MAGASINET
Resö Båtcharter

Ta med dina vänner på en egen tur till de yttersta skären,
fyrarna, utsiktsplatserna och blomsterängarna i
Kosterhavets Nationalpark och naturreservatet
Lindö-Kalvö-Trossö
Hummerfiske från premiären och hela hösten

Christian Almström och Christina Näsholm

www.resobatcharter.se

070 652 59 12

2

Två pärlor i norra
Bohuslän

V

älkommen till Resö och
Galtö, två pärlor i norra Bohuslän. Här finner du ett levande kustsamhälle med aktiva
fiskare, många egenföretagare
och en åretruntöppen livsmedelsaffär, Tempo. På sommaren finns
dessutom en mycket uppskattad
restaurang i Hamnmagasinet,
”Lexö på Resö sommarkök och
bar,” samt ett bageri och café i
den gamla Panget-byggnaden.
Tempo har sommartid även en
korv- och glasskiosk med minigolf.

Resö och Galtö erbjuder en omväxlande
natur, med både stränder och klippor,
blommande ängar, ljusa lövlundar och
vindpinade tallskogar. Kosterhavets Nationalpark börjar ett stenkast utanför
gästhamnen på Resö. Den är ett uttryck
för den fantastiska artrikedom som
finns här, med allt från sälar och tumlare i vattnet till hägrar och ålekråkor
i luften. Vill du uppleva mer och saknar egen båt finns lokala företag som
erbjuder utflykter av olika slag. Naturreservatet på de närliggande öarna
Lindö-Kalvö-Trossö är också ett vackert
utflyktsmål.

I Resö gästhamn hittar du allt du behöver. Där finns givetvis duschar och
toaletter, men också tvättmaskin och
torktumlare. Den fina sommarrestaurangen ligger alldeles intill hamnen, vid
badplatsens hopptorn. Till Tempobutiken med kiosken, liksom till bageriet,
är det en promenad på ca 250 m. Strax
nedanför dem ligger också butikens
egna gästbrygga. Vid butiken finns det
möjlighet att köpa bensin och diesel. I
hamnen finns vatten, en slamsug och en
båtkran. Vid butiksbryggan finns även
en sjösättningsramp för mindre båtar.
Navet i samhällsföreningens verksamhet är Resö Hamnmagasin. Huset byggdes för 15 år sedan av samhällsföreningen, med hjälp av många frivilliga
krafter. Hamnmagasinet har ett fantastiskt läge på Hamnholmen på utsidan

av gästhamnen. Strax utanför passerar
”havets E6:a” och du kan från terrasserna titta på alla båtar eller bara njuta
av utsikten. Under vintern driver vi bl
a ett populärt söndagscafé, där man
kan äta lunch eller dricka kaffe efter en
trevlig promenad.
Hamnmagasinet har fina lokaler, som
passar till såväl fest som konferens.
Möblerna är stilrena och funktionella
och köket är fullt utrustat. I huset finns
också ett mindre vandrarhem med totalt 8 bäddar. Under sommaren bedrivs
här restaurangverksamhet, men mellan 15 augusti till 15 juni kan du hyra
lokalerna för egna arrangemang. Allt
fler väljer t ex att gifta sig på Resö och
ha bröllopsfesten i Hamnmagasinet.
Kontakta gärna Samhällsföreningen på
0525 - 254 55 för mer information.

Förra året skrev vi att vi hoppades att
det skulle finnas en klar detaljplan för
hamnområdet och entrén till Kosterhavets nationalpark. Så är det tyvärr
inte. Samhällsföreningen ägnar mycket
tid åt frågan, men kan bara medverka
med underlag till planarbetet. På ett
möte med kommunen i april framkom
att ett förslag till detaljplan ska ställas
ut i höst och att en beslutad detaljplan
kan finnas framme först 2016. En konsult hade nyligen anlitats för att stödja
kommunen i arbetet med ansökningar
till länsstyrelsen. Det pågår även arbete med fler detaljplaner på Resö. Samhällsföreningen engagerar sig i dessa
för att i möjligaste mån ge möjligheter
till fler årsboende på Resö, som kan ge
underlag för det levande kustsamhälle
vi alla vill ha – även i framtiden.

Hjärtligt välkommen till Resö och Galtö
sommaren 2015! Njut av allt det vackra
och alla möjligheter som erbjuds. I den
här tidningen hittar du annonser från
de flesta som erbjuder någon tjänst som
du kan ha nytta av. Du kan även hitta
nyheter och kontakter på vår hemsida
www.reso.se.

Anders Hedenstedt

Ordförande Samhällsföreningen
Resö Galtö ek. förening

Ordförande: Anders Hedenstedt

Ansvarig utgivare Samhällsföreningen Resö Galtö

ekonomisk förening
Ni kan nå oss på 0525-25455 eller kontakt@resohamnmagasin.se

Layout: Jonas Lind
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Tillsyn av Kosterhavets nationalpark

K

osterhavets nationalpark har fördjupat samarbetet
med Kustbevakningen.
Numera har vi gemensamma
tillsynsdagar
som ett viktigt komplement till annan tillsyn.
Även antalet timanställda tillsynsmän har ökat.

mer även att fördjupas med
Sjöpolisen.
Vanliga överträdelser

Vanliga överträdelser i Kosterhavet är okopplade hundar, hög hastighet, båtar på
sandstränder och båtar i områden med ankringsförbud.
När detta är sagt vill vi vara
tydliga med att de allra flesta
förstår att följa reglerna och
Den nya samverkansformen ännu fler är medvetna om vilinnebär att Kustbevakningen ka regler som finns.
och Kosterhavskontoret plaText Anders Tysklind
nerar och genomför tillsynen
av skyddade områden tillsammans. Efteråt utvärderas åtgärder och intryck. Att göra
tillsynen tillsammans är nyttigt för båda myndigheterna.
Vi arbetar givetvis mest med
information och gott värdskap, men det är också angeläget att rapportera fler överträdelser.
Två tunga skäl

Det finns två tunga skäl att
rapportera fler överträdelser.
Vi vill i första hand visa att
överträdelser av föreskrifter
i skyddade områden kan ge
kännbara konsekvenser. Men
vi vill också se vilken verkan
olika föreskrifter har i praktiken, när de prövas rättsligt.
En sak är säker. Samverkan
med Kustbevakningen är här
för att stanna, och den kom-

Ta dig så långt vägen räcker västerut på Resö, så hittar du
Panget ett stenkast från havet. Här finns stenugnsbakat bröd
och goda kakor, och du kan stanna och fika i caféet eller i vår
sommarträdgård.
Vi har öppet kl 8-17 (midsommarafton till kl 14) från den 17:e
juni och någon vecka in i augusti.
Varmt välkommen!
Familjen Bergmark med medarbetare

Oljeskär 7, 45797 Resö
Tel 0525-250 22
www.panget.se

Ett hus med många möjligheter...

www.reso.se

Ett livslångt sökande på havets
botten
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F

ilosoferar där jag
ligger på knä i båten. Upplever att
jag onekligen håller på
med ett ädelt fiske, om
jag får uttrycka mig så.
Dels är det mat för krogen, dels innehåller de
massor av mineraler,
men framför allt är de
individer. Inget enda
ostron är det andra likt.
Och dessutom en vacker
skapelse. Att jag som
människa ska få rätten
till deras liv och själv
livnära mig på dem - är
tänkvärt.

Fiskare längs Bohuskusten
har så länge jag minns indelats i två kategorier: storsjöfiskare och småfiskare. De
förstnämnda bedrev fiske till
havs (ofta med lång bortovaro) efter makrill med dörj,
trålfiske och Islandsfiske efter storsill. Vissa ägnade sig
även åt ”hemmafiske” efter
säsong och några varvade
ner livet ute på sjön med småfiske fram till pension. Småfiskare däremot, var den del
av yrkeskåren som utövade
sitt fiske i skärgården efter
hummer, torsk, ål, blåmusslor
(”skäl”) och ostron, på senare
tid även kräftfiske med burar.
Oftast var de ensamföretagare, men i hummerfisket kunde det vara två man.

Jag har länge levt med känslan av att småfiskaren kunde
uppleva ett slags privilegium
i form av sin frihet, lyckligt
lottad, eller rent av livsnjutare hur hård kampen för brödfödan än var ibland. Fick min
tankegång bekräftad vid ett
möte med småfiskaren Torin
”Bank” Karlsson på 1970-talet. Han avslöjade då det
allra bästa med sin yrkesroll.
”Jo”, sa han, ”dä ä nä en legger mä åstängt mottor i kave
blegget a drar ryssene en pen
aprilmörra. Tänk a höre tjäln
spälla a ärebölten roba. Dä ä
dä bästa jä ved.”

Medaljen har ju också en baksida. Som skolpojke minns jag
hur småfiskaren Georg Spindel satte ”backa” (långrev efter torsk) nordväst om Resö
en svinkall vintermorgon.
”Backan” skulle stå i cirka
två timmar och istället för att
åka hem gjordes strandhugg
på Vadholmen. Georg gick då
iland och satte eld på en enbuske och nu fick han värma
sig. En annan morgon kunde
”backefiskaren” heta Evert
Persson eller Evald Olsson
och vid kyla var konceptet
detsamma. Man höll ju uppe
”värmeblot i kröppen.” Fångsten såldes i Havsstensund.
Själv känner jag, efter 56 år
som ostronfiskare (vid sidan av 20 års räkfiske), väl
igen mig i Torin Karlssons
beskrivning. Med huvudet i
en glaskikare, håv i handen
och lutad över relingen men
med ”öronen ovanför” har
många underbara stunder
ombord passerat. Som att
höra barns lek och stoj på
stranden, eller de 92 strandskator som behagade spela
en vårmorgon på 2000-talet.
Spelmansstämman ägde rum
på en stor musselbank. Lycka
- eller privilegium. Utöver
ostronen har ett antal spännande objekt hittats och fiskats upp, som till exempel en
död tumlare, en stor piggvar,
golfbollar, lerduvor samt olika porslinsföremål mm. mm.
Det största ostronet jag fått
genom åren vägde 480 gram,
vilket är mer än fyra gånger
den normala vikten.
Vid förra sekelskiftet och
framåt trålades ostronen på
djupet i innerfjärdar. Man
drog med en så kallad ”skave”, en slags minitrål. ”Skaven” är idag förbjuden. Någon gång under 1930-talet
slogs ålgräset ut av en sjukdom på de grundare bottnarna (1-5 meters djup). Då
flyttade blåmusslor och ostronlarver upp och etablerade
sig här. Många var de småfiskare som provade fiskelyckan

Hyllning till vårt nordiska ostron
Av många betraktad som bara ett skal,
där du vilar på bottnen av havet i ro.
Likväl du serverats i mången sal,
och väl öppnad du strålar av pärlemo.
Du fångats och spisats på olika sätt,
du utgjort hos hoven en kulinarisk rätt.
Och din status du fick i fornstora dar,
som bröllopsmat åt vikingapar.
Du är formskön och vacker Du Ostrea Edulis,
men din verkan på oss har fått övertro.
När predatorn han sprallar och blir euforisk,
är vår önskan ändå - att det är Du som förökar ditt bo.
S Westman
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efter blåmussla och ostron
under sent 40- och tidigt 50tal. 1956 valde markägare att
stoppa allmänt fiske genom
att hävda sin rätt till ostronfisket kring Resö. Observera;
fisket efter ostron bedrivs
bara under de månader som
har bokstaven R.

Idag är intresset för ostron
större än någonsin i Sverige.
Fler och fler vågar sig på den
unika smakupplevelsen och
i Grebbestad hyllas det återkommande med Ostronets
Dag. Där och på många andra
platser runt om i världen har
tävlingar i ostronöppning blivit en populär attraktion. Det
tävlas i Världsmästerskap,
Europamästerskap, Nordiska
mästerskap, Svenska mästerskapen och Grebbestads egna
Öppna mästerskap för den
vågade amatören. Du som
någon gång provat öppningstekniken vet hur envist ett
ostron kan vara. Världseliten
öppnar 30 ostron på under
två minuter.

Även om ostronet enligt
många åtnjuts bäst med bara
en skvätt citron finner de påhittiga ständigt nya användnings-områden. Grebbestads
Bryggeri stoltserar med sin
Ostronporter, smaksatt med,
just det, ostron från Resö.
Sune Westman,
Ostronfiskare

Lite fakta

Säsongen för ostronfiske
infaller mellan september
och april. Under de varmare månaderna är de sladdriga i köttet, vita av mjölke
och mer utsatta för föroreningar i vattnet.
Ostronet är, tillsammans
med hasselnöten, den enda
naturligt
förekommande
råvaran som inte ingår i allemansrätten. Det är bara
några få markägare, genom
hävd, som äger rätten att
plocka dem.

Ostronet kräver hög salthalt för sin fortplantning
och är ca fem år vid vuxen
ålder. Det svenska ostronet
förekommer på skilda bottnar från Strömstad i norr,
ner mot mellersta Bohuslän.

Ostronet sägs tillhöra de
naturliga råvaror som är
så kallade afrodisiaka, dvs.
lustförhöjare.
I maj varje år arrangerar
Grebbestad de Nordiska
Mästerskapen i ostronöppning och Ostronets Dag infaller i september.
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En natt i San Francisco

I

slutet av maj 1951
ankom ”m/s Boolongena” San Francisco-bukten. Efter att
först passerat under
bron ”Golden Gate”,
passerat
fängelseön
”Alcatraz”
och
San
Franciscos hamn förtöjde ”Boolongena” vid
en stor matoljefabrik i
utkanten av Oakland.

hade i marinen. Praktfulla bilder visades på övningar till
sjöss och på besök i exotiska
hamnar.

Filmerna visades som sagt
”non stop”. När som helst fick
man komma in och sitta kvar
hela kvällen om så önskades.
Fritt att röka var det också.
Att röka på bio är för amerikanen en mänsklig rättighet,
för oss en irriterande rättighet. I fyra timmar, från kl. 7
Oakland ligger i inner- till kl. 11, satt vi kvar innan vi
sta San Francisco-buk- fick nog av vilda västern och
ten, en förstad till San pang-pang.

Francisco.
”Boolongena” kom från Filippinerna med full last av
kopra (frövita), kokosnötens vita innanmäte.

Första kvällen i hamn åkte
en motorman och jag buss in
till San Francisco. Efter ca
50 minuter ankom vi busscentralen, som låg centralt i
staden. Nära Centralen låg
två biografer med intressanta
filmer. Vi slank in på en med
västernfilmer. Där kördes två
filmer ”non stop” med ca fem
minuters reklam eller propaganda mellan dem. Vid vårt
besök fick vi veta vilka strålande möjligheter en ung man

Nu uppstod träta igen om vilken buss vi skulle ta. Varför
sån osämja? Efter tre veckors
sjöresa var vi i hamn. Första
kväll i frihet rusade vi aningslöst iland, upprymda, utan att
ta reda på fabrikens namn, ej
heller att Oakland var staden
den låg vid. Bussens nummer och linjen den trafikerade missades i den allmänna
ivern att komma in till stan.

vår räddning. Vårt tungomål
intresserade en utvandrad
norrman som tålmodigt lyssnade på vårt av dumhet vållade trångmål. Han kunde
orientera sig om vart vi skulle
och vilken buss som gick dit.
Rätt buss avgick först klockan sex. Lång tröttsam väntan.
Allt var över när fabrikens
skorstenar blev synliga. Även
”Boolongenas” skorsten och
master. Klockan kvart i sju på
morgonen var vi ”hemma”.
Dagens arbete började klockan sju.

Bussen vi tog gick åt fel håll.
15 minuter tog det oss att
förstå misstaget, hoppade av
bussen, gick över gatan, fick
vänta en timma på returbuss
När vi kom ut från bion upp- som visade sig vara densam- Ivan Andersson
stod förvirring om var vi be- ma som vi hoppat av.
fann oss i förhållande till Åter vid centralen tog vi i ren
busscentralen. Utgången var desperation en buss som stod
en annan än ingången. Vi klar för avgång. Kurs åt rätt
stod på en bakgata med svag håll, en stor lättnad för oss,
belysning. Nu blev det träta tills den plötsligt svängde
om vart vi skulle gå – åt vän- 90 grader och körde ut mot
ster eller höger. Efter att ha landsbygden.
försökt i båda riktningarna
Måleri & Tapetsering
utan framgång var det nära Stopp på bussen, vi klev av
och
gick
över
gatan.
Vilken
till slagsmål. Vår engelska var
Lennart Ivarsson
minst sagt bristfällig, men vi tur, ingen väntan, returbuss
lyckades få en förvånad ame- kom och så var vi åter på
0525-240 78
rikan att förstå vad vi sökte. busscentralen. Klockan var
070-525 60 37
Den vänlige mannen visade nu två på natten. Vi parkerade
oss
i
vänthallen,
trötta,
li.maleri@tele2.se
oss rätt väg till centralen, som
fanns att se bakom närmaste molokna. Lite pengar kvar,
gathörn. Snopet att vara så vad skall vi göra?
En person i vänthallen blev
nära men inte hitta rätt.

L. I. Måleri

www.kyrkvikenscamping.se
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Fågelskyddsområden utanför Resö
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I

nom
Kosterhavets
nationalpark
finns
ett flertal fågel- och
sälskyddsområden.
I
den delen av nationalparken som ligger inom
Tanums kommun finns
ett fågelskyddsområde
utanför Resö vid Store
Snart och lite längre söderut, vid Torgrimmen,
finns ytterligare ett. Vid
Segelskären finns ett
sälskyddsområde.

100 meter, med undantag för •
markerade passager.

Utmed Tanumskusten finns
ytterligare ett tiotal fågelskyddsområden
bl.a.
vid
Väderöarna,
Tanumskilen,
Tångeskär och Äggran.
För mer info om djur- och
Varför finns det fågel- växtskyddsområden se länsoch sälskyddsområden? styrelsens hemsida.
Under tiden mellan vår och
högsommar är det mycket Skyltning
folk som rör sig ute i skärgår- Fågel- och sälskyddsområden. Många kobbar och skär den märks ut med gula och
är eftertraktade som natur- röda skyltar. Av färgkombihamnar och badplatser men nationen framgår vilken tid
det är inte bara vi människor förbudet gäller. Ju mer rött
som använder klipporna i det är på skylten ju längre
havet. Många fågelarter och är förbudstiden. På skyltarna
sälar är helt beroende av skä- framgår också vilket avstånd
ren under häckningstiden och man måste hålla till öarna.
när de föder upp sina ungar.
Se exempel på bilderna här
I de områden där tillträdes- bredvid.
förbud råder betyder det att Visa hänsyn överallt
du inte får vistas inom det
Fågel- och sälskyddsområskyddade området under tidena utgör bara en liten del
den som förbudet gäller. Förav skärgården, så du behöver
utom att man stör djurlivet
visa hänsyn till djurlivet även
begår man ett miljöbrott och
annars. Tänk på det här när
riskerar böter om man vistas
du vistas i skärgården:
i skyddsområdet under tiden
för förbudet.

•
•
•
•
•
•

Se upp med var du sätter
fötterna. Många bon ligger helt oskyddade.
Låt fåglarna ruva ostört.
Förstör inte ägg eller bon.
Skingra inte kullar ute i
vattnet.
Ser du sälar i vattnet,
sakta farten.
Ser du sälar på land, håll
avstånd så att de inte
tvingas ned i vattnet.
Håll hunden kopplad.

Text och bild
Anders Tysklind

Fågelskydd

i Kosterhavets nationalpa
Store Snart

1 april-31 juli

Fågelskyddsområden

i Kosterhavets
nationalpark inom Tanums kommun
i

Fågelskyddsområden
närområdet

Skären vid Store Snart och
Torgrimmen är attraktiva
häckningsplatser för bl.a.
tärnor, tobisgrissla, måsar
och trutar. Tobisgrissla och
tärnor häckar sent och ungar
kan därför finnas kvar i boet
ända in i augusti. Boet ligger
oftast nära stranden och därför är fåglarna extra känsliga
för störningar från båtlivet.
Inventeringar har visat att
häckande fåglar klarat sig betydligt bättre i 1 fågelskyddsapril-31 juli
områden än utanför.

Store Snart

Vid Store Snart gäller förbudet under tiden 1 april – 31
juli och vid Torgrimmen är tiden 1 april – 31 juli vid de inre
skären och 1 april – 15 augusti vid de yttre skären. Under
förbudstiden får man inte gå
iland på öar och skär och vistas närmare öar och skär än

Torgrimmen

1 april-15 aug
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Skeppsmaskar–musslor som
borrar i trä

11

S

keppsmaskar
är,
trots dess namn,
musslor som är
anpassade att borra i
vattendränkt trä. Med
sina
tandade
välvda
skal finfördelar de effektivt trä som de transporterar till munnen
för konsumtion. Inne i
kroppen hyser skeppsmasken unika bakterier
(symbionter) som har
förmågan att omvandla
cellulosa till glukos, vilket ger energi åt värddjuret. Skeppsmasken
kan på så vis överleva
på endast trä som föda
men kompletterar normalt sin diet genom att
fånga plankton. Detta
gör den genom ett par
slangliknande
organ,
s.k. sifoner, som för övrigt är det enda som
syns av skeppsmasken
utanför en träbit.

Om förhållandet i det omgivande vattnet blir ogynnsamt
kan de dra in sifonerna och
stänga sin gång med hjälp av
två paddelliknande kalkstrukturer (paletter). Skeppsmaskar angriper trä under sitt sista frisimmande larvstadium,
genomgår sedan en omvandling (metamorfoserar) och
övergår till vuxenstadiet. De
lever nu resten av sitt liv inne
i sina borrhål vars väggar de
klär med kalk. De sitter fast
med bakdelen vid ingångshålet och tillväxer i framänden

där skalen, foten och munnen
är placerade. Allt efter som de
tillväxer ökar gångarnas diameter men ingångshålen förblir relativt små (ø 1-2 mm).
En träbit kan vara näst intill
uppäten inuti utan att det
syns nämnvärt på dess yta.
Skeppsmaskar kallas därför
ibland ”havets termiter” och
dess skador är svåra att upptäcka i tid. Det finns ca 65 arter av skeppsmask på jorden,
varav två, Teredo navalis och
Psiloteredo megotara, reproducerar sig i svenska vatten
för närvarande.

Skeppsmaskar har en viktig
ekologisk roll genom nedbrytning av trä som naturligt hamnar i havet, men utgör samtidigt stort hot mot
mänskliga marina träkonstruktioner. Under senare år
har man tyckt se en ökning
i angrepp av skeppsmask på
flera håll i Europa. Även längs
svenska västkusten spred sig
rykten i början på 2000-talet
om fler och nya angrepp. Arbeten med kajanläggningar i
Göteborgs hamn och utbyte
av hundratals träpålar under kallbadhuset Ribersborg
i Malmö är ett par exempel
på ökad angreppsgrad av
skeppsmask, och även marinarkeologer var oroliga för
dess framfart i Östersjön. Det
fanns alltså behov av vetenskaplig forskning kring bland
annat skeppsmaskens aktivitet och utbredning i dagsläget, samt att undersöka dess
möjlighet att spridas till nya
områden i framtiden i takt
med potentiella klimatförändringar.
Unna dig en stund skön
avkoppling!
Massage kan hjälpa mot
domningar, nackstelhet och
huvudvärk och ger dig smidiga
muskler, ökad blodcurkulation
och stärker immunförsvaret.

Boka tid: 0525-22 717 070 256 74 34
Morgan Lantz Sannäs

Den 1 april 2015 försvarade
jag min doktorsavhandling
“ Skeppsmaskens ekologi i
svenska kustvatten” vid Göteborgs Universitet - Tjärnö.

De viktigaste resultaten av
min forskning i korthet är:
•Det finns inga bevis på att
skeppsmasken Teredo navalis
har spridit sig avsevärt längs
svenska kusten under de senaste 35 åren.
•Modellering visar att det
är låg risk för spridning av
skeppsmask till nya områden
i Östersjön i en nära framtid

•Säsongen när den intensiva rekryteringen (angrepp)
av skeppsmask sker har förlängts på sensommaren med
nästan en månad sedan sjuttiotalet.
•Klimatmodell förutspår ytterligare förlängning av säsongen för reproduktion och
rekrytering av skeppsmask
senare på hösten i framtiden.
•Skeppsmasklarver attraheras av kemiska signaler som
läcker ut från trä i vatten.

Christin Appelqvist
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Så många farväl

N

är sommarloven
närmade sig så
längtade jag bara
efter den dagen då vi
skulle lämna Göteborg
och åka till Resö. På
Resö gick mormor Edith
och morfar Johan i sin
sommarstuga och längtade efter oss, de hade
redan varit där sedan tidig maj. Direkt när jag
kom till Resö klättrade
jag upp på Pallarna, det
höga branta berget på
norra Resö, satte mig
att titta ut över skärgården och insupa all härlighet. Dagen efter gick
jag en promenad längs
Kopparviken, över Torgelsholmen, förbi Gamla skolan och mot kyrkogården, där satte jag
blommorna jag plockat
längs vägen i en vas på
gammelmormor Klaras
och gammelmorfar Lars
grav, som ett tack för att
de gett mig möjligheten att få vara en del av
Resö, som jag såg det.
När jag kom upp i tonåren
blev jag allt mer nyfiken på
hur livet var förr på Resö
och mormor som var född
på Resö berättade medan
mitt intresse växte sig allt

starkare. Jag tog mig då an
ett ansvar att samla in kunskap om hur livet varit förr
på ön och det blev många
samtal, under många år
med de äldre på ön. Berättelserna jag fick till mig
fick så småningom ett eget
liv och jag börja skriva ner
min historia.
Det var nog tio år sedan
nu som jag började skriva
på min bok om Hedda. Det
har tagit lång tid att få
ihop boken då det krävts
mycket forskning om livet
kring förra sekelskiftet.
Jag har sprungit på museum, bibliotek, traskat runt
i bygden och träffat många
människor i jakt på information. Det har tagit sin
tid då jag som lärare oftast
är för trött efter arbetstid
för att skriva, det har blivit loven som gett mig tid
till boken. Min önskan är
att boken skall roa läsaren, men naturligtvis vill
jag också förmedla vår historia som är viktig att ha
med sig för att ge perspektiv på våra liv idag.
Det är Hedda och hennes liv som boken handlar
om och de levnadsvillkor
som rådde under början
av 1900-talet i Norra Bo-

BÅTAR | MOTORER | VERKSTAD | BÅTTILLBEHÖR
KLÄDER | PRESENT | MINILIVS | SJÖMACK

Mitt i världens
vackraste skärgård.

Tfn 0525-199 60
www.gbm.se

huslän. Först hade jag ett
annat namn på ön, men
det blev slutligen Resö, då
det ju är här på Resö som
berättelsen till största delan utspelar sig. Men, alla
karaktärer är påhittade,
blandade med det jag fått
berättat och min egen fantasi. I boken kommer man
bland annat
att
möta Resandefolket,
eller tater

som denna folkgrupp kal�lades i Bohuslän förr, längtan efter Amerika och livet
på en ö. Ja, mer än så här
vill jag nog inte berätta för
att inte avslöja för mycket.
Nena Olin

Välkommen till Sveriges 29:e
- men första marina nationalpark.
Kosterhavet gränsar till
den norska marina nationalparken Ytre Hvaler och
tillsammans utgör dessa en
marint gränsöverskridande
skyddad havsmiljö. En flik av
oceanen!
Här lever mer än 6.000
marina arter och lika många
arter finns på öarna, i detta
en av Sveriges artrikaste
områden.

Läs mer om Kosterhavets
nationalpark, vår programverksamhet och vad som
finns att upptäcka på någon
av följande webbplatser:

www.kosterhavet.se
www.stromstad.se
www.tanumturist.se

Besök vårt nya naturum
Kosterhavet på Sydkoster.
Upplev vårt natur- och
kulturarv med omsorg om
kommande generationer.
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Resö Fiberförening

N

u blinkar det
frenetiskt i alla
våra fibertrådar,
och vi kan glädjas över
att tre års idogt arbete
resulterat i ett stabilt,
snabbt och effektivt
kommunikationsnät.
Alla inkopplade har nu
tillgång till många TVkanaler, IP-telefon och
ursnabb bredbandsuppkoppling.

Efter det att vårens grävarbete avslutats tände vi något
försenade upp nätet på Galtö
i juni 2014, och Resö fick sin
efterlängtade upptändning i
augusti. Allt har gått i stort
sett enligt planen. Visserligen hade vi en del hackande
TV-bilder, ekande telefoner
och svajiga bredband i början, men nu känner vi, att allt
fungerar som utlovat. Det är
en komplicerad teknik runt
den enkla glastråden, som leder datasignalerna, och viss
intrimning är ofrånkomlig.
Vårt lokala fibernät har allt
sedan start levererat kontinuerligt trots både åska,
stormar och strömavbrott.
Resö Fiber försörjer inte bara
Resö-Galtö utan även fastlandet från Tannam i söder upp
till Kil i norr. Fibernätet är en
viktig del av vår infrastruktur
och underlättar möjligheten
till boende och arbete i vårt
område. Vi har en glädjande

hög anslutningsgrad, vilket
gett en gynnsam kostnad per
anslutning. Nätet försörjer
inte bara oss boende utan
även skolan, företagen, campingen, Tempo, Hamnmagasinet, reningsverket, kyrkan,
hamnen, Kosterhavets entré
och dessutom den nya planerade mobilmasten på Resö.
Missade du fibertåget och vill
efteransluta går det bra, vi
har extra trådar i beredskap.
Kostnaden blir dock högre eftersom våra bidrag är förbrukade och moms tillkommer.
Mer information finns på vår
hemsida.

Avslutningsvis stort tack till
alla 454 medlemmar vars
engagemang och bidrag gett
oss möjlighet att bygga detta nät. Likaså stort tack till
alla markägare som erbjudit marktillgång, till Empower som grävt och blåst alla
trådar, till Net at Once som
trimmat och levererar våra

tjänster, till samhällsföreningen som stöttat med mat
och mötesrum, till staten och
EU som gav oss bidrag. Slutligen tack till den idogt arbetande styrelsen.
Martin Björkman
Resö Fiber ekonomisk
förening
www.resofiber.se

En titt in i ”högkvartetet”,
dvs vårt nodhus
där alla fibertrådar löper
samman

RESÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING
BEHÖVER DU EN HJÄLPANDE HAND?
Magnus Andersson
Tel: 073-9549992 Mail: gl.magnus@telia.com
* Jag tar ansvar för att era projekt blir
genomförda, stort som smått
* Från gräsklippning och trädfällning till
renovering, trädgårdsanläggning och
byggnationer

www.resofiber.se
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Hitta på Resö

på Resö

SOMMARKÖK & BAR
Öppet 12.00-kvällen
15:e Juni - 15:e Aug.

Färgade vägar är markerade
prommenadstigar. Streckade
kan delvis vara svårframkomliga.
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Välbesökt påskpub

P

åskyran
letade
sig ut till Hamnmagasinet under
långfredagen tidigare i
år. Där anordnade samhällsföreningen genom
Kristofer Olsson och Caroline Westman en välbesökt och uppskattad
påskpub. Festligheterna
lockade ca 150 gäster,
både bofasta och hitresta, att umgås över en bit
mat. Kristofer bjöd på
halstrad torsk och långstekt örtkarré. Underhöll gjorde trubaduren
Fredrik Lundqvist.
Den ölglade kunde prova sig
igenom Grebbestad bryggeris
hela sortiment, även de sorter som släpps först sommaren 2015. Då trycket var stort

redan tidigt på kvällen var
det tur att systrarna Helen
och Emelie Westman fanns på
plats och kunde rycka in.

- Det kändes roligt att kunna
hålla nere priserna, då puben
inte drevs med vinstsyfte. Då
kan alla ta del av en trevlig
kväll till en billig peng, där
gemenskapen står i fokus.
Det positiva gensvaret var
långt över förväntan. Det luktar tradition om det hela, säger Kristofer.
Caroline Westman

En kulturresa med ett
blänk från norra bohuslän

U

nder 2015 och
2016
får
Sverige nya sedlar
och mynt. De har ett
helt nytt utseende och
det blir en ny valör: en
200-kronorssedel.
De
nya sedlarna är mindre
än de nuvarande och
har helt nya motiv. Sedlarna
pryds av kända kulturpersonligheter
så som Astrid Lindgren,
Evert
Taube
och
Ingmar
Bergman samt
förre FN-chefen Dag Hammarskjöld.
På baksidan finns
natur- och miljömotiv som har

anknytning till personerna.
Den nya femtiokronorssedeln kommer på framsidan
att prydas av Evert Taube och
noterna till Så länge skutan
kan gå. På baksidan finns naturmotiv från Bohuslän. Fyren på bilden kommer många
seglare att känna igen, det
är nämligen Bissens fyr

utanför Resö som finns avbildad. Bissens fyr byggdes
1939 och har sedan dess väglett sjöfarare längs havets E6
från Havstenssund och Kosterfjorden.
Jonas Lind
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Måsen Mozart och några andra
stackars trutar

U

ndrar
om
den
kommer till sommaren igen, den
ringmärkta gråtruten.
Förra sommaren var
den elfte i rad som den
besökte oss. Eftersom
det är en måsart kallar
hustrun och jag den för
Mozart. Han är tam och
kommer för att tigga
mat då vi sitter ute och
äter. Han har till och
med vågat sig fram och
äta ur min hand. Han
kommer alltid ljudlöst
för att plötsligt sitta endast några meter från
oss. Efter ett par år blev
han tyvärr alltför närgången och hans besök
allt tätare så vi slutade
upp med att mata honom. Ändå envisas han
fortfarande
med
att
komma.

Förrförra året kom han dragande med en årsunge hela
sommaren, vilket fick oss att
tvivla på hans könstillhörighet. Kanske var det en fru
Mozart vi hade att göra med.
Men vid närmare eftertanke
kunde det lika gärna vara
herr Mozart själv som vabbade, d v s var pappaledig
och tog hand om sin unge.
Men eftersom han sedan dess
inte kommit med årsungar
fler gånger är det väl troligt
att det gick hans manliga ära
förnär att ägna sig åt sådana
moderliga sysslor.

förlorat en fot men stödjer
sig rätt bra på stumpen. Det
är bara lappen för ögat som
saknas för att han skall bli en
”fullfjädrad” (ha, ha) pirat.
Men vi kallar honom ändå
Piraten för att stärka hans
självförtroende. Vi tror nämligen inte att han gillar bli påmind om att han bara är en
handikappad tiggare i trutarnas bottenskikt.

inuti lyder ”Till min älskade
från hustruten” (dvs hustrun,
på måsarnas språk).

Varför ser man alla dessa
tiggande måsar endast på
sommaren? Hur gamla kan
de bli och var håller de till
på vintern? Lever de kanske
under knappa förhållanden
i sitt hemland? Frågorna är
många. Kommer de kanske
från Rumänien liksom vissa
andra tiggare?

Men vad fanns det för material att använda till en ring?
Jo, efter en stunds diskuterande och funderande kom
vi fram till att en kapsyl till
en läskedrycksflaska skulle
kunna vara lämplig. Det var
den gamla typen av kapsyl
som det fanns en”flärp” på
och som man drog av i en
lång sträng då flaskan skulle
öppnas. Den var synnerligen
lämpad för ändamålet på så
vis att den var böjlig och mjuk
att forma runt ett ben och att
inga verktyg, som kunde skada fågeln, behövdes. Dessutom kunde nog måsen så småningom frigöra sig själv från
ringen resonerade vi.

Piraten är för övrigt en fräck
liten jäkel. Förra året när jag
gick från altanen in till köket
för att fylla på min tallrik ropade hustrun något som fick
mig att vända mig om. Då fick
jag se att Piraten var uppe
på altanen och på väg att
följa mig in. Under ett kort
ögonblick var jag på vippen
att ropa tillbaka: Håll truten
och stäng dörren! Lyckligtvis hann jag hejda mig. Man
vill ju inte äventyra ett snart
50-årigt äktenskap.

Numera lägger Mozart sig
ofta ner i gräset medan han
väntar på mat. Åldern tycks
ha tagit ut sin rätt. Eller också är det ett beteende från
havet där måsarna gärna ligger runt fiskebåtar och väntar på en mumsbit. Ett konstigt beteende för övrigt, att
ligga och simma i den soppa
man plockar mumsbitarna ur.
Kanske något att tipsa Lexö
om: Bada i fisksoppan så blir
den både extra kryddad och
simmig.

Samtidigt som Mozart tog
hand om sin unge lärde han
denne att tigga. Så nu har vi
en mås till som kommer och
hälsar på. Han, Mozart JR
(eller enbart Junior), är den
ende som Mozart tolererar då
det gäller att konkurrera om Man kan undra om det står
maten. Alla andra jagar han något ingraverat i Mozarts
bort.
ring, t. ex vem som satt dit
Tyvärr har det tillkommit yt- den och i vilket syfte. Kanske
terligare en tiggare, den en- är det så enkelt att han och
fotade konkurrenten Piraten. hans käraste växlat ringar
Av någon anledning har han med varann och att texten

Tyvärr får vi nog aldrig veta
vad som står i ringen eftersom man då skulle vara mer
eller mindre tvungen att döda
honom först. Och det vore
alltför grymt. En möjlighet att
fånga honom levande finns
dock om man använder sig
av samma avancerade metod
som min kompis och jag praktiserade som pojkar. Efter att
ha fått syn på en ringmärkt
mås kom vi på den lysande
idén att själva prova på att
ringmärka en. Men då får man
inte vara rädd för att bli både
hackad och biten. Och det var
inte kompisen. Han åtog sig
att stå för det mest riskfyllda
momentet som innebar att få
fatt i måsen och hålla den i ett
fast grepp så att ringen kunde sättas på. Ett spännande
projekt tyckte vi.

Sagt och gjort, vi gick till
verket med stor iver och målmedvetenhet. En tom fisklåda
av trä införskaffades samt
en dryg halvmeterlång pinne
och ett 15-20 m långt snöre.
Fisklådan placerades ut med
botten upp. Den ena kortsidan riktade vi mot vår dåvarande ladugård och stöttade
upp med pinnen. Snöret knöts
fast i pinnens nedre del och
drogs fram till ett litet föns-
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ter i lagår´n. Där kunde vi
sedan ligga gömda och kika.
Eftersom vi skulle ha makrill
till middag den dagen bad jag
att få fiskrenset att mata måsarna med. Vår verkliga plan
avslöjade vi dock inte. Fiskrenset lade vi sedan omsorgsfullt ut framför lådan och, det
viktigaste av allt, några bitar
av det stack vi in under den
på kant stående lådan. Fällan
var gillrad.
Nu var det bara att ligga
gömd i lagår´n och vänta.
Det dröjde inte länge förrän
en mås fick syn på betet och
började skria högljutt. Snart
var det drygt ett tiotal måsar som kretsade runt ovanför lådan. Plötsligt landade
dom och mer eller mindre

slogs om matbitarna. En som
inte riktigt hade hängt med i
svängarna hade inget annat
att välja på än att våga sig in
under lådan och norpa åt sig
de bitar som låg där.

Ett kort ryck i snöret av kompisen och måsen var fast. Den
levde rövare under lådan en
liten stund men insåg snart
att det inte tjänade något till
och lade sig till ro därinne.
Nu återstod den svåraste biten, att få ut måsen och hålla
den kvar så att ringmärkningen kunde ske. Eftersom jag, i
detta sammanhang, inte var
den modigaste av oss två blev
det jag som fick lyfta lite på
lådan så att kompisen kunde
sticka in händerna och försöka få ett stadigt grepp om

fågeln. Efter flera försök och
ett antal kännbara bett lyckades han till slut. Fågeln satt
som i ett skruvstäd mellan
hans händer och med vingarna låsta. Nu var det min tur
att agera och linda kapsylen
runt måsens ben. Det var nästan det svåraste jobbet eftersom den hela tiden sparkade
och försökte bita. Men till slut
satt ringen på plats och måsen kunde släppas fri.

Välkomna till
Välkomna
till
Sjöstjärneskolan på Resö
Välkomna tillpå Res
Sjöstjärneskolan
Sjöstjärneskolan på Resö

Undrar till slut hur det gick
för den stackar´n. Hoppas
han blev glad och stolt över
den ”fina” ringen och blev en
individ som hans artfränder
kom att se upp till.

Lediga platser på
förskola och skola
Lediga platser på
För mer
info:skola
förskola
och

Lediga platser på
förskola och skola
www.sjostjarneskolan.se
Tel. 0525 – 25 385

!"#$%"&&&&'()$*+,-(
För mer info:
!"#$%"&&&&'()$*+,-(
www.sjostjarneskolan.se

Vilgot Andersson

www.sparbankentanum.se

www.sjostjarneskolan.se
Tel.För
0525
– 25
385
mer
info:

Tel. 0525 – 25 385

!"#$%"&&&&'()$*+,-

Besök oss på Facebook!
Gilla oss på Facebook och ta del av lokala och personliga reportage
om intressanta personer, företag och föreningar från vårt närområde.
Givetvis får du också praktiska ekonomitips och kan ställa frågor
till vår kundtjänst. Vårt hjärta slår för norra Bohuslän!
Vad slår ditt hjärta för?
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Apoteksvaror (Receptfria)
Blommor
Svenska spel
Ombud för Systembolaget
Leksaker
Gasol

Vi har egen brygga för våra
båtburna kunder
Öppet alla dagar 8-20 hela sommaren
Tel: 0525 - 250 04
Spela en runda minigolf och
njut av världens bästa glass.
I vår glasskiosk finner ni glass,
godis, dricka, korv med bröd
och mycket annat.

Kiosken har öppet 12 - 20
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Västkustens vita silver!
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H

avsöringen är en
fantastisk
fisk.
Den är vacker
att se på, den smakar
underbart och den är
spännande att fånga.
Havsöringen
är
en
mycket stark fisk, vilket lockar många sportfiskare att besöka Resö
och Galtö. Premiärfisket
på västkusten inträffar
den 1 april varje år och
då står det fiskare, med
och utan vadarstövlar,
nästan överallt på Resö
och Galtö redan tidigt
på morgonen. Ett extra
populärt ställe är Mockesund vid bron från Kragenäs.

I år träffade jag på morgonen
bl a Brian och Daniel från
Oslo vid bron. Daniel har varit där varje år i fem år. Den
här gången var Brian med för
första gången. Jag frågade
varför de kommer just hit. De
svarade att fisket brukar vara
bra, det är vackert här och
det finns många bra fiskeplatser. I år hade de ännu inte
fått någon fisk själva, men
de hade sett andra få fisk. De
skulle nu prova på några andra ställen efter stränderna
och komma tillbaka till bron
senare under dagen. Med en
nästan full parkeringsplats
strax bredvid bron var det
lätt att inse att fler gjorde på
samma sätt. De flesta bilarna
hade norska nummerskyltar,
vilket måste betyda att vi har
ett mycket bra öringsfiske på
Galtö och Resö.
Havsöringen (Salmo trutta
trutta) finns efter hela kusten
och leker på grusbäddar i små
bäckar och åar som antingen
rinner direkt ut i havet eller
via någon större flod. Den leker (reproducerar sig) ibland
i så små bäckar att stora delar av kroppen är ovanför vattenytan eftersom det inte är
djupt nog där den leker. Hos
oss sker leken i november

-december och en hona kan
lägga 10.000 romkorn, som
sedan kläcks på våren. För att
säkra reproduktionen är det
därför fiskeförbud på västkusten 1 oktober-31 mars.
Det kläckta ynglet stannar sedan i sötvattnet tills det blivit
15-25 cm stort. Efter några
år i havet återvänder öringen
sedan normalt till sitt födelsevatten, för att själv leka för
första gången. Det kan den
sedan komma att göra många
gånger.

vatten. Då är chansen stor att
det är där fisken finns. Därför
behöver du heller inte vara
särskilt tidigt ute på våren.
Låt solen värma vattnet ett
par timmar innan du börjar
fiska. Bra fiske är det ofta när
det börjar skymma. Ett effektivt spinnfiske som tillkommit
under senare år, är flugor eller gummimaskar på en krok
ca 2 m efter ett Bombardaflöte. Det kan fiskas mycket
långsamt och grunt. Använd
helst en haspelrulle med en
Havsöringen sportfiskas med tunn flätlina, så kan du kasta
flugspö eller spinnspö. Den mycket långt.
fiskas också med nät, där På sommaren när det är
maskorna måste vara minst varmt i vattnet är det inte lika
120 mm. Fiskar över 4 kg lätt att hitta öringen. Den går
är mycket ovanliga på väst- då ut på större djup och oftast
kusten, men några få fångas får man mest när man släpar
varje år. De är då över 70 cm beten efter en båt en bit utanlånga, medan minimimåttet för stränderna. För flugfiske
för öringen är 45 cm. En så- gäller natt eller morgonfiske,
dan fisk väger normalt 0,8- då öringen går in på grundare
1 kg. De flesta fiskar som vatten för att jaga sill, annan
fångas är dock under 45 cm småfisk eller tångräka. Får du
och måste därför försiktigt en större öring på kroken så
återutsättas direkt när den kan du räkna med en våldsam
fångats. Helst ska den aldrig kamp, som du långt ifrån alllyftas ur vattnet.
tid vinner. Det är därför det
Havsöringen har en trivsel- kallas sportfiske och här på
temperatur som är 8-15 gra- Resö och Galtö har vi fantasder. När det är kallare än så i tiska förutsättningar för detta
vattnet, har varje liten tempe- spännande fiske.
raturändring stor betydelse
för hugglusten. Ta med en termometer, så kanske du hittar
en vik där temperaturen är en
grad högre än i närliggande

Text och bild

Anders Hedenstedt
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Den dolda nationalparken

23

I

invigningstalet sade
kungen att för 100
år sedan fick Sverige
sin första nationalpark.
”Idag är det glädjande
för mig att få inviga Sveriges första nationalpark under havsytan.”
Vidare påpekade han
att Kosterhavets nationalpark är unik genom
att det här bor många
människor
helt
omslutna av parken. Det
ställer stora krav på
förvaltningen.
Människor skall kunna leva i
samklang med naturen.
Leva av vad naturen ger,
såväl fisk som skaldjur
som rekreation och turism.
Nationalparken
blir en symbol för bevarande och utveckling i
samklang.

I Kosterhavet finns över 6000
olika djur och alger under
ytan. Nationalparken ligger i
norra Bohuslän och kan nås
från flera av kustens orter.
Den är en av landets största nationalparker och den
sträcker sig från norska gränsen i norr till vattnen utanför
Grebbestad i söder.

Mästarmöte kring djurlivet i Kosterhavet.
En betydande del av det
svenska djurlivet återfinns
under havsytan men är i det
närmaste okänt för de flesta,
inte bara lekmän utan även
naturvårdare och biologer.
Nu skall morgondagens experter på svampdjur, nässeldjur och andra okända
invånare under ytan lära sig
av erfarna forskare från hela
världen.
Att identifiera alla djurarter
som finns i havet kräver lång
erfarenhet och god kännedom om djuren. En kunskap
som håller på att försvinna.
Flera av våra svenska artexperter går snart i pension och
rekryteringen av yngre fors-

kare är i stort sett obefintlig.
Eftersom det redan idag saknas experter på de flesta marina djurgrupper kommer det
i framtiden att bli svårare att
genomföra marina undersökningar i Sverige och bevaka
förändringar i havsmiljön om
ingenting görs.

På Sven Lovén centrum för
marina vetenskaper anordnas därför en kombinerad
kurs och workshop för forskarstuderande och forskare,
i ämnet marin makrofauna
(marin nedbrytning) kursen
sker på fältstationen på Tjärnö cirka 10 kilometer utanför
Strömstad.
Sjöpungar,
borstmaskar
och mossdjur

De djurgrupper som behandlas är tagghudingar, borstmaskar, sjöpungar, blötdjur,
nässeldjur, svampdjur, mossdjur och slemmaskar. Kanske gör de också nya fynd
av dessa och andra arter när
morgondagens experter samlar in material ute i det artrika Kosterhavet.
Under elva dagar i september 2014 delade framstående
experter från Nya Zeeland,
USA, Norge, Storbritannien,
Brasilien, Tyskland och Sverige med sig av sina unika
kunskaper till 12 doktorer
från fem länder.
Utbildning och utveckling

Djuprännan
från
norska
gränsen ner mot Väderöarna i söder ligger innanför
trålgränsen. Här är trålning
förbjuden med ett undantag,
selektiv trålning efter nordhavsräka med sorteringsrist
är tillåten, på större djup än
60 meter. Merparten av räkfisket pågår i djuprännan
mellan Saltö och Väderöarna
samt vid Persgrundet.

Trålförbud gäller i sex särskilt
värdefulla områden varav tre
ligger inom Kosterhavets nationalpark. Dessa omvandlades vid parkens bildande till
bottenskyddsområden
med
förbud även mot ankring och
användning av andra redskap

som kan skada bottenlevande
arter. Vid Kosterhavet fiskas
det främst räka, havskräfta
och hummer.Fisket är viktigt
för bygden och är hållbart.
Här fiskas även en del makrill
och krabba och blåmusslor.

Man får inte tråla grundare
än 60 meter och att man inte
trålar alls i känsliga områden.
I överkommelsen ingår också
att fortsätta att utveckla fiskeredskapen, öka kunskapen
om den värdefulla miljön och
att vidareutveckla det lokala
samarbetet kring fiskförvaltningen. Drygt 80 yrkesfiskare
har hittills gått en utbildning
i marinekologi.

År 2000 gjordes en omfattande genomgång av räktrålningens
miljöpåverkan
och flera nya regler infördes.
Yrkesfiskarna och myndigheterna kom överens om att Fiskarna i sin tur har utbildat
ytterligare minska fiskets lika många forskare och förmiljöpåverkan. Överenskom- valtare i fiskeriteknik.
melsen kallas Koster- VäLars-Göran Högström
deröfjords överenskommelsen och innebär att man
använder en liten trål med
mindre och lättare trålbord.
Trålen måste ha en rist som
selekterar bort bifångster.

24

Kyrkvikens Familjecamping
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edan 1955 kunde
de första gästerna njuta av campingsemester på Resö.
Kyrkvikens Familjecamping ligger så gott som
mitt i nationalparken
Kosterhavet och präglas
av dess unika läge i det
yttersta havsbandet på
Västkusten. De allra första gästerna transporterades från fastlandet till
Resö i campingvärdens
eka.
– På den tiden var det Edner
Larsson som servade gästerna. Svärfar har berättat för
mig att det var åtta tält den
första sommaren, säger nuvarande campingvärden Thomas Fritzson.
Vägbron till Resö byggdes
och stod klar 1956 vilket underlättade för gästerna att ta
sig till campingen.
– Edner är inte i livet i dag
men det går många roliga
historier om hur stark han
var. Det påstås att han var så
stark att han kunde lyfta sig
själv sittandes i en tunna, säger Thomas och skrattar.

Thomas svärfar är Bo Johansson som tillsammans med
hustrun Gun Britt tog över
campingen efter Edner. Bosse och Gun Britt drev campingen i nästan 30 år innan
Thomas med familj tog över
värdskapet för drygt åtta år
sedan.

– Det är ett fantastiskt inspirerande arbete att få möta alla
dessa positiva gäster. Många
är från olika delar av världen.
Vi har haft besök från både
USA och Thailand förutom de
europeiska länderna som mer
eller mindre hör till vanligheten. Jag har inte ångrat mitt
yrkesval en enda gång, säger
Thomas som har en bakgrund
inom bankväsendet.

nästan växer ner till strandkanten. De stora tallkronorna varvar sol och skugga
så att alla smakriktningar
kan tillgodoses. Med tanke
på skogen finns inga linjära
campingtomter utan uppställningsplatserna formas efter
hur marken lämpar sig bäst.
Med automatik ger det lagom och trivsamma avstånd
mellan ekipagen vilket i sin
tur borgar för att säkerheten
upprätthålls.

Stämningen på Kyrkvikens
Familjecamping är skön, avslappnad och familjär. De
flesta av gästerna återvänder säsong efter säsong och
den äldsta gästen har spenderat över 40 år på campingen. Många har vuxit upp
tillsammans och blivit goda
vänner under årens lopp. På
kvällarna samlas man till gemensamma måltider för att
umgås i lugn och ro över generationerna. Det har funnits
familjer med gäster i fyra generationer, vilket måste vara
ett gott tecken på att de trivs.
Thomas säger att grilloset
brukar stiga samtidigt som
solen går ner i Västerhavet.
– Men givetvis gästas campingen också av gäster som
är på väg någon annanstans
men som väljer att tillbringa
några nätter hos oss i husvagn, tält eller husbil.

Framför allt är det tälten och
husbilarna som ökar mest.
Yngre barnfamiljer väljer idag
att investera i rejäla och rymliga tält medan 55-plussarna
väljer husbil framför husvagn. De tyskar som checkar
in uppskattar speciellt tystnaden och naturen.

– De kommer med sina tält,
kajaker och cyklar och blir
helt tagna av vyerna vilket
ofta resulterat i att de stannar några nätter extra. Nöjda,
återkommande gäster är den
bästa marknadsföring man
Campingen ligger i en vik kan tänka sig, säger Thomas.
mellan de mjuka bohusklip- I servicehusen finns kök,
porna och tallskogen som tvättstuga, tvättrum och hel-

kaklade duschar. Det finns
herr- och damtoaletter och
samtliga är av modell torrtoa.
Enkelt och rent är det som
gäller. I kiosken finns receptionsbyggnaden där in- och
utcheckningen av gästerna
sker.

– Här möts de av våra duktiga
sommarvärdar som mer eller
mindre själva är uppväxta på
campingen. I kiosken finns
allt från mjölk, bröd, frukt,
grillkol och barnmat till glass,
godis och drycker. Det finns
också sittplatser i anslutning
till byggnaden och för många
av campingens yngre gäster
har det blivit en mötesplats.
Här samlas man kring sina
cyklar innan dagens aktiviteter och busigheter bestäms,
berättar Thomas.

Kyrkvikens
Familjecamping Resö
GPS´:
N 58 48´48.24´
E 11 11´1.68´´
Öppet:
24 april - 6 september
Adress:
Kyrkviken 1,
457 97 Resö
Tel: 070-296 00 92
Thomas Fritzson
Mail:
info@kyrkvikenscamping.se
www.kyrkvikenscamping.se
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Barnen sysselsätter sig med
krabbfiske, fotboll eller cykling om solen inte skulle vara
framme för bad och glassätande. På campingen finns
inga hoppborgar eller aktivitetshus.
Vill man som vuxen aktivera
sig finns flera promenadstigar som också lämpar sig för
cykel. Västkuststiftelsen ordnar vandringar på och runt
Resö med olika teman och på
högsäsongen ordnar Selins
Charter skärgårdsturer till
Kosteröarna och Ursholmens
fyr med av- och påstigning
från campingen. Resö Hamnmagasin med Lexö i spetsen
erbjuder både välsmakande
pizzor och mysiga trubaduraftnar. I livsmedelsbutiken
Tempo kan man handla färska varor och i Panget, precis bakom Tempo, bakas det
hembakat bröd och smarriga
bakverk. Någon mil söderut
finns Vitlycke museum med
hällristningar i världsklass
för den historiskt intresserade.
Thomas berättar att man kan
köpa färska skaldjur direkt

från fiskebåtarna som lägger
till i Resö Hamn.
De många gästerna till campingen ger ett bra tillskott till
Resö och ett bra kundunderlag för flera näringar på ön.

– Vi är flera företag som verkar här och tillsammans vill
vi lyfta besöksnäringen på
Resö. Vi värnar om naturen
och människorna och hoppas
att kommande generationer
ska få uppleva det unika med
Resö.

Vad är det bästa med Kyrkvikens Familjecamping?
– Gästerna och läget, säger
Thomas. Han fortsätter:
– Här är det naturen och enkelheten som råder. Den karaktäristiska doften av tång
och saltmättad luft och ljudet
av vågskvalp och måsskrik
som möter gästerna, är mer
eller mindre magisk. Här är
det lätt att bara vara!
Thomas Fritzson
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Tempo Resö har en ny ägare!

D

en 1 oktober förra året tog Per
Åkerström
över
Tempobutiken. Per är
Strömstadsbo och startade omedelbart med
arbetet i butiken. Emelie Niklasson och Susanne Lindqvist arbetar
också i butiken året om
och under sommaren
finns som vanligt ett antal duktiga unga sommaranställda.

brygga med slamsug kommer
att göra det ännu enklare
för båtgäster att hitta det de
behöver. I den intilliggande
gästhamnen finns duschar,
tvättmaskin och en uppskattad sommarrestaurang.
Öppettiderna har utökats
både under sommaren och
under övrig tid. Under sommaren är det öppet alla dagar
08:00-20:00.

Kontakt med butiken får ni på
hemsidan
www.temporeso.
se, via mail till info@temporeso.se eller på telefon 0525Tempo på Resö har funnits
25004.
sedan juni 2004 då Johan
Eriksson öppnade butiken i Välkomna in i en mycket trevKonsums gamla lokaler. Kon- lig butik önskar Per och hans
sum hade funnits där sedan personal!
1920 men lades ned hösten
2003. Under våren 2004 arbetades med att hitta en ny
handlare och ett antal frivilliga arbetade med att rusta
lokalen sedan det blivit klart
att Johan skulle öppna en
Tempobutik. 2011 övertog
Anders och Erika Hedenstedt
butiken för att undvika en
planerad nedläggning. Johan
stannade inledningsvis kvar
som butiksföreståndare och
ett antal investeringar påbörjades. Nya frysar, kylar,
pantmaskin i egen bod, nya
hyllor, utbyggd butiksyta och
en glass- och korvkiosk med
minigolf är exempel på detta.

Per har fortsatt att investera i
butiken och har även gjort en
del förändringar. Man möts
nu av frukt och grönt direkt
när man kommer in och strax
före kassorna finns drycker
med fler dryckeskylar än tidigare. En hylla mindre i mitten på lokalen ger mer rymd
och sortimentet fortsätter att
vara mycket brett.
Butiken är även fortsättningsvis utlämningsställe för
systembolaget och har liksom
tidigare apoteksvaror, gasol,
bensin och diesel. Den egna
bryggan gör det lätt för besökande båtar att handla i
butiken. Den planerade Kosterhavsentrén innanför en
planerad gäst- och bensin-

Per Åkerström och
Anders Hedenstedt

SKÄRGÅRDSTURER I KOSTERHAVET

varje fredag from 3/7-7/8
Kosterturen.

Upplev Kosteröarna!
Avgång kl. 10.00 från Kosterhavsentrén Resö,
10.15 Kyrkvikens campingen
Retur från Långagärde kl. 15.00,
från V. bryggan Nordkoster 15.10,
från Ekenäs 15.30
Pris 200:- t/r Barn 100:- familjepris 2v + 2b 500:- ,
barn under 4 år gratis.

Sälsafari

Samma turlista som ovan. Vi släpper av gäster på Koster och vi
fortsätter på sälsafari med besök på Ursholmen Sveriges västligaste
fyrplats. Guidning på fyrplatsen och museét.
Avgång från Ursholmen ca 14.40
Pris . 275:- barn 150:- familjepris 2v+2b 650:- barn under 4 år gratis
Ta med matsäck ,ev. kikare, badkläder.

Historisk båttur med Ivan i Bagerit
7 aug kl. 18.00
Lyssna på storfiskarn Ivans berättelser
avgång från Kosterhavsentrén
pris 200:-

Sprängmedel och norsk
motståndsrörelse
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ör ett par dagar
sedan pratade jag
med en arbetskollega som bor i Havstenssund. Han hade
en dag gått ner i norra
hamnen och där stött
ihop med en äldre man
på kajen. Denne stod
och tittade ut på skärgården mellan Hälsö
och Trossö. Det visade
sig att mannen, som
min vän glömt namnet
på, precis blivit klar
med en bok om motståndsrörelsen i Norge
under andra världskriget. Han berättade att
Havstensund och Lindö
var en viktig plats under andra världskrigets
avslutande år. Vidare
hade han berättat att
härifrån togs flyktingar
emot och på tillbakavägen över Skagerak
fanns mer explosiva varor i lasten. Det skulle
varit härifrån Max Manus sprängmedel skeppades ut.

Men vad hände egentligen?
De som var med har sedan
några år försvunnit och även
händelserna i sig var inget
man pratade högt om. En
del källor finns dock som kan
ge en liten glimt av det som
skedde.
Ju längre tid den tyska ockupationen av Norge varade
desto större blev motståndet.
Tyskarna fattade ett hårdare
grepp om den norska befolkningen genom terror och
tillfångatagande.
Därmed
ökade trycket på den norska
motståndsrörelsen att få ut
norska medborgare ur landet
och bringa dem i säkerhet.
Norska
motståndsrörelsen
hade många olika vägar eller
leder över gränsen in i Sverige. En sådan trafikled gick
från Kragerø till Lindö och

Havstensund. Här hade man
kontakt med marinpolischefen Arvid Bäck och marinpolis Ohlbin som var stationerade i Havstenssund. Dessa var
införstådda med aktiviteten
som försiggick i den nordbohuslänska skärgården och
såg genom fingrarna med
händelserna. Men även från
högre ort hade dessa transporter stöd, mindre samarbetsvilliga tullare fick förflyttning till en kuststräcka
där de gjorde mindre skada.

I början gick turerna till Lysekil men det visade sig sedan vara onödigt långa resor.
På Lindö upprättade den före
detta spritsmugglaren Einar
Sørenssen en bas. Gods bestående av konserver, kläder
men även vapen, ammunition, kortvågssändare och
sprängmedel kom till Tanums och Kragenäs stationer
där det lossades i mörker för
att sedan transporteras ut till
Lindö. I Nicklassons magasin
på Lindö förvarades trälådor och säckar utan märkning, för vidare transport
mot Norge och mottagarna
Kragerø och Sandefjord.
Överfarten skedde med små
båtar, ofta vanliga snäckor, i
skydd av mörkret och oftast
i dåligt väder. På resorna
från Norge till Lindö hade
de med sig flyktingar som i
husen på Lindö fick mat och
husrum innan de fördes vidare. Natten till den 22 maj
1944 transporterade Einar
Sørensson tillsammans med
sin granne valfångaren Anders Ivarsen inte mindre än
80 människor på flykt över
havet.
Efter krigets slut var Sørenssen tillbaka på Lindö för att
avveckla basen. Sørenssen
som hade organiserat många
farliga turer över havet dog
på Lindö bara några dagar
efter krigets slut. I Strömstads tidning från torsdagen
den 24 Maj 1945 finns en
kort notis.

”Norrman bränd av exploderande sprit
Ett spritkök exploderade på
pingstaftonen på Lindö utanför Havstensund, varvid
en norrman som för närvarande var boende där, fick
svåra brännskador på hela
främre delen av kroppen,
samt ansikte och ben. Olyckan inträffade när norrmannen skulle fylla på spritköket
med en större spritkanna.
Den skadade fördes omedelbart iambulans till Strömstads lasarett. Brännskadorna äro av mycket allvarlig art
varför utgång ännu inte kan
sägas.”

”Norrman svårt bränd av
exploderad
spritkanna,
avled av skadorna
En norrman, Einar Sörensson från Sandefjord, Som
under en tid vistats i Havstensund ådrog sig för en tid
sedan svåra brandskador när
en spritkanna exploderade
och har nu avlidit å Strömstads lasarett. Sörensson
efterlämnar make och barn.
Hans stoft har per båt förts
till Norge.”
Jonas Lind

Några dagar senare lördagen den 9 juni 1945 skriver
samma tidning.

”Med seilet oppe og med full fart på motoren ble
vi formelig kastet fremover mellom de brekkende
sjøene. Heldevis hadde vi vinden akterut. Det blåste
nu full storm, og båten hoppet og danset mellom
brottene. Det var lykke at vi hadde med oss draft
denne gang. Vi hadde fått låne ett som var halvt
utslitt, på basen på Lindö ett par dager før. Ved å
seile etter dette klarte vi å holde oss unna de verste grunnene, som det bare brøt på av og til. Snart
var vi kloss i Svangen. Været var usiktbart, og vi
så ikke fyret før vi var nokå så nær det. Innløpet
lå egentligen en del nordligare, men vi turte ikke
forandre kurs så mye, da vi var overbeviste om at vi
ville få båten fylt med en gang. Vi holt imidlertid så
långt mot babord som vi våget, og snart fant vi et
passe stort sund som etter draftet å dømme hadde
tilsrekkelig vann. Jeg holdt godt opp under land i lo.
Plutselig var det som om en usynlig kraft tok båten.
Det föltes akkurat som om den ble løftet av overnaturlige krefter, og ett øyeblick ettetr befant vi oss
kloss i brenningen i le. Heldevis var flyktingene så
dårlige at de ikke merket noe. Jeg ventet hele tiden
at vi skulle bli knust i brottene, men noe meter fra
fjellsiden var det liksom propellen fikk tak, og noen
sekunder etter lå vi i smult vann, hvor vi bare merket noen lange dønninger. Ennå noen minutter etter
lå vi ved bryggen på Lindö.”
Ur: Svensketrafikken.2
Flyktiger til Sverige 1943-1945.
Av Ragnar Ulstein

skola och
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Att göra en lång historia kort

R

esös tidiga historia är dold i dunkel
och hur länge det
har bott människor här
på ön går nog inte att
ta reda på. Första gången

Resö nämns i någon skrift
är enligt professor Carl
Tiselius 1391. Detta år
reser biskop Eysteins runt
i Bohuslän och gör en
inventering av gods och
gårdar som tillhör kyrkan,
bland de uppräknade gårdarna finns ”Lilla Resö”. I
en skattelängd från 1544
finns fem män upptagna
som
skattebetalare
på
Resö. Det vill säga ungefär
lika många familjer. I Bohusläns allra första fullständiga
extra
skattemantalslängd,
som upprättades 1610, finns
det noteringar om strandsittare. På Resö fanns det sex
stycken, Lindö två, Edholmen
två. Förutom de sex strandsittarna fanns det fyra andra
personer med titeln husmän
uppräknade.

Resöborna har under lång tid
huvudsakligen varit bönder
och jordbrukare med fiske
som bisyssla. Det är först
under 1800-talets slut som
det går att livnära sig enbart
på fisket, detta på grund av
den sillperiod som varade
mellan 1860-1910.

Runt stränderna på Resös
västra sida och på de närliggande öarna Bissen, Vadholmen och Storesnart finns
det lämningar efter tidigare
sillperioder. Det är en sorts
husgrunder eller så kallade
tomtningar. Det finns mellan
50-80 stycken runt om längs
stränderna. Tomtningarna är
lämningar efter det säsongsfiske som bedrevs under
någon eller kanske båda av
de stora sillperioderna på
1500 och1700 talet.

Många var de resöbor som
under
sommarmånaderna
flyttade ned i källaren för att
hyra ut huset till sommarboende. Under 50- talet skedde
en stor utflyttning och befolkningen minskade. En trend
som inte vände förrän fram
på slutet av 80- talet då det
anlades kommunalt vatten

och avlopp, och det byggdes
några lägenheter mitt på ön.
Antalet bofasta invånare är
nu uppe i ungefär 250 personer.
Jonas Lind

För mer info
w.sjostjarnesk
Tel. 0525 – 25
Efter freden i Roskilde 1658
övergår Bohuslän, och då
även Resö, till Sverige. Efter
övertagandet kan man få en
ganska god uppfattning av
antalet gårdar och ägoförhållandet på ön och vid mitten
av 1700-talet kommer de
första kyrkböckerna, vilket
gör att man med ganska stor
noggrannhet kan få reda på
hur många som bodde på
Resö.

Efter 1800-talets sillperiod
kom fattigdomen åter till de
flesta familjerna på ön, men
några få hade gjort sig stora
pengar på sillen. Med stora
nyinköpta båtar, så kallade
kuttrar, ser man sig om efter
andra inkomstkällor. Makrillfiske i Nordsjön, sillfiske vid
Island och Färöarna eller
fraktfart längs kusterna i
Skagerrak och Kattegatt.
På 1920-talet kom de första
”badgästerna” och med landförbindelsen genom bron
1956 blev turismen en del
av vardagen för resöborna.

Sjöstjärneskolans fotbollsturnering
8 aug 2015
Välkomna till
Sjöstjärneskolan på Resö
Lediga platser på
förskola och skola
För mer
info: Tobbe på 0
För mer information
kontakta
www.sjostjarneskolan.se
046 768520380
Tel. 0525 – 25 385

!"#$%"&&&&'()$*+,-(

SNICKARNA FRÅN RESÖ
Tänker Du bygga om...
eller behöver Ditt hus renoveras,
ny altan, nya fönster?!

SELINS
BYGG
Lars-Henry Selin
Resö
Mobil
070-5436498
Tel & Fax
0525-253 74

Kjell Jacobsson
Resö
Tel 0525-259 15
Fax 0525-259 16
Mobil 070-311 90 15

Konferera, hyr rum med frukost
eller hyr hela huset privat med eget hushåll
Ja, vad Du vill, vi gör allt inom bygg, helst förstås i
gammal stil och i enhet med närmiljön. Vi samordnar vid
behov elektriker, rörmokare eller annan arbetskraft.

Boka i tid, så får Du ditt arbete utfört i tid!

Kontakta oss - eller titta in!
Anders Hedenstedt & Erika Hedenstedt Appelgren
Tel 0525 259 00, mobil 070 310 20 86
www.resogamlaskola.se

Recept, meny, detta händer m.m

info@resogamlaskola.se

