
1 
 

                                                                             Telepensjonistene, Fornebu avd/Turkomitéen    
                                                                            Aud Helene Madsen/01.09.2018 
 
 
Reiserapport fra dagstur Tanum og Fjällbacka 28.august 2018. 
 
 
Med bussavgang kl. 08.00 28.august stilte 31 mer eller mindre morgenfriske deltakere opp ved hotell 
Opera for avreise til Bohuslän. Det gikk raskt på fine Østfoldveier, og etter en behagelig tur kunne vi 
innta en bedre frokost i kafeen på Vitlycke museum.  
 

 
Vi venter på frokost utenfor kafeen/museet. 

 
Vår guide tok oss deretter med til Vitlyckefeltetet, en fjellformasjon som med sine nærmere 300 
enkeltfigurer og rundt 170 skålgroper er på UNESCOs verdensarvliste. Denne store, glatte steinhellen 
lå i bronsealderen (1700 - 500 f.Kr.) i strandkanten. Helleristningene viser mange skip. De hadde stor 
betydning som transportmiddel, til fiske, plyndringstokter og som religiøst symbol. 
 

 
Feltet skimtes øverst i bildet. Tidligere gikk vannet helt opp hit. 

 

To eksempler på helleristningene.  
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Vi fikk også se og gå inn i kopier av to hus, ett fra eldre og ett fra yngre bronsealder. I disse bodde det 
10 - 12 personer. Yngre bronsealder hadde et kaldere klima, så husdyra måtte være i hus. Mennesker 
og dyr bodde under samme tak. 
 

 

 
Bronsealderhus. 

 
Over ildstedet hang det et kuskinn. Dette skulle hindre spredning av glørne og fordelte varmen ut i rommet. 

  
Til slutt besøkte vi museumsbutikken som hadde et flott utvalg av smykkekopier og diverse andre 
produkter med tilknytning til bronsealderen. Det ble nok noen kjøp her. 
 
Vår guide i Fjällbacka hadde ankommet på Tanum, og ferden gikk videre mot vakre Fjällbacka.  
Underveis fikk vi interessant informasjon om området og fikk høre flere anekdoter om Evert Taube. 
Han oppholdt seg mye i disse traktene og hadde mange «jentehistorier» her. Svært mange av visene 
hans har sitt utspring herfra. 
 
I Fjällbacka startet vi med et besøk i den vakre kirken i nygotisk stil fra 1892. Den ligger sentralt på et 
høydedrag med flott utsikt over den lille byen. Utenom sesongen bor det bare ca 1000 personer her. 
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Kirken i nygotisk stil og bilde av alteret med et vakkert teppe gitt i gave til kirken. 

  Fjällbacka er hovedsakelig kjent som turistmål med sine idylliske små trehus og flotte beliggenhet 
ved sjøen. Hovedattraksjonen er krimforfatteren Camilla Läckberg. Hun er født her, og handlingen i 
mange av hennes bøker er lagt hit. Guiden viste oss hvor flere av hennes lik var plassert. 
En annen stor attraksjon er Ingrid Bergmann. Hun bodde på en av øyene utenfor Fjällbacka i flere 
perioder under sitt tredje ekteskap. Hun var da gift med filmprodusenten Lars Schmidt. I Fjällbacka er 
hun hedret med et torg oppkalt etter henne. Her på torget er hele hennes karriere dokumentert.  
 

 
Fjällbacka med kirken i bakgrunnen 

Nå var det tid for middag, og vi satte kursen mot Grebbestad. Her var det dekket på til oss på 
ærverdige Tanum Gestgifveri på Tanumshede. Restauranten er fra 1669 og er en av Sveriges eldste. 
På veggene hang det navnetavler over tidligere eiere. Nåværende eier er en norsk dame fra 
Hamarøy. Vi fikk servert en nydelig middag med oksestek og grønnsaker. Deretter kaffe og en god 
hjemmebakt kake. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Da gjensto bare svenskehandel, og stedet for det ble Strømstad. 
Tilfreds på opplevelser og handel satte vi nå kursen for Oslo. Noen gikk av på Tusenfryd mens resten 
av oss gikk av på utgangspunktet Hotell Opera.  
 
Vi hadde en flott og interessant tur, og en stor takk går til vår dyktige og behagelige sjåfør. 
 
 


