
VÄLKOMMEN 
TILL FJÄLLBACKA!

Orten har fått sitt namn från det stora berget 
Fjället. Den äldre delen av samhället vänder sig 
mot havet nedanför sluttningen, medan den 
nyare bebyggelsen ligger på åkrarna in mot land 
och uppe på bergen. Utanför kusten breder 
Fjällbacka skärgård ut sig, med Väderöarna 
som västligaste utpost. Fiske, sjöfart och handel 
var förr viktiga näringar, men har i dag ersatts 
av tillverkningsindustri och turism. Ett fl ertal 
sevärda naturreservat fi nns i närområdet.

Skådespelerskan Ingrid Bergman vistades gärna 
i Fjällbacka när hon var i Sverige, och här utspelar 
sig också fl era av författaren Camilla Läckbergs 
omtyckta deckare. Den mäktiga Kungsklyftan i 
Vetteberget var en av inspelningsplatserna för 
Ronja Rövardotter. 

Kartan här nedanför visar tips på intressanta 
platser att besöka samt bra platser för att ta 
fi na foton.
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Vill du veta mer 
om Fjällbacka?

Skådespelerskan Ingrid Bergman 
besökte ofta Fjällbacka under 
sina vistelser i Sverige. Från 
1958 bodde hon många somrar 
på Dannholmen i den yttersta 
skärgården, strax väster om 
Fjällbacka. Efter hennes död 
1982 spreds askan i havet kring 
ön, och för att hedra hennes 
minne restes en staty på torget  
i Fjällbacka, som också döptes 
om till Ingrid Bergmans Torg.

2. Ingrid Bergmans Torg

Utsikten från Vettebergets topp 
är fantastisk! Härifrån blickar du 
ut över såväl skärgården som 
fastlandet och har väldigt bra 
fotomöjligheter.

Vid Galärbacken, som leder 
ner till gästhamnen och Ingrid 
Bergmans Torg, finner du ett 
flertal gemytliga butiker, caféer 
och restauranger.

1. Galärbacken

Det är en häftig upplevelse 
att vandra uppför den branta 
stenstigen och trapporna genom 
den säregna Kungsklyftan, som 
delar Vetteberget i två delar.  
Här spelades filmscener 
från Astrid Lindgrens Ronja 
Rövardotter in. Var beredd på 
en utmanande promenad men 
väl uppe på Vetteberget belönas 
du av en hänförande utsikt över 
Fjällbacka skärgård. 

3. Kungsklyftan

4. Vettebergets utsiktsplats

Önskar du mer information om 
vad som finns att göra i eller kring 
Fjällbacka, eller vill du veta vilka 

evenemang som är på gång?  
Välkommen att besöka Turist- 

informationen som är markerad 
med ett grönt ”i” på kartan. 

För att Fjällbacka skall vara  
en trivsam plats för alla,  

ber vi dig att respektera och 
inte beträda till exempel 

trädgårdar och privata båtar.

Egen och medhavd mat får 
endast avnjutas på allmänna 

platser och inte på privata 
områden/båtar eller på 

restauranger/caféer. 

Det kan vara en hel del kö 
under högsäsong, vilket gör  
att du får ha lite tålamod.

Tänk på att:


