldrevård, ibland med ambulans och 
helikopter, journalföring och allt annat som cirklar runt 
patienterna. Klockan 17 stänger vi och sedan är det ibland 
en del efterarbete. I dessa tider börjar sedan ofta ett vaccin-
skift klockan 17. En vanlig dag har vi kontakt med cirka 200 
patienter, antingen här, i deras hem, eller per telefon.

Det händer ju mycket inom vården; den offentliga 
debatten om äldrevårdens medicinska aspekter, digi-
talisering, vetenskaplig och teknisk utveckling. Om du 
ser framåt, finns det några hot och möjligheter?

– Vi jobbar mycket med begreppet Nära Vård i regionen. 
Nära Vård betyder att den vård som invånaren behöver 
ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarens behov. 
Geografiskt, digitalt eller på annat sätt. Den Jourcentral 
som vi fick till Tanum är en del i detta. Teknikutvecklingen 
ger nya möjligheter. Till exempel finns det nu ultraljuds-
utrustning inte större än en mobiltelefon. Spännande 
och något vi ser på. Annan utrustning är fortfarande så 
dyr, komplex och personalkrävande att den kommer att 
behöva vara centraliserad. Våra specialistsjuksköterskor 
jobbar också mycket med förebyggande arbete, t ex pre-
diabetes och rökavvänjning.

Jag läste lite på regionens hemsida. Och där stod ”… 
utreder Västra Götalandsregionen hur uppdrag och 
finansiering kan föras över från akutsjukhusen till pri-
märvården och annan nära vård.” Ord och inga visor?

– Behoven av sjukvård kommer ju inte att minska. Och det 
verkar som om allt mer kommer att hamna hos oss. Så vi är 
i ständig utveckling.

Hur ser du på sommaren nu när ni både skall vaccinera 
för fullt och ta hand om allt det andra?

– Det är bra att vi har en vaccinationsmottagning i Dingle 
som avlastar den delen. För när andra vårdcentraler drar 
ner på sommaren så ökar vi alltid upp. Och jag tror att det 
blir en riktigt livlig sommar i år med fullt av folk här. På som-
maren har vi nästan bara akuttider. Vi försöker hinna med 
årskontroller och annat planerat under resten av året. För 
oss som jobbar här blir det en omväxling i uppgifterna som 
vi gillar. Vi förbereder oss med kurser i HjärtLungRäddning 
och annat. Tyvärr måste vi stänga distriktssköterskefilialen i 
Hamburgsund över sommaren för att kunna ha full beman-
ning på vårdcentralen under pandemin.

Det tog lång tid innan vi fick läkare till Fjällbacka. Ännu 
längre att få en hel vårdcentral. Och vi har fått jobba för 
att behålla den. Vårdcentralen är ett klappande hjärta i 
Fjällbackas samhällskropp. Som invånare kan du se till 
att vara listad så att den kan utvecklas och hjälpa till att 
stödja vårt samhälle. n 

Åtta timmar till doktorn
● Om du bodde i Fjällbacka i början av 1700-talet så hade du 
fått fraktas till fältskären Esbjörn Ryss i Strömstad med ditt 
krossade ben. Men troligen hade du inte haft råd med det, 
eller så dog du under kryss på väg dit. 

● Inte förrän 1809 fanns det fasta läkarstationer i Uddevalla 
och Strömstad. Namnen på flera läkare därifrån finns i boupp-
teckningar från Fjällbacka, så några patienter från samhället 
hade de. Men för de flesta Fjällbackabor var det för dyrt.

● Kville, Tanums och Naverstads häraden bildade 1864 ett pro-
vinsialläkardistrikt och läkarstationen placerades i Hoghem. 
Nu tog det bara tre timmar bakom en travande häst att 
komma till läkare. En av dem, C. A. Göhle, bosatte sig faktiskt 
här i några år runt 1850. Han fick en extra tillsatt tjänst som 
koleraläkare i det hårt drabbade Fjällbacka. Doktor Göhle får 
nog anses vara Fjällbackas första ”egna” läkare. Han bodde 
i ett hus på Liden, inte så långt från nuvarande vårdcentral.

● 1894 bildade Kville härad ett eget distrikt och Fjällbacka 
fick sin första egna läkarstation. Mottagningen låg i huset 
som blev Nya Hotellet, i backen ovanför Stora Hotellet. Här 
kunde du hitta dr Sterner och sedan dr Andersson, han som 
framgångsrikt bekämpade spanska sjukan.

● 1928 blev Fjällbacka ett ordinarie provinsialläkar- 
distrikt. Dr Odén blev nog den förste som flyttade in i den nya 
läkarvillan (Brisen) som byggdes 1923. Efter honom följde en 
rad med läkare som många läsare säkert har besökt: Bergsten, 
Gillenius, Folkestuen, Hamilton, Ullhammar med flera. 

● Låt oss inte glömma Anna Mårtensson som var barnmorska 
i Fjällbacka från 1920-talet fram mot 1950. I hennes förloss-
ningshem i Källvik föddes mer än 700 barn och mammorna 
fick eftervård.

● 1987 flyttade vårdcentralen in i det nyinvigda Fjällbacka-
service. Den hade planerats för två distriktsläkare, distrikt-
svårdsmottagning med BVC och en distriktssköterska, 
mödravårdscentral med en distriktsbarnmorska på deltid, 
expeditionsapotek och en tandklinik. Tandvården hamnade 
dock efter en politisk strid i Hamburgsund.

Läkarvillan på Carlsgatan, byggd 1923.

— F A K T A R U T A —

Källor faktaruta: 

De levde på Fjällbacka strand. Inger Rudberg. Fjällbacka 2012
Fjällbacka-Bladet. Nr 83, 1997. Nr 106, 2009. Nr 118, 2015.
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Vinterbadare är vi ”allihopa”
Text: Sofia Selberg • Foto:  Sofia Selberg och Alexander Erikson

CO R O N A A N PA S S AT  F R I LU F TS L I V

Till sist kom den ”riktiga” vintern till Fjällbacka. Pulkor såldes slut medan havet förvandlades till skridskobana 
och lockade till vakbad. Sociala medier exploderade av vinterbadsbilder från stora delar av Sverige och så även 
från Fjällbacka. Om årets vinterbadstrend är en effekt av Covid-19 eller inte ska vi inte besvara här, utan istället 
djupdyker vi i några av årets vinterbadare och varför just de väljer att chocka sin kropp, oavsett om det är på 
rutin eller någon gång ibland. Jag har träffat åretruntbadarna Helene Erikson, Alexander Erikson, Jonathan 
Erikson och Lisa Bjurenvall Nilsson.

Varför vinterbadar du?
Helene: – Det ger mig energi. Vinterbad blir till ett beroende. Den 
härliga naturupplevelsen är så klart ett plus i kanten.

Hur känns det när du kommer i?
Lisa: – Det känns hemskt. Det är känslan efteråt man vill åt.
Helene: – De första sekunderna  av ett kallbad är jobbigast. När 
man fått kontroll över andningen och därmed lugnar kroppen, blir 
det mycket lättare att hantera kylan.

Hur känns det i kropp, knopp och själ när du precis kommit 
upp på land?
Lisa: – Det känns gott efteråt.
Helene: – Jag känner mig först lite bedövad i ben, lår och rumpa 
men det går snabbt över. Man får en endorfinkick och en lycko-
känsla som är svår att förklara. Jag känner mig pånyttfödd. Sedan 
blir jag otroligt stolt över mig själv att jag klarade denna utmaning.
Lisa: – Man blir ju väldigt varm. Alexander instämmer.

Värmer du upp dig före ett bad?
Alexander: – Ja ibland, ibland blir det bastu. 
Helene: – Ibland bastar jag i bastuflotten nere vid Richters, eller så 
tar jag en löprunda, men oftast badar jag direkt från bryggan utan 
någon uppvärmning mer än några armrörelser och höga benhopp. 
Lisa: – Oftast går jag bara ned, tar av mig, går i, upp, tar på mig 
och sedan hem igen. Det är en snabb akt. 

Har du någon andningsteknik under doppet?
Helene: – Innan och när jag går ned i det kalla vattnet så fokuserar 
jag på andningen. Jag andas lugnt och håller inte andan, går helst 
inte upp förrän jag har kontroll över min andning. Efter några 
sekunder börjar värmen sprida sig i kroppen. 

Doppar du hela kroppen?
Helene: – Jag doppar mig till halsen. Alexander och Jonathan 
badar även huvudet!

Hur länge brukar du vara i?
Lisa: – Sedan jag började jobba med andningen kan jag vara i fem 
sekunder. Dessförinnan, endast en sekund.
Helene: – Första gångerna pallade jag fem sekunder. Nästa gång 
vågade jag öka tiden ytterligare med fem sekunder, mitt mål är 30 
sekunder. Baden är ganska korta, tanken är inte att jag ska simma 
omkring och njuta som om det vore Medelhavet.

Badar du regelbundet?
Helene: – Jag har vinterbadat sedan 2019 och i år har jag badat 
nästan varje helg. Man kan gradvis vänja sig vid vinterbad, men 
det är bra att börja med tidiga vårbad och fortsätta bada en bit 
in på hösten när vattnet blir kallare. Vinterbad blir då lite mer 
naturligt.
Lisa: – Det är lite olika. Förra veckan badade jag vid fem tillfällen, 
denna vecka endast en gång.
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Text: Annika Torevi • Foto:  Anders Torevi och Sofia Selberg

CO R O N A A N PA S S AT  F R I LU F TS L I V

Har du känt av några fysiska effekter?
Alexander: – Man fryser inte när man går upp. 
Lisa: – Det måste vara en försvarsmekanism att man inte fryser.
Alexander: – När det är minus tio grader i luften och två grader i vatt-
net bli effekten stor. Ju större temperaturskillnad desto större effekt.
Helene: – Det blir en stark reaktion, man blir varm i hela kroppen.  
Jag fryser inte alls. Jag kan stå i kylan efteråt med handduken 
omkring mig och tycka att det är skönt med vinterkylan!

Mentala effekter?
Lisa: – Det känns som att man gjort något vettigt när man badat, 
känslan håller i sig i flera timmar. Det är dock svårt att se långsiktiga 
resultat, det ger ju inte samma effekt på sikt som när man tränar. 
Helene: – Känner mig gladare, piggare, mer energisk och psykiskt 
välmående. Jag får en sorts nollställning av tankarna. Det går ju 
inte att tänka när man kliver i, för då har kroppen och hjärnan fullt 
upp, det blir ett sådant stresspåslag!

Blir man mer hungrig efteråt?
Jonathan flikar in: – Ja, man blir lite hungrigare. 
Lisa: – Man känner att man förtjänar något. 
Alexander: – Lite som när man åkt skidor, med ”After Ski”

Helens tips för nybörjare
• Bada inte ensam.
• Doppa inte huvudet. Ha på dig en mössa.
• Undvik vinterbad vid hjärtsjukdom och högt  
 blodtryck. Rådfråga gärna din läkare.
• Bada där du bottnar eller vid en brygga där  
 det finns en stege så du kan ta dig upp och  
 ned i vattnet.
• Andas lugnt. Efter några sekunder börjar  
 värmen sprida sig i kroppen.
• Duscha inte direkt när du kommer hem utan  
 låt kroppen värma upp sig själv. 

Helene frågar mig: – Vad säger du, är 2021 året du börjar vinterbada?
Jag svarar: – Ja, i år ska jag inte sluta bada. 
Det är ett löfte från mig. Hakar någon på? n 

Det är ingen hemlighet att mer än en familj har upptäckt friluftsli-
vet under pandemin. På vissa håll har det inneburit påfrestningar 
på naturen, men i våra trakter går det rejält mycket natur per 
capita. Med 14 personer per kvadratkilometer kan du gå rätt långt 
i skogen utan att möta någon. Även om vi gör en beräkning med 
fyra gånger så stor befolkning här under den soligare säsongen 
blir det inte mer än 56 huvuden per kvadratkilometer. I snitt, alltså, 
men det är kanske en klen tröst i glasskön på torget…

I vintras gick väl inte folk ut för att få vara ifred, utan tvärtom, vi 
gick ut för att kunna umgås på avstånd. Många upptäckte nya 
smultronställen på promenaderna som gick i allt vidare cirklar. I 
januari kom snö, kyla och isen lade sig i princip ut till Valö. Lång-
färdsskridskor och hjälmar blev hårdvaluta, många gav sig ut 
på havsisen. Hockeyrinken spolades av Fjällbacka Hockeyklubb 
och befolkades av ivriga knattar. Naturliga vattendrag skottades 
med hemmabyggda skrapor och hockeyrören dammades av, i 
Mörhultsskogen hördes glada barnskratt från Smemyren där 
entusiastiska och förutseende småbarnsfäder rensade vass 
förra sommaren. Familjer samlades på Hasselmyren vid Åsleröd 
för skridskoåkning, skidåkning och picknick i solskenet. Ungdo-
marna tog sina ryggor och gick hela vägen upp på Vetteberget 
för att åka föräldrafritt på de frusna småsjöarna. Aldrig har det 
väl sålts så många korvar, korvbröd och så mycket grillkol utanför 
högsäsongen! 

Vinterbadarna var fler än någonsin, vi såg kajaker långt utöver 
hösten och väldigt tidigt i våras, till och med innan öringsfiskarna 
dök upp 1 april. Och på tal om öringsfiskare – i år hade vissa en 

När det blev inne att vara ute

hel hejarklack bestående av den egna familjen i vattenbrynet, 
det har i alla fall inte jag sett förut. Utsikten från Vetteberget 
har synts ovanligt mycket i Facebookflödet, jag har en känsla 
av att många utforskat och nyttjat sitt närområde rejält under 
vintern som gick och att det verkligen blivit inne att vara ute. 
Pandemivintern blev faktiskt ännu ett bevis på vilken livskvalitet 
det innebär att bo och leva i Fjällbacka året runt. n
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VA-projekt i samhället  
– nu och för 50 år sedan

Text: Hans Schub •  Foto:  Tanums kommun

I början av 70-talet tog dåvarande Kville kommun 
beslut om flera stora VA-projekt i Fjällbacka. 50 
år senare är det dags för nya, stora omfattande  
arbeten som har direkt koppling till det som gjor-
des på 70-talet.

För att få lite perspektiv så väljer jag som vanligt att gå tillbaka 
i historien genom att leta i äldre nummer av Fjällbacka-Bladet. 
I en artikel i sommarnumret 1970 skriver Raymond Hansson att 
Kville kommun lämnat in en ansökan om nytt avloppsrenings-
verk till Naturvårdsverket. I vinternumret meddelas att den 
statliga finansieringen om knappt 3 av de totalt 4,5 miljoner 
som det nya verket kommer att kosta, är klar. Naturvårdsverket 
har också lämnat sitt tillstånd. Raymond Hansson skriver vidare:

”Verkets placering blir Kvarnberget. Ett bergrum kommer att 
utsprängas varvid ”byggnaden” blir mer eller mindre osynlig. Den 
dag verket kan tas i bruk blir en märkesdag, då vi genom utlopps-
ledningens mynning cirka 200 m sydväst Kråkholmen och på 16 
meters djup, med gott samvete kan utsläppa samhällets renade 
avloppsvatten.”

Parallellt med nytt reningsverk projekterade Kville kommun för 
en dagvattentunnel genom Vetteberget, från Liden till torget. 
Samhället hade stora problem med översvämningar vid Liden, 
vatten trängde ibland in i de första husen i Sumpan. Hela 
bostadsområdet var dock ännu inte bebyggt. Byggstart för båda 
VA-projekten skedde i början av 1971 med sprängningsarbeten 
både på Liden och vid Kvarnberget.

Om arbetet vid Liden kan vi läsa: ”Arbetet här blev mycket 
krävande, och snart var området förvandlat till ett slagfält. Pyra-
mider av jord och lera växte snabbt under det att grävmaskiner och 
lyftkranar krälade fram i gyttjan. Den bohuslänska leran gör ingen 
glad, och blev inte nu heller någon glädjespridare.”

Arbetet med tunneln kom inte längre än att ingången vid Liden 
sprängdes fram. En ny bedömning visade att bergets kvalitet, 
speciellt vid torget, skulle kunna innebära risker och framtida 
ansvar för kommunen. Ett ansvar som annars fortsatt skulle 
ligga på staten. Arbetet avbröts och en ny kalkyl visade att de 
åtgärder som skulle behöva utföras, förstärkningar med betong 
och annan bergsäkring, skulle komma att uppgå till 850 000 kr. 
Stor beslutsvånda infann sig. Kville kommun gick upp i Tanums 

Dricksvattenledning dras till Mörhult och den nya vattenreservoaren som byggs här.
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kommun och först 1974 tog fullmäktige beslut om att återuppta 
arbetet med tunneln. Under nio månader sprängdes den 490 
meter långa tunneln och man nådde torget i april -75. Allt gick 
enligt plan. Fjällbacka-Bladets förstasida nr 37 (dec -74) pryds 
av en bild på ett antal herrar och två damer, samtliga ledamöter 
i kommunstyrelsen. De gjorde i oktober -74 ett platsbesök i 
den då dittills 130 m långa tunneln. Förutom dagvattenledning 
kom  tunneln också att ge plats för en avloppsledning. Det 
sprängda bergsmaterialet kunde användas som uppfyllnad i 
bostadsområdet i Sumpan, som nu alltså kunde förverkligas. Av 
Kvarnbergets utsprängda berg byggdes piren på Badholmen.

Nu skriver vi 2021 och de omfattande 
projekten idag är dessa:
Tillgången på kommunalt dricksvatten förstärks genom att en 
sjöledning lagts från Kämpersvik till Mörhult. I Mörhult byggs 
just nu den högvattenreservoar som vi skrev om i förra numret. 
En ny väg har byggts till reservoaren. Både mängden vatten 
och vattnets tryck ökas alltså betydligt genom dessa projekt.

Sjöledningen från Kämpersvik består också av en avloppsled-
ning. Denna leds till avloppsreningsverket, eller snarare från 
verket, eftersom det är denna ledning som gör det möjligt att 
Fjällbackas reningsverk kan stängas ner. Det stora avloppsre-
ningsverket i Bodalen öster om Kämpersvik har redan ersatt 
verket i Grebbestad, och nu blir det Fjällbackas tur att kopplas 
in. Men hit leder fortsatt alla avloppsledningar så anlägg-
ningen måste finnas kvar som en mellanlagring och pumpsta-
tion. Arbetet med ledningen till Kvarnberget-verket krockar 
med uppbyggnaden av ny kaj. Det arbetet måste göras klart 
innan sjöledningen slutligen kan nå ända fram. Men detta är 

FAKTARUTA:
Investeringar 2021-2022

• Ny kaj 60 miljoner.

• Vattenreservoar, ledningar,  
mark samt väg 14 miljoner.

• Sjöledningar inkl ombyggnad  
av reningsverket 60 miljoner.

inte den enda avloppsledning som nu förläggs mot kajen. Den 
ovan nämnda avloppsledningen genom Vetteberget övergår 
idag i en ledning som är förlagd i Norra Hamngatan, för att 
fortsätta till reningsverket. Denna ledning saknar den kapacitet 
som egentligen behövs och därför dras sjöledningen som en 
förstärkning direkt från tunneln vid torget till kajens anslutning. 
Denna ledning är 350 meter lång och har borrats ner under 
vägen vid torget, och vidare under sjöbotten på ett djup av 
flera meter för att komma upp vid kajen.

Vid nya kajen görs en ”kopplingsbox” som gör att även framtida 
VA-anslutningar kan göras. Exempel på detta är den sjöledning 
som troligen kommer att dras från Dyngö. Här pågår ett privat 
projekt att ansluta husen på ön till kommunalt VA. Plats i ”boxen” 
finns också om t ex Valö-borna i framtiden skulle vilja ge sig på 
samma typ av projekt.

Orsaken till att avloppsverket nu stängs är dess placering i 
samhället som hindrar nya bostäder i dess närområde. Badis 
kommer att kunna återuppbyggas i den form som ägarna länge 
önskat och i Fjällbackas fördjupade översiktsplan finns hela 
Kvarnberget inlagt som ett strategiskt område för bostäder. 
Avloppsreningsverket vid Kvarnberget hinner alltså fylla 50 
år innan det går i graven. Planerat slutdatum är satt till senast 
december 2023.

Den dag som reningsverket stängs ner kan nog också komma 
att kallas ”en märkesdag”. n

Tack vare att ledningsborraren kunde backa upp mot Vetteberget behövde 
södra Hamngatan inte grävas av.
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Kajen i retroperspektivKajen i retroperspektiv
Text: Anders Torevi • Foto:  Hembygdsarkivet och Anders Torevi

Kajen, eller Planarne som området kallas, genomgår 
nu den största förändringen på drygt 60 år. För att 
visa områdets utveckling genom decennierna tar 
jag det från början…

På bilden ovan från 1909 är stranden fortfarande långgrund 
och området inte mer utbyggt än några pålverksbryggor för 
att kunna ta emot större fartyg. Som alla kustsamhällen hade 
Fjällbacka en ångbåtsbrygga.

I samband med bygget av vägen utmed strandlinjen anlades 
en blockstenskaj för att stabilisera stranden och nå ett lite större 
vattendjup. Djupet var dock inte tillräckligt för större fartyg så 
en pålverksbrygga byggdes i södra änden samt ett par mindre 
bryggor längre norrut för tilläggning och lastning av mindre båtar. 

Sillindustrin tog fart på 40-talet och kajens norra del blev last- 
och lagerplats för silltunnor när Richters köpte in sill. Lastytan 
blev snart för liten och fartygen som lossade varor blev allt 
större. Fjällbacka municipalsamhälle och Kville kommun beslu-
tade att en större kaj, som tillät fartyg med upp till fem meters 
djupgående, skulle byggas. 20 oktober 1958 stod kajen färdig. 

I Bohusläningen 23 oktober kunde man bland annat läsa att 
kontrollanter och representanter från Arbetsmarknadsstyrel-
sen, Länsstyrelsen och Sjöfartsverket var med vid avsyningen. 
Fjällbacka Municipalsamhälle representerades av bland andra 

Berthold Kahlman, Elon Engberg, Östen Hedenfjäll och Arndt 
Berggren, Kville kommun av bland andra Reymond Hansson 
och Ragnar Weisäth.

Byråchef E. Rudhage från Arbetsmarknadsstyrelsen talade 
vid lunchen på Stora Hotellet och önskade samhällets idoga 
representanter lycka till. Länsarbetsdirektör Arvid Odlöf ansåg 
att Fjällbacka med sin nya kaj väl kunde hävda sig bland Bohus-
läns kustsamhällen. 

Hamnanläggningens kostnader redovisades i Bohusläningen 
till 495.000 kr varav statliga bidrag utgjorde 330.000 kr och 
kommunala anslag 87.000 kr. Municipalsamhällets andel var 
56.000 kr men var de sista 22.000 kr kom ifrån kan jag inte hitta. 

Kajen har under sina 60 år fungerat som lastkaj för sill, timmer 
och konstgödsel. Den har använts som tilläggningsplats för 
passagerarbåtar, marinens fartyg, fiskebåtar från andra håll i 
Bohuslän, skolfartyg och andra skutor samt i senare tider så 
kallade ”super yachts”. 

Här har dansats till midsommarfirande och bryggdanser. Vi har 
haft skoj på badortsfester och sett Ulf Lundell två gånger. Från 
stora scenen har vi lyssnat till Snoddas, Lill Babs, Sven-Bertil Taube, 
jazz med Gunnar ”Siljabloo” Nilsson och många, många fler.

Spelmanskuren på sydsidan kajen och stora scenen under Badis 
är sedan länge borta, men den utdömda kajen stod kvar som ett 
tragiskt monument från flydda tider. Så plötsligt hände det: efter 
årtiondens trätande om kajens nyttjande kom så lösningen som 
en gudagåva. Allt har sin tid och en ny tid kommer… n
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▲ Stenkajen, den innersta delen av ”Planarne” vid skiftet 1930- till 1940-tal.
▼ Betongkajen byggs 1957-1958.

▲ 1938 var Badis nybyggt och spelmanskuren på plats redo för dans.
▼ Silltunnor på kajen. Skutor lossar, tunnor rullar....

▲ HMS Gladan och HMS Falken – marinens skonertdivision. 1970-talet.
▼ Ulf Lundell fyllde kajen 1997 och 2003 (bilden).

▲ Midsommarfirande och bryggdans. Från tidigt till sent 1900-tal.
▼ Skat - Excel-grundaren Charles Simonyis super yacht 2006. 
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Text: Sofia Selberg • Foto: Viktoria Widelius och Mastiff/TV4

Viktoria Widelius iViktoria Widelius i

Viktoria Widelius hade drömt om att vara med i Robinson sedan premiären 1997. Under våren har vi fått följa 
hennes äventyr i tv-rutan som en av 5 000 sökande. ”Jag kom med för jag är mig själv.  Jag är superstark men 
har också en sårbarhet jag inte skymmer och så är jag rätt så färgstark”.

Mot en okänd destination satte hon sig i en helikopter tillsam-
mans med sin nya ”familj” bestående av militärer, tullmänniskor, 
egenföretagare och en VD. Väl på plats kämpade hon mot kyla, 
hunger och med att ”hålla truten” framför en kamera som gick 
non stop 22 timmar om dygnet, men Viktoria skulle inte tveka 
om hon fick en ny chans 

– Jag skulle sätta mig på planet direkt. Livet är för kort för att 
slarvas bort! 

Det är ett citat som beskriver Viktoria väldigt bra. Hennes mantra 
har alltid varit att bara göra saker hon tycker är roligt och endast 
umgås med människor som ger henne positiv energi, något 
som blev extra tydligt under hennes äventyr i Haparanda. Det 
handlar också om att man ska få utvecklas till den man är. 

– Det är bara vi själva som kan bestämma vem som ska vara 
kapten i våra liv. Tänk att öppna en kakburk av samma sort, det är 
ju urtråkigt. Om jag ska kunna inspirera barnen i Fjällbacka skola 
att gå sin egen väg måste vi säga farväl till Jante.

”Mamma har alltid sagt: du måste stå på dig. Pappa säger: 
du måste hålla käften, du kommer att bli dödad”.

Viktoria är så trött på den tystnadskultur som hon tycker råder i 
Sverige och det fanns tillfällen då det var väldigt svårt att hålla 
inne med ord och känslor under de tre veckor hon medverkade i 
Robinson, men under de minuter vi dagligen kunde följa henne 
på TV, är hon väldigt nöjd med hur hon framställs.

– Produktionen har fått med min kämpaglöd i tävlingar, att jag är 
en positiv person men de har också fått fram min analytiska och stra-
tegiska sida och att jag är lite flummig. Hon hänvisar till det avsnittet 
hon går vilse men i lyckans stund får syn på en fiskmås. ”Det kan nog 
alla som bor här förstå, att jag låter mig navigeras av en fiskmås.”

Hur känns det nu med all uppmärksamhet från journalister 
och hobbyreportrar som mig och allmänheten?

– Jag har fått så enormt mycket kärlek från de äldre företags-
gubbarna och fiskegubbarna. Det har blivit många selfies utanför 
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butiken. Alla ord har dock inte bara bestått av kärlek. Jag har bland 
annat fått meddelanden av arga indier som retar sig på att jag är 
supersvensk och stolt adopterad. Sedan har jag fått jättemycket 
handskrivna kärleksbrev, men jag får skylla mig själv att jag gick 
ut som supersingel.

Var Robinson ett strategiskt val?
– Ja, men mer efteråt. Till en början var det bara en dröm som 

gick i uppfyllelse. Det var först efteråt som jag förstod vilken bra 
PR det är och då har jag tagit vara på det så mycket som jag orkar.

Var det svårt att hålla tyst om ditt deltagande? Vad skulle 
konsekvenserna bli om du försade dig?

– Jag fick skriva på elva sidors kontrakt. Man får böta en ganska 
rejäl slant om man försäger sig. De enda som visste var mamma, 
pappa, min ex-man och mina bästa vänner. 

Du är väldigt driftig och upplevs som modig, var tror du att 
det kommer ifrån?

– Mamma och pappa har varit tråden i mitt liv och drivkraften 
har jag från dem. Jag är född i Kerala, i södra halvan av Indien, där 
majoriteten av alla kvinnor är läskunniga och kan skriva. Många 
av dem är egna företagare och är inte beroende av männen. 

Var får du din kraft ifrån?
– Mitt jävla självförtroende som är så extremt starkt men ändå 

så skört och från dem som var elaka när jag var liten. De får mig 
att vilja tävla. 

Vad är du rädd för?
– Att mamma och pappa ska dö. Då förlorar jag min tråd. 

Vad står du upp för?
– Orättvisor och mobbing, det är det värsta som finns.

Kan du fortfarande äta blåbär?
– Ja, jag älskar blåbär.

Vad var din personliga sak?
– En elektrisk flugsmälla. Jag är extremt allergisk mot getingar. 

Får inte jag spruta efter ett getingstick, dör jag. 

Har du sett alla avsnitt?
– Ja, jag har följt allt slaviskt.

Nu i efterhand med facit i hand, skulle du gjort om äventyret 
igen?

– Om du frågat mig när jag var på plats: never. Om de frågat mig 
nu: jag hade satt mig på planet direkt! 

Kom du någon av deltagarna närmare än de andra?
– Joanna och Annika.

Vem tycker du var en värdig vinnare av Robinson 
– Det är enkelt, Joanna.

Vad hade du gjort om du vunnit Robinson och en halv miljon 
kronor?

– Jag hade bjudit mina fyra bff´s (bästa kompisar) på en brakresa 
till Manhattan för att leva livet. Det finns bättre mål i livet än att dö 
duktig och pretto, så några kvällar på Manhattan hade varit min 
gest mot dem som trott på mig allra mest. 

Är Robinsson det galnaste du gjort?
– Nej. Nu har jag ett nytt mål. Det är så jag har byggt upp mitt liv, 

nya mål med nya drömmar och nu smäller det! Jag behöver bara 
ha en miljon människor bakom mig. 

Ett uppvaknande
För Viktoria har Robinsonresan blivit ett uppvaknande, där hon 
kan se att hon har mycket att bearbeta, samtidigt som hon inser 
vad hon betytt för folk och för sig själv. 

– Jag kan se att jag inte är perfekt, och vem bryr sig egentligen. 
När man inser sina fel och brister, det är väl då man är en bra 
pedagog! n

Med programledaren Anders Öfvergård. Så är det ju! Annki Nilsson och Viktoria.
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Allégatan till Håkebacken
– ett hus flyttar 1959

Text: Eva Björving • Foto: Hembygdsarkivet och Eva Björving

Den första bilden på högersidan visar Allégatan, som den såg 
ut på 1940- och 50-talet. På den tiden låg det fortfarande stor-
gatsten på gatan och träden till vänster bildade en lite ojämn, 
ensidig allé. På fälten nedanför träden – där man idag hittar 
Konsum och alla villor i Sumpan – betade de närliggande går-
darnas hästar och kor.  

Man använde inte gatunamn och husnummer på den tiden, 
bara postlådenummer, men det första huset på den första  
bilden var Hulda Påhlssons och skulle idag haft adressen 
Allégatan 21. Det bakomliggande huset, på Allégatan 23, finns 
fortfarande kvar och kan ses som referens för hur Huldas gamla 
hus var placerat. 

”Huldas hus” byggdes troligen på 1860-talet och 1868 flyttade 
sjökapten Carl Petter Påhlsson och hans fru Ann-Sofie in. Det är 
osäkert om de lät bygga huset eller om det redan fanns på plat-
sen när de flyttade dit. Påhlssons fick nio barn och 1880 föddes 
Hulda som nummer sju i raden. Hon förblev hela livet ogift och 
bodde kvar i föräldrahemmet, vilket aldrig moderniserades. Men 
på 50-talet ärvde Hulda pengar och istället för att modernisera 
det gamla huset, bestämde hon sig för att låta bygga ett nytt och 
modernt hus på tomten. Hennes brorson, arkitekten Gerhard 
Paulson, ritade det nya huset och det uppfördes vintern 1958-
1959 på samma tomt som det gamla huset, men det nya låg 
längre in på tomten. På det sättet kunde Hulda bo kvar i sitt gamla 

föräldrahem under byggtiden och sedan göra den mycket korta 
flytten in i sitt nya hem, vilket är det hus som idag fortfarande 
finns på adressen Allégatan 21. På bild 2 kan man skymta hörnet 
av det nya huset längst till höger i bild. Bilden visar hur man håller 
på att förbereda det gamla huset inför flytten.

Hulda var 78 år gammal när hon överlät det gamla huset till 
sin systerson, Ingemar Järund. Han hade skaffat en tomt på 
Håkebacken och den 30 maj 1959 var det dags att flytta huset 
till sin nya plats på Föreningsgatan 18. Innan flytten var man 
tvungen att sten för sten ta ner skorstenen för att senare mura 
upp den igen. Huset var ju inte så stort men efter vad man kan 
se på en av bilderna så var man nog tvungen att fälla en del av 
träden längs vägen för att komma fram. 

På bild 4-5 passerar transporten ovanför Liden och Fridhem och 
på bild 6 ser man huset bogseras i kurvan ovanför Lunnemyren 
(lastbilens registreringsskylt med K är från Blekinge).  Vägen runt 
berget hade vid tiden för flytten ännu inte blivit asfaltbelagd. 

Jag personligen är mycket glad över, att min morfars föräldra-
hem fick leva kvar – även om det blev på en ny plats. Hulda var 
nöjd med att ha fått ett modernt hus, där hon sedan fick bo i 
14 år. På den högra bilden ovan kan man se att det nästan 160 
år gamla huset har ”funnit sig väl tillrätta” på sin nya plats och 
att dagens ägare pietetsfullt bevarar det. n

1959: Allégatan 21 – 2020: Föreningstagan 18. Det mer än150 år gamla huset är ännu i gott skick. 
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Tornen på Källvikshöjden 
– förändringar huggs in i berget

Text: Lars Kahlman • Foto:  Kulturlandskapet och Hembygdsarkivet 

Inom kort har vi två torn, vattentornet och telefon-
tornet, som kommer att vaka över Fjällbacka från 
Källvikshöjden. Det blir en stor förändring då en 
bred väg dras fram, av mald granit från berget, som 
kommer att sträcka sig i en halvbåge från 163:an, 
genom Mörhultsskogen, och upp till telefonmasten. 

Vägen kommer att användas för att forsla upp vattentornets 
tunga betongsektioner och möjliggöra att vattenledningar 
grävs ner. Tornet, som kommer ha en volym på runt 1300 
kubikmeter, skall ge jämnt tryck och flöde av rent vatten till 
Fjällbacka med omgivning. Dricksvattnet som kommer hit via 
nya ledningar i havet från Kämpersvik, som i sin tur ansluter till 
ledningarna från Nedre Bolsjön  via reningsverket i Tanumshede, 
har en lång väg för att nå oss i Fjällbacka. De två projekten, 
havsledningen och tornet, skall för lång tid framöver säkra 
samhällets expanderande vattenbehov. 

Intressant är att dragningen av ledningar och vägen i berget 
krävt att man dokumenterar och tar hänsyn till både äldre och 
nyare historiska lämningar i Mörhultsskogen och uppe på Käll-
vikshöjden. Något som för Källvikshöjden lett till att lämningar 
där, från stenhuggarepoken, blivit bra dokumenterade av Lisa 
Börjesson Liljas från Kulturlandskapet i Fjällbacka. Vid byggna-
tionen har målet varit att hålla lämningarna från stenhuggeri-
verksamheten intakta vilket gör att de kan beskådas om man 
använder den nya vägen för promenader till bergets topp. En 
storslagen utsikt fås på köpet när man når krönet. 

Historiskt har stenhuggeri och stenbrott förknippats med 
orterna längs kusten i Bohuslän, så även Fjällbacka. Detta trots 
att verksamhet inte var speciellt långvarig här. Äldre släktingar 
har berättat historier och skrönor från perioden men mycket 
är höljt i dunkel då vi själva inte var med och högg sten. En 
liten kort historik om tiden kan därför inte skada så att vi kan 
uppskatta en tur genom lämningarna och guida våra besökare. 

Det anses att den industriella stenhuggeriverksamheten i 
Bohuslän med inriktning på produktion för försäljning påbör-
jades år 1842 av Granit AB C. A. Kullgrens på Bohus-Malmön. 
Behovet av kommersiellt bruten granit berodde på att man 
behövde hållfast sten till Trollhättans slussar och Karlstens 
fästning, vilka var de två första stora kunderna utanför Norra 
Bohuslän. Grundaren av bolaget, Carl August Kullgren, avled 
dock redan år 1851 men verksamheten togs över av hans änka 
med följd att namnet ändrades till C. A. Kullgrens Enka AB. Därav 
det i Bohuslän så tidigare i dagligt tal väl kända företagsnamnet 
”Kullgrens Enka”. Under Ulrikas ägarskap och sonen Ivars led-
arskap expanderade bolaget kraftigt och blev med tiden det 
dominerande bolaget i Bohuslän för brytning av granit.

I Fjällbacka stod kyrkan, av lokalt producerad granit, färdig år 1892 
vilket troligtvis drev fram behov av och gav ökad kunskap i att 
hugga granit. Strax efter kyrkbygget sker den första etableringen 
av ett stenhuggeribolag i Fjällbacka. Bröderna Albert och Justinus 
Tobisson (A & J Tobisson) drev kommersiell stenhuggeriverksam-
het i Fjällbacka med omnejd. År 1898 börjar man med småbrott 

Brottsyta i Mörhultsberget med den typiska rosa bohusgraniten.
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för att redan år 1899 starta det första storbrottet. Småbrott 
innebar att en eller ett fåtal personer utförde alla moment som 
att bryta, grovforma och putsa stenarna på en och samma plats. 
Storbrotten var mer industriella med brytning, formning och 
putsning separerade. Storbrotten krävde mer investeringar och 
passade troligen mer för kontinuerlig drift med fast personal. I 
Mörhult finns storbrott men småbrotten tycks dominera vilket kan 
bero på att lokalbefolkningen ofta kombinerade stenhuggeri med 
fiske. Som kuriositet kan nämnas att författarens farfar fiskade 
och högg sten men även arbetade som frisör. Man kan tänka sig 
att stenhuggarna som flyttat in arbetade mer i storbrotten då 
de inte hade kunskap om havet och fisket. Inflyttningen skedde 
i huvudsak från andra orter i Bohuslän men även från Blekinge 
och Halland där man hade stor erfarenhet av stenhuggeri sedan 
tidigare.

I Fjällbacka finns rester av stenbrott på många ställen, allt från 
storbrottet uppe på kullen mot Anråsälven, små- och storbrott 
norr, öster och söder om Källvikshöjden, storbrott vid Kvarnber-
get i hamnen och småbrott vid södra delarna av Vetteberget. 
Det kan nämnas att skrotstenen från Kvarnberget användes för 
att fylla ut för kajerna i inre hamnen. Det finns även brott inåt 
landet t.ex. i Karlslund och troligen på många fler ställen, både 
för lokalt och industriellt behov. Den brutna graniten användes 
i början i Sverige men exporterades senare till stor del till Tysk-
land, Danmark och Storbritannien, ofta för kajbyggen, men även 
så långt bort som till Buenos Aires i Argentina. 

Källor:
Lisa Börjesson Liljas, Fjällbacka 163:1, Kville socken, Tanums kommun, Västra 
Götalands län Kulturmiljöutredning: Dokumentation av stenindustriella 
lämningar på Källvikshöjden, Kulturlandskapet 2020
Annika Östlund m fl., Granitindustri – en förstudie om kulturreservat för 
stenindustrin i västra Götalands län, Rio Kulturkooperativ 2008

dels ej öppnade brott med 
noggranna beräkningar, dels 
lät skrotstenen ligga kvar och 
omöjliggjorde vidare brytning 
i de upptagna brotten. ”Det 
synes vara brist på klok och 
erfaren ledning” rapportera-
des det i Svenska Dagbladet. 
Dessutom var inte arbetarrela-
tionerna alltid de bästa i början 
av seklet. Lysekilskuriren rap-
porterade i december 1902 
att ”strejker och avtalsstrider 
präglar året i allmänhet” och 
dessa fortsatte senare under flera år längs hela Bohuskusten. 

Arbetarsidan tycks varit bra organiserade. Redan 1898 fanns 
en fackförening i Fjällbacka, en folketshusförening instiftades 
1902 och ett hus byggdes redan samma år (eller 1904) söder 
om badrestaurangen (huset revs på 70-talet) till en kostnad av 
11 000 kronor. Huset hade en scen i en stor sal som kunde ta 125 
personer, en mindre sal och vaktmästarbostad, vilket tyder på att 
många människor måste ha varit engagerade inom stenhuggeri-
verksamheten. Att 1902 var ett händelserikt år i Fjällbacka förstår 
man då det i september 1902 blev stridsåtgärder här. Fjällbacka 
Stenhuggeri AB (A & J Tobisons), som också lär innefattat brotten i 
Kämpersvik och Grebbestad, visade ovilja att förhandla. Arbetarna 
beslutade sig för att resa sig från sina arbetsplatser. Bröderna 
Tobisons som var ägare till brotten i Fjällbacka tycks ha fått nog 
av området och sålde 1903 till Kullgrens Enka AB som tillsammans 
med andra delägare drev verksamheten vidare i Fjällbacka och på 
Smögen. År 1914 blir Kullgrens Enka ensamägare till Fjällbacka 
Stenhuggeri AB mot att Skandinavisk Granit blir ensamägare till 
Smögen Granit. 

Hur länge det höggs sten i bergen i Fjällbacka är lite oklart. 
Under 30-talet slog depressionen till och det blev svåra tider för 
stenhuggerierna och man kan tänka sig att Fjällbacka inte hade 
de bästa förutsättningarna. Det tycks ha pågått verksamhet 
under 30-talet och till och med under 40-talet i Mörhult. Fjäll-
backa Stenhuggeri AB upphör som bolag 1959 men det är troligt 
att det mesta av verksamheten i slutet låg utanför Fjällbacka. n

Att stenhuggeriverksamheten, dess organisation och arbetsre-
lationer, skapade konflikter var något som tidigt uppmärksam-
mades. Till exempel rapporterade statsgeologen Dr. E. Svedmark 
efter ett besök i Fjällbacka, Grebbestad med omnejd år 1900 att 
man misshushållade med graniten i Bohuslän. Detta då man 

Gatsten skeppas ut vid Varvet, nuvarande Skäret, tidigt 1900-tal.

Kvarglömt stagjärn för en kran.

Transportvägar av stenflis för att frakta fram sten i Mörhultsberget.
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L E D I G A  LO KA L E R
• Kontor fr. 18 kvm

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

• Lager med hög takhöjd fr. 120 kvm

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

fiberanslutning i både kontor och lager, inhägnad gårdsplan
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Anrås hästgård
Text: Anders Torevi • Foto: Anders Torevi • Illustration:  Tanums kommun

Allt började med att Lasse och 
Ingela Lundberg 1997 köpte grann-
gården till projektet. Dottern Karo-
lina var hästintresserad och de 
fixade boxar i ladugården, inhäg-
nade hagar och gjorde en paddock. 
Ryktet spred sig och goda vänner 
hörde av sig och ville få tillgång till 
beteshagar under sommaren.

– En hästgård är en jäkla massa 
jobb. Varför inte bygga en som 
man delar på, med gemensamma 
tillgångar? Kanske 15 personer, 
minns Lasse.

En trojka bestående av Lasse, Göran 
Bauer och Thomas Glenndahl med olika nivåer av idéer, kompe-
tens, ekonomi och fötterna på jorden, tog tag i saken. En sedan 
flera år öde gård på Lilla Anrås köptes och man började skissa på 
”Projekt Anrås Gård”. Bolag bildades, kommunen kontaktades och 
frågorna var många. 

– Man kan inte ha hästar i direkt anslutning till ett flygfält, fick 
vi höra. Vi åkte ner till Säve där Göteborgs Hästgymnasium ligger, 
bara avskilt med ett staket mot den betydligt större flygplatsen. 
Efter intyg av chefen på skolan att det inte var några som helst 
problem var den frågan avklarad.

Utöver själva stamfastigheten blir det tolv tomter uppe på 
bergskanten på västra sidan vägen. 

Efter 16 års väntan på godkänd detaljplan ser det nu äntligen ut att bli något av projektet med en hästgård, 
tomter och en gemensam stallanläggning på Lilla Anrås. Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 23 
mars och planen vann laga kraft 21 april.

– Åtta meter upp hamnar tomterna 
och jag har nyligen fått veta att det är 
riktigt bra. Såpass högt över hästarna 
innebär mycket färre hästflugor… 

Vägen kommer att flyttas lite och gå 
närmare berget. På östra sidan vägen 
kommer stallbyggnaden att byggas, 
med hagarna rätt utanför dörren.

– Hästarna skall inte behöva ledas 
över vägen från boxarna. Det blir 
13 boxar, en box för varje tomt. Vi 
bygger en paddock i anslutning till 
stallet, foderlada, redskapshall och 
en veterinärplats. Ridstigar i området 
kommer vi att fixa och vi kommer att 

tillhandahålla båtplatser i Långsjö eller Kämpersvik för de tomt-
köpare som vill det.

– Kommunalt vatten och avlopp kommer att vara framdraget 
till tomterna. Avloppet kopplas på vid Norra Backa och Bolsjöled-
ningen, som går genom hela kommunen, går över våra marker 
så vattentillgången löser vi. Markerna är ganska stora, 40 hektar.

Kölistan är lång och sökande efter entreprenör pågår. Coronan 
har nog gynnat projektet, folk har lärt sig jobba hemma och nu 
vill man flytta ut på landet med sina hästar. 

Eftersom detaljplanen är klar är det nu dags att söka bygglov 
och vi hoppas få återkomma när allt är färdigbyggt och invigt. n

Lasse Lundberg framför gården på Lilla Anrås som nu skall bli Anrås Hästgård.
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och mycket mer.
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Så kan man också hylla Fjällbacka – Anders Torevi

Ing-Britt Engberg fyllde jämnt – Clas Collin

Det sjöngs. Och det spelades. Och det 
hurrades. Och Ing-Britt vinkade till de 
uppemot femtio gratulanter som samla-
des utanför huset på Södra Hamngatan. 
För den som till äventyrs inte fattade vad 
som stod på, fanns det ett stort plakat på 
grannens staket: ”Hjärtliga Gratulationer 
Ing-Britt på 100-årsdagen!”  

Hundra levnadsår är svårt att greppa. 
Det blir lätt en klyscha: ”Ja må hon 
leva uti hundrade år”. Men tänk såhär: 
Ing-Britts föräldrar Annie och Ragnar 
Setterlind gifte sig när det var ett år 
kvar av första världskriget. När Ing-Britt 
föddes 3 december 1920 i det gula huset 
i Majorsbacken hade just Spanska sjukan 
gett sig. Som åttaåring var hon med om 
den stora branden i Fjällbacka. När hon 
sexton år gammal fick hela ansvaret för 
Setterlinds bageri, proklamerade Hitler och Mussolini axeln 
Berlin-Rom. 1946 startade hon och hennes Elon speceriaffär, 
just i huset där hon nu grattades 74 år senare. 19 statsministrar, 
lika många amerikanska presidenter och tre (långlivade) kungar 
har hon avverkat hittills. Hundra år är en lång tid. 

Tillbaka till firandet. Lasse, Curt-Eric, Janne och Pelle började 
med gratulationskonsert i trädgården, medan Ing-Britt njöt 
från trappen. Fler och fler strömmade till och till slut fick upp-
vaktningen flytta ut på gatan. Sönerna Bertil och Lars var där. 

Barnbarnen Claes, Peter och Rickard 
var där, liksom Agneta, Jessica och 
Ingela. Föreningen för Fjällbacka och 
grannar och vänner och ännu mer släkt 
var där och uppvaktade och viftade 
med svenska flaggor. Allt under strikta 
Covid-regler med avstånd och allt. 
Därför hissades också presenter och 
blommor upp från Hamngatan i en korg 
till en glad Ing-Britt.

Firandet började redan tidigare på 
dagen. Någon stor gemensam fest var 
ju inte att tänka på med viruset lurande 
bakom knuten. Istället avlöste barn och 
barnbarn varandra med att hylla Ing-
Britt i lagom portioner. 

Vad tyckte Ing-Britt själv om sin hund-
raårsdag? Peter berättar att hon var 
oerhört glad och rörd över den stora 

uppvaktningen: musiken, alla vänner och grannar, blommor 
och presenter!

Nu sex månader senare, hur ser livet ut för hundraåringen? Jo 
tack, hon bor naturligtvis kvar i sitt hus, med söner, barnbarn 
och barnbarnsbarn nära. Sköter sig själv utan hemtjänst och är 
lika pigg som när hon bara var 99! 

Vill du läsa mer om Ing-Britt och hennes liv så finns det en 
längre artikel i Fjällbacka-Bladet nummer 122, juni 2017. Den 
hittar du på www.fjallbackabladet.se. n 

Man kan älska vårt samhälle på många sätt. Under epitetet ”lite 
mera udda hyllningar till Fjällbacka” presenterar vi här tre; en 
lite mer kortvarig och två livslånga. 

Linnea Eriksson och mamma Lena, med sommarhus i Fjäll-
backa, brukar varje jul baka pepparkakshus. Julen 2020 blev 
det lite mer, strandlinjen av pepparkakssamhället Fjällbacka.

Till de mera permanenta hyllningarna hör Tobias Järdvings rygg 
med Fjällbackas siluett à la 1980-tal. Pappa Jörgen tecknade 
fjällbackamotiv och sålde på torget på den tiden och en av dessa 
blyertsskisser fick bli ryggmotiv. Vi hittar en annan tatuering 
på Andreas Ekströms underarm. Även den med ett kostnärligt 
motiv som källa, ett komprimerat samhälle av Peter Engberg. n

Foto: Linnea Eriksson Foto: Liza Collin Foto: Privat
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marina pålar med låg miljöpåverkan
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för en bättre framtid!
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• SKÄRGÅRDSTUR
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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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Tio år med MusikQuiz
Text & Foto: Annika Torevi

I Sverige är vi tokiga i frågesporter, vi älskar att täv-
la i allmänbildning och så har det varit sedan tidigt 
1940-tal. Förutom På Spåret i Bryggans regi har Fjäll-
backa en helt egen musikquiz-duo i Christer Lindh 
och Håkan Torstensson. De har förgyllt mååånga fre-
dagar på Lilla Berith/Bååthaket. Tio år av quizzande 
har det blivit. Fattar ni? Ett helt decennium! 

Hur – och varför - började ni arrangera quizzer?
Christer: – Det började med att jag såg att många ställen runt 

om på andra orter hade pub-quizzer. Många vänner som var på 
dessa klagade på hur de gjordes, så jag tänkte att Fjällbacka också 
borde ha quiz, fast bättre. Jag frågade Håkan som är lika galen i 
musik och frågesport som jag, om vi skulle göra detta. Sedan var det 
bara att kolla med dåvarande Lilla Berith om de ville ha konceptet.

Det måste ligga mycket jobb bakom - vem gör vad?
Håkan: – Christer gör frågorna och väljer musiken till dessa 

och jag sätter ihop musikmixarna och bilderna som vi har efter 
musikfrågorna.

Rymden, Sex & samlevnad, Världen, Tv & radio, Instru-
mentalt, Film är bara några få exempel, hur kommer ni på 
teman och frågor? 

Håkan: – Vi kommer båda med idéer på teman och sen gör vi 
frågorna utifrån temat som vi har bestämt oss för.

Christer: – Ibland kommer vi på teman på våra ”after-quiz” 
hemma hos Håkan, eller så hör man en bra låt man vill ha med 
och gör ett tema med artisten eller låttiteln.

Mest galna tema, då?
Håkan: – Vi hade ett tema som vi kallade ”På Andra Sidan” som 

handlade om personer som har lämnat oss. Men det spekulerades 
vilt bland de tävlande om vad det kunde betyda, alltifrån musik från 
andra sidan landet eller från andra sidan jorden och så vidare. Det 
tog en stund innan de förstod vad vi menade. 

Jag har hört rykten om att ni exporterat quizzerna ut på 
bygden – har ni några exempel?

Christer: – Ja, det har blivit en liten ”världsturné”... Folk utifrån har 
varit på våra quizzer och sedan velat ha oss på sin lokala krog. Först 
var vi hos Hedi Haj Kalifa på hans La Dolce Vita i Uddevalla, sedan 
Bullaren, Grebbestad och Hamburgsund. Diverse privata quizzer 
hos företag och föreningar, har det också blivit.

Håkan: – Men dessa utflykter är aldrig likadana som orginalquiz-
zerna i Fjällbacka. Vi kör t ex inte ”Kryssen” och ofta blir det mindre 
antal musikmixar också. Detta för att Fjällbacka-quizzerna är vår 
hemmaplan och man skall få något extra här. 

Jag har också hört talats om att någon vann en hummer…
fler galna priser värda att nämnas?

Håkan: – Priset brukar ofta vara presentkort på mat eller en flaska 
bubbel, galnare är så brukar det sällan vara.

 
Mest ihärdiga lag?

Christer: – Det har verkligen gått i epoker med några lag. Först 
var det lag PMS (Pingen med sällskap) bestående av Peter Engberg, 
Oscar Nordblom och Lena Willig. Sedan var det Mörhultarna med 
Torevi’s och efter dem kom Hamburgsunningarna med Ingemar 
Kristensson i täten. Fast de som varit med mest är nog tre lag; 
Nettan Ekström med vänner, Anneli Olsson med vänner och Len-
nart Torstenson och hans sambo. 

Visst blev det väl tipspromenad förra våren när pandemin 
slog till? Fortsatte ni med det?

Håkan: – Än så länge har det bara varit en tipspromenad men vi 
funderar på att göra fler.

Är det fortfarande roligt – kör ni tio år till?
Håkan: – Jag tycker fortfarande att det är skoj att göra quiz-

zerna men kan också tycka att det blivit lite svårare. Vi har ju 
kört några år nu så det blir svårare att hitta bra teman, låtar 
och så vidare.

Christer: – Håller med Håkan, så länge det är skoj så kör vi! Sedan 
har vi ju utökat quizzerna och hittat på nyheter varje år, det blir 
aldrig slentrian. Vi försöker köra våra quizzer under vår och höst, 
då finns oftast inte så mycket annat på krogarna att roa sig med. 
Men några afterbeach-quizzer har vi allt gjort. Som mest har vi 
haft 75 personer på våra quizzer, plus en kölista på 22 personer. n 
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Text: Marie Desoysa • Foto: Pressbild

”Oliboli””Oliboli”
– framgången inom – framgången inom 
e-fotbollen fortsättere-fotbollen fortsätter

Vi har återigen anledning att återvända till Oliver Uttgren och 
hans imponerande prestationer inom e-fotbollen. Sist vi mötte 
Oliver var i april 2020. Han hade vid det laget nått fin framgång 
i Fut Champions-tävlingar runt om i Europa, men även här satte 
coronapandemin stopp och det var oklart om VM skulle gå att 
genomföra. 

Vi vet nu att VM 2020 blev inställt och att Oliver vid det laget 
spelade för Örgryte IS och under sommaren 2020 istället deltog 
i en europaturnering. En fin 3:e plats blev resultatet. Hösten blev 
lugn med uppehåll fram till november då en ny FIFA-säsong drog 
i gång. Oliver skrev dessutom kontrakt med italienska Mkers, 
som han nästkommande två år kommer tävla för.

FIFA-turneringen innebär fem kvaltävlingar där spelarna 
genom poäng och resultat rankas inför VM. Efter fem spelade 
turneringar är Oliver just nu rankad 5:a, av 64 spelare, och har 
alltså en god chans att säkra en plats för VM 2021!

Under tiden fram till VM kommer Oliver under maj månad delta 
i Champion League-tävlingar och möta Europas bästa spelare. 

Som om dessa framgångar inte var nog, har Oliver under vintern 
som gått blivit uttagen som en av fyra spelare att representera 
svenska landslaget inom e-fotboll. I skrivande stund (mitten av 
april) har landslaget och Oliver nyss tagit en nordisk mästartitel. 
De vann över Danmark, Norge och Finland i tävlingar under 
helgen.

Oliver eller ”Oliboli” som är Olivers spelarnamn livnär sig numer 
helt och hållet på e-fotbollen. Någonting får mig att tro att vi 
även framöver kommer få anledning att återkomma till denna 
makalöst duktiga grabb. Tills dess, Oliver, önskar vi dig stort 
lycka till inför sommarens VM och andra kommande utmaningar! 
Fortsätt sätta Fjällbacka på e-fotbollskartan. Heja dig! n

Precis innan denna 
tidnings presslägg-
ning fick vi reda på att 
Oliver kvalat in till VM 
i e-fotboll som avgörs i 
Köpenhamn i augusti. 

Vi får säkert anledning 
till att återkomma till 
det. Grattis, Oliboli!
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I diagrammet ser du utvecklingen av folkmängden 
under tio år. Den bygger på kommunens officiella 
statistik. Längst ner i diagrammet ser du att barn 
och ungdomar (0-19 år) ökade med 7 på Fjällbacka 
landsbygd, medan vi tappade 27 stycken i Fjäll-
backa samhälle under 2020. Men tillsammans 
minskade alltså storfjällbacka med 20 stycken 
framtidshopp, till 253.  

Barn och ungdomar flyttar inte ensamma. Högre 
upp i diagrammet ser du att Fjällbacka landsbygd 
totalt efter flyttar, födslar och dödslar ökade med 9 
personer till 365, medan samhället totalt minskade 
med 38 personer till 950. Men vi är fortfarande större 
än Hamburgsund, med 2 personer! Sammanlagt 
minskade alltså storfjällbacka med 29 huvuden 
till 1315. 

Pandemin spelade antagligen en roll i befolknings-
förändringarna: en osäker arbetsmarknad kan ha 
minskat inflyttningen av barnfamiljer i samhället. 
Kanske en del delårsboende valde att skriva sig på 
sin andra adress när resandet begränsades. Bristen 
på tomter, lägenheter och hus till rimliga priser är en 
faktor som inte gynnar Fjällbacka samhälle. Det är supersvårt att 
hitta ett boende här. Det ledde bland annat till en viss utflyttning 
av barnfamiljer som behövde större ytor, till omgivande lands-
bygd. Under 2020 släpptes vad jag vet inte några nya tomter inne 
i samhället. Vi hoppas på ett bättre utfall 2021. Vi vet också att 
en del hyresgäster flyttade till andra delar av kommunen och i 
deras ställe kom det lite mindre hushåll. Variationer i födelsenettot 
(födda minus avlidna) förklarar säkert också en del. 2020 var nog 
bara ett sådant där år, när många bäckar små pekade helt fel. För-
hoppningsvis leder pandemins fokus på hemmaaktiviteter till ett 
ökat barnafödande under 2021, så att vi snabbt kommer ikapp. 

Färre grannar - befolkningen minskade
Text & diagram: Clas Collin • Statistik: Tanums kommun

Hur står vi oss i de större sammanhangen? Tanums kommun 
som helhet ökade med 71 personer till 12 912 personer under 
2020. Totalt ökade inflyttningen jämfört med tidigare år.

Tätorterna tillsammans ökade med 46 personer: Grebbestad, 
Tanumshede och Östad expanderade, men inte Fjällbacka, 
Hamburgsund och Rabbalshede. Mindre samhällen, typ 
Kämpersvik och Sannäs, minskade sammantagna en aning, 
medan landsbygden som helhet växte med 48 personer. Gröna 
Vågen fortsätter. Vill du gräva djupare i tabellerna så sök på 
Befolkning på tanum.se. n

På söndagsmorgonen 17 januari, klockan 04.05, var det många 
som vaknade av vad som kändes som en ”jäkla smäll”. Bombdåd? 
Bilkrock? Explosion på TetraPak? Många var nog övertygade 
om att något gått åt helsicke. Lyckligtvis var det dock inte så.

Ett jordskalv med en magnitud av 2,7 på richterskalan inträf-
fade en bit norr om Väderöarna och det kändes tydligt även i 
Strömstad. Området för skalvet ligger en bra bit ifrån där de stora 
jordbävningarna inträffar, men det kan bli mindre spänningar 
även i den svenska jordskorpan, säger seismologen Björn Lund. 
Ganska ofta inträffar det mindre skalv i området som ett 2014 
på 1,0 och ett 2015 på 1,9 på richterskalan. 

Ett rejält skalv inträffade en söndag 23 oktober klockan 11.27 
1904 norr om Kosteröarna och uppmättes till drygt 5,5 via 
seismografer i bl a Leipzig, Hamburg och Edinburgh (i Uppsala 
hoppade pendeln ur led på seismografen). Skalvet som alltså 
inträffade mitt under gudstjänsten skapade panik i kyrkorna i 
Bohuslän. Var detta Guds straff?

Skalvet 1904 var det värsta i Sverige på tusen år. I Sannäs 
rasade skorstenar och skalvet kändes av långt österut som 
i Stockholm, Helsingfors, Polen, Baltikum och ända bort till 
St. Petersburg. n

Jordskalv norr om Väderöarna – Anders Torevi
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Samhällsföreningen – Jacob Agertoft, ordförande 

Samhällsföreningen är föreningen där alla mantalsskrivna 
i Fjällbacka är medlemmar.  
Facebook-gruppen är däremot öppen även för ”utom-
socknes”. Passa på och gå in och diskutera hur Fjällbacka 
ska fortsätta vara ett fantastiskt samhälle!

Mig når ni enklast via mail eller varför inte dyka på mig 
när ni ser mig på byn?

Jacob Agertoft:
Tel: 070-840 23 73 · Mail: jacob@joreviken.se

I styrelsen för 2021 sitter: 
Jacob Agertoft, ordförande
Karin Darpö, kassör 
Carina Bjurström, sekreterare
Pernilla Uttgren, Gustaf Berggren
Erik Norderby, Ingrid Bräck-Jensen
Timmy Ahlström, Agneta Blomqvist

Ordförandebrev våren/hösten 2021
Nu andas vi morgonluft i den lilla byn vid havet! 
Dagarna blir längre, träd och buskar blommar 
i trädgårdarna och sommaren står för dörren. 
Våra handlare och restauranger har erfarenhet 
och koll på lösningar för att erbjuda en trygg 
upplevelse och de första utländska turisterna har 
börjat dyka upp. För några innebär det semester 
och för andra en ny säsong - vi är redo för ytter-
ligare en härlig sommar! 

I samhällsföreningen har pandemin gjort att 
mycket av det roliga har legat på sparlåga. Vi fick 
ställa in nyårsfirandet, Valborg samt vårmötet 
och årsmötet genomfördes digitalt. Så mycket 
av vårt fokus har legat på annat. En fråga vi drivit 
länge är frågan om trafikens hastighet genom 
Fjällbacka. Inne i samhället på Skistadvägen och 
Dinglevägen (väg 163) är det idag hastighet 60 
km/h, där vill vi ha 40 km/h. Det är helt enkelt 
inte trafiksäkert att vi och våra barn ska cykla och 
promenera längs med och vid två tillfällen korsa 
vägarna på väg till skola, dagis och samhällsser-
vice när bilar och tyngre fordon drar förbi i så hög 
hastighet. Vi har samlat in namnunderskrifter, 
bearbetat trafikverket och uppvaktat kommunen 
under många år. Under våren hade tekniska 
nämnden uppe frågan om att sänka hastigheten 
till 40 km/h efter ett förslag från tjänstemännen, 
men politikerna valde att enhälligt rösta ned 
förslaget. Vi ska inte sticka under stol med att vi 
ställde oss kraftfullt frågande till hur man hade 
resonerat. Vi ger inte upp och har skrivit till alla 
partier för att fråga hur man har tänkt vid sitt 
beslut, för frågan är mycket viktig för oss. 

En förändring som kommer i år är att det dagtid 
kommer införas parkeringsavgifter på parke-
ringar i centrala Fjällbacka under sommaren. 
Första timmen är gratis och sedan kostar det. 
Detta ska utvärderas efter sommaren, men idén 
är att fler ska få chans att besöka oss för en bit 
mat, shopping och uppleva Fjällbacka.  Här 
har vi uppvaktat kommunen och framfört att 
vi tycker att det är viktigt att man tillämpar en 
närhetsprincip där intäkten för parkeringarna 
kommer tillbaka till lokalsamhället. Kommunen 
tar mycket kostnader för turismen med parke-
ringar, toaletter, badplatser och annat och där ser 
vi gärna att pengarna öronmärks för att utveckla 
detta mer. n

Tyvärr nåddes vi med stor sorg av budet 
att Rosita Jansson, samhällsföreningens 
tidigare ordförande, avlidit. Rosita var en 
person som betytt mycket för Fjällbacka 
och som vi aldrig kommer glömma. 
Under många år var hon ordförande och 
en stöttepelare i samhällsföreningen. 
Hon var också ordförande i Fjällbacka 
Frivilliga Brandkår och drev framgångs-
rikt frågan om att få behålla vårdcen-
tralen i Fjällbacka. Rosita var även en 
engagerad politiker för Moderaterna i 
kommunen och satt i barn- och utbildningsnämnden och sedan i 
omsorgsnämnden under flera år. Under valarbetet inför valet 2018 
var hon hängiven sitt politiska uppdrag och tog sig envist fram trots 
kryckor. Rosita var energifull, kreativ och tyckte mycket om konst 
och att måla. Om våren såg hon fram emot att ge sig av med sin 
man Urban i husbilen. Med sin starka karaktär och stora förmåga 
att skapa relationer kommer hon att vara saknad av oss och många 
runtom i vårt område.

Rosita Jansson död

Rosita som brandchef i  
Fjällbacka. Bild från 2003. 
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Allégatan 1, Fjällbacka
Nedre långg. 21, Grebbestad
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Från Sälvik jorden runt
Text: Lisa och Johan Persson samt Clas Collin • Foto: Lisa och Johan Persson

Del 9

Den 8 maj 2017 lämnade Malö 39:an Rubicon Fjällbacka hamn. 
Lisa och Johan Persson hade stängt huset på Smedgatan i 
Sälvik för att segla till Karibien. Eller jorden runt. Eller så länge 
det var roligt, båten fungerade bra och de trivdes med livet 
ombord. Med tanke på hur långt de seglat på de fyra år de 
varit ute, har de tydligen trivts helt ok! Vi har följt Lisa och 
Johan nu i 9 avsnitt. Rutten har gått via Skottland-Kanarieöar-
na-Karibien-Panamakanalen-Galapagosöarna-Söderhavet-Nya 
Zeeland-Australien-Singapore-Thailand-Maldiverna-Reuni-
on-Goda Hoppsudden-Brasilien-Karibien (igen!)-Azorerna. Det 
är alltså tre gånger över Atlanten, i bägge riktningarna, över Stilla 
havet och över Indiska Oceanen! Vi hoppar ombord i Kapstaden:
 

”Vi sitter i sittbrunnen med det karaktäristiska Taffelberget i 
bakgrunden och planerar nästa etapp. Det är varmt och skönt 
trots att vinden viner i riggarna av fallvindarna från berget. Vi är i 
Kapstaden och etappen vi pratar om är den absolut längsta vi ska 
göra, cirka 5000 nm till Antigua. Länder stänger ner för andra och 
tredje gången i rädsla för corona, i praktiken innebär det för oss att 
vi inte är välkomna till något land förrän i Karibien. St. Helena och 
Ascension är stängda vilket vanligtvis är perfekta stopp på vägen. 
Hur gör vi nu? Kan vi segla hela sträckan i ”one-go”, över 40 dygn till 
sjöss?! Vi tänker så det knakar, pratar med andra långseglare och 
då kommer idén med Brasilien och Marina Jacaré upp. Brasilien är 
också stängt men här får man stanna några dagar och gå iland 
för att bunkra och fylla diesel utan att klarera in. Nu har vi delat 
upp resan i två etapper med ett kort stopp.

Det är en strålande morgon när vi rundar Robben Island och släp-
per taget om Kapstaden. De första dagarna blir det perfekt segling 
med en härlig bris i ryggen. Ju längre från kusten vi kommer desto 
mindre vind, till slut får vi kämpa oss framåt med ledsna segel och 
hoppet om en snabb seglats försvinner. Efter 25 dagar når vi Jacaré.

Efter fyra dagar i Brasilien är frysen och dieseltankarna propp-
fulla och vi puttrar långsamt ut ur floden från marinan med 
siktet inställt på Antigua i Karibien. Efter fem dagar korsar vi 
ekvatorn för fjärde gången, nu är vi tillbaka på norra halvklotet, 
nästan hemma är känslan. Vi märker inte av något stiltjebälte 
utan tvärtom, nu blåser det halv storm och vi har hissat vårt lilla 
orangea stormsegel. Havet är i uppror och sprayar vatten gång 
på gång över båten när vi dyker ner i vågorna. Ljudnivån är hög 
när havet bryter och vinden viner i riggen. Det är vatten och salt 
överallt och vi kastas omkring av det oroliga havet vilket gör 
förflyttning och matlagning till en akrobatisk akt. Trots mycket 
vind under flera dagar gör vi inte mer än 3-5 knop över grund, vi 
kommer med andra ord knappt framåt på grund av en motström 
på upp till 3 knop! Aldrig är man nöjd...

Världsomseglare
Det har tagit oss fyra år att korsa vårt eget utgående spår, det som 
enligt oss avgör om du seglat jorden runt. Den 21 februari 150 nm 
utanför Barbados flödade champagnen. Nja, inte riktigt, ingen 
alkohol på överseglingar, men i fantasin. Totalt tog det oss 40 dygn 
att segla från Kapstaden till Antigua i Karibien. Gissa om det var 
härligt att komma fram! 

Håll utkik i juli, då kommer Rubicon att vara tillbaka på sin plats 
i Fjällbacka hamn. Tveka inte med att kontakta oss om ni har 
frågor eller undrar över något. Vi blir bara glada om någon orkar 
och vill lyssna.”

Sedan ovanstående skrevs har Lisa och Johan seglat över Atlan-
ten till Azorerna och vidare till Brest i Frankrike. Du kan själv 
följa sista delen av Lisa och Johans färd på syrubicon.wordpress.
com. Fjällbacka ser fram mot att få hem sina världsomseglare. 
Ni har verkligen upprätthållit samhällets sjöfarartraditioner. 
Välkomna hem! n

▲ Hells Gate på Antigua som nog mer ser ut som ett hjärta.
▼ ”Tags” som gästande seglare målar på en mur på Azorerna.
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Text: Gustav Juliusson • Foto: RS Fjällbacka

Nya stationshuset färdigt

Historien med vårt nya stationshus tog sin början 2015 när en 
ny stationsledning tillträdde och identifierade ett stort behov av 
bättre anpassade lokaler för våra frivilliga sjöräddare där vi kan 
samlas för att umgås, utbildas och förvara utrustning. 

Kort därefter fick vi förmånen att ta över lokalerna i den gamla 
brandstationen vilket var en stor lättnad för oss. Äntligen kunde 
hela besättningen samlas runt ett bord så att vi på ett bekvämt 
sätt kunde genomföra utbildningar och fira högtider ihop.

Med åren insåg vi att den gamla brandstationen var för liten, 
för långt ifrån våra båtar och inte anpassad för vår verksamhet 
och med tiden växte sig en dröm fram att bygga en helt ny lokal 

som fyllde våra behov i närheten av båtarna. Stora golvytor, 
kontor, verkstad och kanske framförallt riktiga omklädningsrum. 

Vår byggnad har kommit på plats tack vare eldsjälar som har 
brunnit för att skapa en bättre miljö för vår besättning och 
genom att lokala företag och generösa privatpersoner har 
skänkt oss de finansiella resurser som krävs för att bygga en 
byggnad av denna storlek. Slutligen hade det här projeketet inte 
varit möjligt utan en bygd och ett samhälle som har engagerat 
sig i vår sak.  Så ett stort tack till alla er, inga namn nämnda, inga 
namn glömda som har gjort detta möjligt! Visning för allmän-
heten kommer ske så snart restriktionerna tillåter. n
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Tel +46 (0)525 32001
info@vaderoarna.com
www.vaderoarna.com #theweatherislands

BÄDDAT FÖR
FANTASTISKA
UPPLEVELSER

ÖPPET ÅRET RUNT!
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FOTBOLL SPOR TEN

 

Med förankring i historien
och blicken mot framtiden

Text & foto: #2 - Johan Hultberg

1926 grundades Fjällbacka IK. Det betyder att 
klubben i år fyller 95 år. Något särskilt firande 
är nu inte planerat av lätt uppenbara skäl. Alla 
festsugna får istället ge sig till tåls och sikta in 
sig på ett förhoppningsvis riktigt storslaget 
firande vid klubbens 100-årsjubileum. Vad har 
då hänt under FIK:s långa historia och vilka 
drömmar finns för framtiden? Om detta tog 
undertecknad ett samtal med en av klubbens 
verkliga profiler tillika både nuvarande och 
mångåriga ordförande – Lars Engberg. 

Vi träffas i ”nya” klubbhuset, som invigdes 
den 17:e maj 1986, och som rymmer mycket 
av klubbens stolta historia. Ett hus som kunde 
stå färdigt tack vare det som byggt FIK starkt 
– mängder av ideellt arbete och generösa 
sponsorer. Väggarna i klubbhuset är prydda 
med bilder på fotbolls- och bandylag. Det 
är dam- och herrlag såväl som pojk- och 
flicklag. Också friidrott har historiskt varit en del av föreningens 
verksamhet berättar Lars. När jag frågar om höjdpunkter i klub-
bens historia lyfter han fram juniorlagets två DM-finaler i början 
av 70-talet liksom herrlagets avancemang till division 4 efter 
säsongen 1987. Men också viktiga milstolpar så som bygget av 
det gamla klubbhuset 1936, ett klubbhus som sedan flyttades 
från planen vid Håkebacken till nuvarande idrottsplats med dess 
två gräsplaner från 1951 respektive 1962. 

FIK:s verksamhet har under årens lopp gått upp och ned. I 
perioder har föreningen haft en omfattande både ungdoms- 
och seniorverksamhet men de senaste ungefär 15 åren har 
verksamheten gått lite på sparlåga. Men nu är det mer liv och 
rörelse på idrottsplatsen igen. Sedan 2018 har klubben åter ett 
A-lag på herrsidan och som nämndes i förra numret av Fjäll-
backa-Bladet har Johan Palm och Alexander Ahlström startat 
upp ett pojk- och flicklag.

– Du får inte skriva för mycket om mig, säger Lars när jag under 
vårt samtal också försöker fråga honom om hans egen historia 
i klubben. Lars var som ungdom en talangfull fotbollsspelare 
som blev uttagen till elitpojkläger och Bohusläns landskapslag. 

Inte konstigt att flera klubbar var och drog 
i honom. 
– Jag tränade lite med Oddevold när jag gick 
i skola i Uddevalla men jag hade sådan hem-
längtan. Jag kunde inte tänka mig att gå där 
inne i stan. Så jag har varit Fjällbacka trogen, 
berättar Lars. Och trogen får man verkligen 
säga att han har varit föreningen, också. 

1961, redan som 14-åring, gjorde han debut 
i A-laget. Tio år senare tog han plats i klubbens 
styrelse där han 1975 tog över ordförande-
klubban efter en annan FIK-profil nämligen 
Stig-Tore Berg. Sedan var Lars klubbens ordfö-
rande under 25 år innan han tog en paus. Nu är 
han sedan många år tillbaka som ordförande. 

När Lars blickar framåt berättar han om sin 
dröm och vision – en konstgräsplan. Med ett 
nytt underlag skulle det skapas nya möjlig-

heter för föreningen att utvecklas. Tänk om klubbens 100-års-
jubileum kunde sparkas igång med invigning av en ny plan. 
En underbar tanke tycker undertecknad som gärna uppmanar 
Fjällbacka-Bladets många läsare att bli medlemmar eller sponsor 
till FIK. Tillsammans formar vi klubbens och Fjällbackas framtid. 

Vad som händer i den nära framtiden, under kommande säsong, 
är ovisst på grund av pandemin men A-laget är igång och tränar. 
I fjol spelades division 6 Norra Bohuslän som en enkelserie. Hur 
det blir i år är i skrivande stund inte bestämt men klart är att vi 
grabbar i laget längtar till avspark och att Lars Engberg då säkert 
kommer stå vid sidlinjen. n

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

Lars Engberg med blicken mot framtiden.
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SOLENERGI • LADDSTATIONER 
ELINSTALLATION • SMARTA FASTIGHETER

 LÅS • NYCKLAR • INBROTTSLARM • MARINTEKNIK 
KYL & FRYS • SPIS & FLÄKT • TVÄTT & TORK 

Välkommen ti l l  din ELON-butik på 
Metkroksvägen 2 i  Fjäl lbacka!
But iken är  öppen vardagar k l  9-18,  lunchstängt k l  13-14

curator.se •  Ring 010-762 40 00

CERTIFIERAD ENLIGT ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

Ackred. nr. 10127Certifiering av ledningssystemISO/IEC 17021-1

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

-  e t t  I SO-cer t i f i e ra t  fö re tag

 
Lokalproducerad IT

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

Så lokalt det bara kan bli!

Alla våra molntjänster driftar vi hos oss i 
Fjällbacka!
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En plats för golf och ”häng”!

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

Text: Annette Dahlemar • Foto: Fjällbacka GK

Välkommen till en ny säsong på Fjällbacka GK! Vi har under 
vintern genomfört många olika arbeten på och utanför banan 
för att utveckla vår anläggning och göra vistelsen hos oss så bra 
som möjligt för alla medlemmar och gäster.

Som golfspelare kan du nu njuta av en bana i mycket fint skick 
och med nya röda tees på hål 4 och 6. För den träningssugne finns 
driving-range och träningsområden för närspel samt puttning. I 
den nyrenoverade restaurangen kan du slå dig ner och ta en fika, 
äta lunch och umgås med dina vänner. På den nybyggda terrassen 
kan du sitta i solen och titta ut över puttinggreen och 1:ans tee.  
Med andra ord – en plats för golf och ”häng”!

TanumStrand Fjällbacka Open
Fjällbacka GK står årligen som arrangör för TanumStrand Fjäll-
backa Open, som ingår i den prestigefulla ”MoreGolf Mastercard 
Tour”. Förra året flyttades tävlingen fram till september på grund 
av pandemin, men i år kunde den genomföras som vanligt i 
maj. På grund av Corona-restriktioner kunde vi inte genomföra 
den traditionsenliga ProAm-tävlingen, där vi amatörer spelar 
en tävling tillsammans med de professionella spelarna, och 
huvudtävlingen fick liksom förra året genomföras utan publik 
och funktionärer. Startfältet bestod denna gång av 156 spelare, 
där segern togs hem av Robert S Karlsson från Kalmar Golfklubb. 
Fjällbacka GK representerades av fyra talangfulla juniorer, varav 
Isak Krabbe vann titeln Bästa amatör! 

Välkommen som medlem i Fjällbacka GK
Fjällbacka GK är rankad top 50 av golfklubbarna i Sverige och 
det är vi väldigt stolta över. Under förra året såg vi en kraftig 
ökning av antal spelade rundor på vår bana och även av antalet 
medlemmar i vår klubb. Det är extra roligt att se att vi fått flera 
nya juniorer i klubben.

Vi vill gärna ha fler medlemmar och erbjuder därför olika 
medlemsformer – vilken passar dig bäst?

Golflektioner för alla
På Fjällbacka Golfklubb finns det möjlighet för alla att utveckla 
sitt golfspel. Vi erbjuder allt från nybörjarkurser, juniorträningar, 
gruppträningar med olika inriktningar samt privatlektioner. 
Tillsammans med vår Pro Ture kan du få hjälp att analysera din 
sving, chip och putt med vår nya TrackMan 4.

Vi ses på Fjällbacka Golfklubb!
Coronaviruset fortsätter att påverka oss alla och på Fjällbacka 
Golfklubb följer vi aktuella rekommendationer från myndig-
heter och Svenska Golfförbundet. Att spela golf är en alldeles 
utmärkt aktivitet i dessa tider och vi ser nu fram emot ännu 
en fin golfsäsong!

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

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

Segraren Robert S Karlsson tillsammans med klubbchef Ture Eriksson.
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w w w . n o r d e r v i k e n . s e SEGLING SPOR TEN

Följ oss på Facebook!

SSN – en betydelsefull 80-åring

Text: Ellen Torstensson Hultberg • Foto: Hembygdsarkivet och familjen Kahlman

En av alla ideella krafter som betytt mycket för mig på SSN är Åke 
Billberg. Som en självklar gestalt har han gått där på gårdsplanen 
och fixat allt som inte syns eller funnits med på sjön bland alla 
segel. Under hans ordförandeskap ville jag som 20-åring också 
vara med i styrelsen. För Åkes del har det varit att se barnens 
glädje av klubbens aktiviteter som betytt mest genom åren. Det 
som också gjort honom glad och som han egentligen önskat 
mer av är att se ungdomar spendera tid på SSN, inte bara seg-
landes utan även som ett tillhåll för kamratskap.

”Tid i båten, det är det som räknas” sa alltid min pappa när vi 
pratade kappsegling hemma. Han hade mycket att lära ut för 
att segla snabbt. Tid i båten har det varit. Jag i optimisten och 
han oftast i morfar Bengts julle. Även om vi barn tidigt lärde 
oss att rodda båtarna själva var det så självklart att han var 
med. Ibland kunde jag inombords höra hur han suckade när 
jag på kappseglingar gjorde precis tvärt emot vad han försökt 
lära, men för mig handlade segling aldrig om att tävla. Det 
handlade om gemenskap och tid i båten, för att det var roligt. 
Trots mina uteblivna tävlingsresultat fortsatte mina föräldrar 
och andra vuxna att ge oss tid med varandra på SSN och det 
resultatet blev för mig något ännu viktigare än bra placeringar. 
Det blev en livslång betydelsefull relation. Kanske var det detta 
pappa också förstod när hans bästa tips tillslut var; ”segla efter 
de främsta, titta till exempel på Victor”. 

Victor Västernäs var oftast en av de främsta. För honom var SSN 
det perfekta stället att börja en seglingskarriär på. Där fanns 
gemenskap, glädje och vänner, men också äldre idoler att 
försöka slå på tävling. Det fanns den trygga grund som gjorde 
att han kunde ta steget vidare i sporten med Laser och 49:er 
och bl. a seglade för-OS i Rio 2016. Vad jag vet har han endast 
gjort ett misstag genom åren. På kappseglingen ”Valö runt” 
för många år sedan låg han i ledningen ända tills han i sundet 
mellan Valö och Hjärterö valde fel sida och blev fast utan vind. 
Och vem gjorde honom sällskap där, efter ”tips från coachen”?

Mycket av gemenskapen på SSN har sin början i seglarskolan. 
Daniel Uttgren, var den första som tog emot mig där. För hans del 
har klubben varit en samlingspunkt där man träffat kompisar och 
lärt sig segla. Från 8 års ålder tillbringade han alla sina sommarlov 
nere vid ”slipen” och som 13-åring började han sommarjobba som 
seglarinstruktör. Det var ett fantastiskt arbete där han fick se hur 
eleverna lärde sig tekniken med vindar och segel. En teknik där 
man aldrig blir riktigt fullärd, menar han. Daniel har många fina 
kappseglingsresultat i klubben. En annan som haft betydelse för 
seglarskolan är Urban Strömberg. I sjutton år har han lotsat barn 
och unga ute på sjön och själv varit jolleseglare i klubben. Det 
viktigaste för honom har varit att få varje barn i seglarskolan att 
lära sig tycka om vinden och havet. Vissa seglarveckor har ”blåst 
bort”, men barnen har haft roligt vilket är själva grunden i lärandet. 

Att måna om våra äldre har den senaste tiden varit ett viktigt gemensamt ansvar. Tack vare tid över genera-
tionerna har jag många betydelsefulla relationer med våra äldre, så även med vår seglarklubb. På SSN är tiden 
ideell. För mig betyder det tid för en gemensam sak och det är tack vare den som SSN i år firar 80 år.

Kappsegling på Fjällbackafjorden med segelsnäckor (de flesta fjällbackabyggda Åkerströmbåtar) på 1920-talet samt på 1970-talet då fjorden lyste röd av seglen 
på Mirrorjollarna, klassen som ofta lockade fler än 30 deltagare.
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När jag själv var seglarlärare på SSN dök det upp en ny jolle-
variant, Zoom 8. Den första jag minns segla denna var Elvira 
Forsberg. När hon går ner till klubbhuset idag slås hon av 
att tiden både har stått still men samtidigt passerat väldigt 
fort. Efter många somrar med bad och lek i hennes första 
röda optimistjolle gick det allt mer över till kappsegling med 
Zoom 8:an. Anders Billberg, som också har en stor betydelse 
för SSN:s verksamhet, ledde då ungdomarna genom kapp-
seglingskurser som Elvira beskriver var en av sommarens 
höjdpunkter. Precis som för Daniel, Urban och Anders är SSN 
också en av hennes första arbetsgivare, vilket har gett henne 
och många av hennes vänner världens bästa sommarjobb. 

För att blicka ännu längre bak i tiden frågar jag Sture 
Kahlman, klubbens ordförande 1971, vad han minns bäst 
från sin tid med SSN. Förutom all glädje som segling och 
en klubb för med sig berättar han om hur de i början på 
70-talet seglade från SSN till Göteborg i D-kanoter för att 
delta på SM under klubbens flagg. Sture själv blev svensk 
mästare och hela prispallen gick till andra klubbseglare 
vilket satte SSN på seglingskartan. 

Hur kommer det sig då att vi alla fått möjligheten att 
växa upp med en seglarklubb? På sportsidorna i Fjäll-
backa-Bladet nr 30, juni 1971, hittar jag SSN-bladet. Under 
rubriken ”Segelsällskapet Norderviken 30 år” kan jag läsa 
om hur några av de mest aktiva seglarna i Fjällbacka den 8 
augusti 1941 slöt sig samman och bildade Segelsällskapet 
Norderviken. Namnet Norderviken hämtades från den 
danska örlogsbas som varit förlagd till Hamnholmen under 
medeltiden. I samma nummer läser jag också om hur SSN:s 
nybildade distanskappseglings-sektion anordnar nyheten 
”Väderöarna runt” där man kan tävla för en topplats eller 
njuta av en dag med härlig familjesegling. 

När jag en dag tänker på SSN:s betydelse för många av oss 
sitter jag med barnen på golvet i deras rum. Jag tittar upp 
i bokhyllan och ser en rad av gamla prismuggar i tenn. På 
sidan kan jag bl. a läsa ”2:a Väderöarna Runt 1978”. De har 
samma grå nyans som skärgården om hösten och har en 
gång tillhört barnens morfar, han som försökt lära mig 
kappsegla. Nu tillhör dom min pojk eftersom han köpt dem 
av sin mormor på Mörhults nattmarknad. Varför mormor 
säljer morfars gamla priser på loppis får väl berättas vid 
annat tillfälle, för det slår mig då att det är ett stycke historia 
som står där på hyllan. Inte bara en personlig historia utan 
delar av en seglarklubbs historia.

På samma sätt som SSN betytt mycket för många har också 
många betytt mycket för SSN. Detta är bara en liten del av 
klubbens rika historia, men vad kan vi skriva om nutiden 
i framtiden? Det gör mig glad att höra Ellen Åkerberg, en 
av klubbens nuvarande instruktörer, beskriva SSN som ett 
ställe där man blir varmt välkomnad och där man gammal 
som ung hjälper varandra och har roligt. Att klubben 
fortfarande skänker glädje och gemenskap borde betyda 
att den går en ljus framtid till mötes. Det beror ju på hur 
vi väljer att spendera vår gemensamma tid, den ideella 
tiden. Så låt oss fortsätta måna om våra äldre och ha tid 
för varandra och livet! n

▲▲ På 1970-talet transporterades jollar till Hovenäset och Grebbestad 
med Sjöräddningens RK Lions med Bengt Kahlman vid rodret.
▲ I augusti 1973 arrangerade SSN Soling SM.  Stig Wennerström som 
tog OS-silver i klassen 1972 segrade.
▼ Master SM (för de som är över 35 år) i Laser arrangerades 2008. 119 
deltagare deltog.
▼▼ Optimister på en regatta 1997. Fr.v: Anders Billberg, Carl P Sylvan, 
Ellen Torstensson, Victor Västernäs och en okänd seglare.
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BADHOLMEN
Vandrarhem

Fjällbacka  
+46(0)525-321 50   
www.turistenvast.se

FYRBÄDDSRUM MED HAVSUTSIKT   -   BADSTRAND – CAFÉ – BASTU – BADTUNNA 

Mjukglass hela 
sommarn!

Är ni ett sällskap? 
Boka hela 

anläggningen 
inkl. partytält!

ÖPPET
ÅRET 

RUNT!

RUM

23 rum inspirerade av 
Kapten Klassens resor och 

världsvida äventyr
 

MAT

- en kulinarisk resa runt jorden
Skärgårdsrestaurang Mamsell

Italienskt på Grano
Sydamerikanskt på Asado

 

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

0525-765020 * reception@brygganfjallbacka.se
www.brygganfjallbacka.se



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

Hemsidepaket WordPress till alla branscher

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
om våra tjänster! Läs om våra tjänster på www.kustit.se

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

Telefon: 0525-722600
E-post: info@kustit.se
Webb: www.kustit.se
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Gamla fjällbackabilder  –  Text: Anders Torevi • Foto: Familjen Kahlman

Tryck 2021:

Inför förutspådd havsnivåhöjning – en återblick till januari 1976
Det blir högvatten då och då, mestadels under höst och vinter. Havet tar sig upp över Ingrid Bergmans torg, täcker 
många pålverksbryggor, letar sig in och orsakar skador i sjöbodar och tar med sig båtar som låg på land, för nära 
strandkanten. Men det kan också bli extremt lågvatten, som om någon ”dragit ur proppen”.

Annelie Kahlman Torstensson bidrar med tre bilder från Mörhult där Anråsälven möter havet. Istället för högvatten 
med uppemot 1,5 meter över normalvatten (och långt över bryggorna på bilderna) är dessa tagna när det var nästan 
1,2 meter under normalvatten. Nästan lite kusligt..?




