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Tänk att det äntligen blivit sommar!

När vintern ligger som tyngst och mörkast känns sommaren väldigt långt
borta. När sommaren sedan står och
knackar på dörren blir man varje år
lika förvånad hur fort det faktiskt gått.
Hur skönt är det inte varje vårvinter då
ljuset övervinner mörkret och de första
vårfåglarna dyker upp, eller när de första löven spricker ut på träden. Nu är
det äntligen sommar så låt oss njuta.
Återigen har vi har laddat Resö Hamnmagasin med många aktiviteter, allt
från allsång, mat och dryck till dans
och marknad. Allt med förhoppning att
du skall hitta något som passar just för
dig. Vi önskar er soliga dagar, salta bad
och ljumma sommarkvällar och hälsar
er hjärtligt välkomna ut till Magasinet.
Styrelsen Samhällsföreningen Resö
Galtö ekonomisk förening.

Men jag har även hunnit utbilda mig
till mäklarassistent på Mäklarhögskolan i Stockholm
men inte arbetat med det, däremot har
jag arbetat heltid med att sälja bilreparationer
och bilservisar på ett företag i Tanumshede.

Jag heter Ann-Louise Näsström är 47
år och är ”tillbaka” på Resö efter 6 år
då jag arbetade på Konsum.
Jag har gått hotell och restaurangutbildningen och efter att jag slutade på
Konsum arbetade jag i Havstenssund
med konferenser i 3 år under höst och
vinterperioden.
På somrarna under tre år arbetade jag
på ett hotell i Hälsingland i köket.

I fyra år ägde jag och drev egen matvaruaffär i Bergslagen.
Det skall bli ett stort nöje att få arbeta
på Resö igen och med alla trevliga ortsbor jag
lärde känna under min tid på Konsum.
Jag skall göra mitt bästa för att alla
skall känna sig välkomna och att det
blir en rolig
och spännande arbetsplats för mig och
alla fina ungdomar.

Ordförande: Anna Hellström
Sekreterare: Sven Bolinsson
Kassör: Marie Svahn
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Dansen på Rossö
Annandag jul 1949 var det dans i festlokalen på Rossö. Ett 25-tal ungdomar
från Resö åkte till Rossö med en mindre
däckad båt som angjorde en skranglig
brygga på södra delen av ön. Från bryggan och upp till lokalen fick vi gå på en
dålig skogsväg med många vattenpölar.
Promenaden dit klarade damerna bra
för de hade extraskor (bottiner) lämpliga att gå med på vattendränkt väg.
Pojkarna hade lågskor klart olämpliga
att gå med på blöt skogsväg. Lite vatten i skorna fick man räkna med, även
våta byxben, med otur ända till knäna.
Någon hade ficklampa som gav lite ljus
åt festklädda ungdomar.

bart ryggslut med kommentaren. ”Titta så
fina runda skinkor” för han ville muntra
upp stämningen lite bland damerna. Total
tystnad, så kom spridda fnitter, men en
dam blev rasande, riktade en spark mot
skinkorna och skrek ”ditt djävla äckel”.
Föreställningen avbröts omgående men
följdes genast upp av en man från Resö.
Han ryckte åt sig en hatt gick runt bland
damerna och bad om bidrag till han med
skinkorna. Häpna damer stod som förlamade, men bara ett ögonblick, för nu blev
det uppror. ”Ut! ”Försvinn din buse” fick
hattmannen höra. Insamlingen blev handgripligen stoppad så något bidrag flöt aldrig in.

En dam med otur var Marianne. Hon var
klädd i vacker blå sidenklänning. Marianne halkade och satte sig på ändan där
vägen var blöt och kladdig. Hennes bakdel blev svart av blötan, nästan hela ryggen blev svart, upp på benen igen, vidare
framåt för ingen kunde tänka sig vända
hemåt för Mariannes missöde. På dansgolvet såg klänningen udda ut, vackert
blå fram, svart bak. Ett nytt mode kanske?
Efter en timmes dans började klänningen
återfå sin naturliga blå färg för värme
både inifrån och utifrån torkade Mariannes klänning, med bibehållen glans.

Manfolk med brist på både mod och självförtroende hade oftast stark dryck med sig
var helst det var dans. Inga damer smakade
starkt på den tiden, undantag fanns nog.
Dansmusiken var ofta från dragspel. Vid
detta tillfälle var dragspelaren från Resö.

Vid tvåtiden var dansen slut. Resöborna
samlades för hemfärd, alla utom två kärlekskranka ynglingar, som stötte på var
sin flicka och fick äran pyssla om dem en
stund. Pyssla med flickor är angenämt, men
vilken sällsynt illa vald tidpunkt. Plötsligt
insåg vi faran, rusade ner till den skrangliga bryggan. Där var tyst och stilla. Ingen
I en paus i dansen fick en man från Rossö väntade på oss.
en idé, efter att först varit utomhus några
Två bekymrade flickjägare, min kusin
gånger och fått styrka och mod av stark
Yngve och jag, blev klara över att vi var
dryck. Han stegade ut på dansgolvets
akterseglade. Vad gör vi nu? Kalla på taxi
mitt, drog ner byxorna och visade upp
var en tanke men var hitta telefon mitt i
natten. Hur skulle vi klara av det?

Var låg bron till Rossö frågade vi oss. Vägarna på Rossö kände vi inte till. Leta upp
bron, komma över till fastlandet, vandra
vidare till och över Galtö hitta en båt på
Galtö och ro över till Resö. En svindlande
tanke, för hur många timmar skulle det
ta? Unga var vi omkring 18 år så orken
fanns.
Vi beslöt att leta efter båt på Rossö. Vandringen började ut mot lilla Bogen i en terräng med berg, stenrösen och sand som
slet hårt på skor och krafter. Vår beslutsamhet förblev obruten. Vi måste ta oss
hem. I Bogen fick vi napp. Flera båtar låg
upplagda där. Men vilken tur, en låg förankrad en bit från stranden. Jag klädde av
underkroppen, behöll kalsongerna på och
vadade ut mot båten. Kommen halvvägs
blev kalsongerna blöta. Vi insåg att någon
måste simma dit ut. Ingen kände för att
simma i slutet av december för temperatur
i luft och vatten avskräckte.
Båtarna på land blev nu vårt hopp. En
eka släpades ut i sjön, men medan vi letade efter åror sjönk ekan. Tydligen stora
sprickor i botten som ingen såg i mörkret.
Upp med ekan på land, så nästa båt i sjön,
en snipa sjösatt med stor ansträngning och
begynnande missmod. Den flöt åtminstone, men tät var den inte. Något att ösa
med måste hittas. En rostig spann blev
räddningen. Nu sattes kurs mot Torgelsholmens brygga. En rodde den andre öste
vatten utan avbrott. Roddaren manade på.
Ös, ös så vi flyter till Resö. Vi klarade det
men nu var klockan cirka fem på morgonen, kvar till sängen och vilan omkring 30
minuter.
Rock, kostym och skor, ja hela oss, var
hårt slitna efter dansen på Rossö.
Dagen efter roddes snipan åter till Rossö
efter att vi först tömt den på vatten. Den
låg sjunken vid Torgelsholmens brygga.
Bli akterseglad på en ö vintertid i mörker
och ödemark är en händelse att minnas
med eftertanke.
Sensmoral: Glöm inte tid och rum för en
flickas skull.
Ivan Andersson

Funderingar inför sommaren

Snart är det sommar igen och
hamnen fylls av fritidsbåtar,
campingen av campinggäster
och fritidshusen av sommargäster. Bofasta hyr ut sina rum
eller gäststugor, fritidsboende
sina sommarstugor.
Badgäster sa man förut. Man
hyrde ut till badgäster. Oftast
blev de inhysta i ett rum hos
någon bofast och åt sina frukostar och middagar på pensionatet. Eller också hyrde
de hela eller större delen av
en bostad och hade självhushåll. Värdfolket flyttade då
till källaren eller till sitt gamla
brygghus och levde ett slags
primitivt ”campingliv” utan
de vanliga bekvämligheterna
såsom rinnande vatten, diskbänk samt köksspis med ugn.
Den extrainkomst man på så
sätt kunde få var välkommen.

alltid så lätt i kommunikationen
med öbefolkningen. Lyssnade
dom på infödda som pratade
sinsemellan var det nog fullständigt obegripligt. Även idag
finns det många dialektord som
fortfarande används och som
kräver sin förklaring. Man skall
ju ta seden dit man kommer
sägs det och därför vore det bra
för besökande att lära sig lite av
vårt språk, så att inga missförstånd uppstår. Vi infödda har ju
redan lärt oss svenska språket,
åtminstone nödtorftigt, och då
är det väl inte mer än rättvist
att de som kommer hit lär sig
vårt, eller hur? Men för att inte
hela deras semester skall gå åt
till språkstudier (de måste ju få
bada ibland också) kan det vara
godkänt att de till en början lär
sig ett begränsat antal ord enligt
nedan. Men då är förstås kravet
att de vid anmodan snabbt kan
rabbla upp dem som ett rinnande vatten, inkl. deras betydelse.
Klarar den studerande inte av
provet får denne genast följa
med till Hamnmagasinet och
bjuda på en kall öl på terrassen.

Förr var det mest s. k. fint folk
som hyrde på kusten. Och det
var noga med titlarna. De skulle
t. ex. tilltalas direktör, fabrikör,
överste osv. Ännu viktigare
kunde det ibland vara att fruarna blev titulerade och då förstås
med makens titel t. ex. direk- Skämt åsido, här kommer först
törskan, doktorinnan etc.
några ”sjötermer”:
Det är skönt att den tiden är förbi. Det kan vi tacka Bror Rexed för, han som på sextiotalet
startade du-reformen i Sverige.
Utan honom hade nog många
fortfarande känt sig hämmade
och underlägsna i umgänget
med det ”finare folket”.
Sommargästerna som förr i tiden kom hit hade det nog inte

Fesken, fesket (adj) Ger fiskelycka/attraktiv/tursam/drar
till sig byte (t ex om ett agn är
”fesket” så blir fångsten god.

Vädret kan vara ”fesket”. En
sak eller en person kan vara
”fesken”).

Ufesken, ufesket Oturlig, oturligt betr. fiskelycka. Motsatsen
till ”fesken” ovan. Kan gälla
typ av fiskeredskap, personer,
väder, båt eller t. o. m. vilken
sida i båten man fiskar från. Enligt gammal tro är det dessutom
ufesket att möta en kvinna då
man är på väg till båten för en
fisketur, att vissla eller att prata
om präster och/eller hästar då
man är på sjön och fiskar.
Om provet ej bestås sker
Feskrane Fiskarna (personer). betalningen i form av en
Feskrane är på sjön, feskane är kall öl.
i den.
Skôddfästa / skôddfäste AkIa Sjöhävning intill land (ej terförtöja (Exempel: Skôddfäste
strand). Vid ia kan det vara pro- båden = Akerförtöja båten)
blematiskt att lägga till med båt
Tvihaga Få två fiskar på samäven på läsidan av ett skär eller
ma gång på dörj eller meta.
holme (bokstaven a uttalas som
Made ulken Mata ulken, dvs
i ordet sega).
kräkas pga sjösjuka.
Skôdda Ro baklänges, dvs
skjuta på med årorna i vattnet
Lite om Resö
istället för att dra dem åt sig.
Resé Resö. Andra öar som utSkôddfäst/, -é, -ene Lina för talas liknande är Galté, Rössé,
akterförtöjning,
akterförtöj- Linné, Kalvé och Râmsé dvs
ningslinorna
Galtö, Råssö, Lindö, Kalvö
och Ramsö. Övriga öar, såsom
Tjärnö, Styrsö, Saltö, Öddö etc,
uttalas däremot som de heter på
svenska.
Framrar De som bor på den
halvan av Resö, som vetter åt
Galtö och Rossö (norra delen)

Framánte
Framifrån (Exempel: ”Framrarna kommer
framánte dvs från nordsidan
av Resö eftersom de bor ”där
framme”)
Udrar, udrane De som bor
längst ut på Resö dvs på sydvästsidan (utsidan eller ”där
ude”). En ungefärlig avgränsning mellan framrar och udrar går från norra Romleborg,
genom övre änden av Justinbacken och till strandlinjen
sydväst om Lönntåg.
Udánte Utifrån (Ex. ”De
kommer udánte” = De kommer utifrån / de kommer från
ett ställe utanför den plats vi
befinner oss på t.ex. från där
”udrarna” på Resö bor).
Skuwrar, skuwrane De som
bor ”i skogen” på Resö (äldre
benämning på Udrar, se Udrar)

Slafse mule
Kyssas (skämt- pel på liknande ord. Se feskrane
samt uttryck och vanlig förete- ovan. Eller ta stakkrane ( dem
else på sommaren)
som det är synd om) som exempel. Stackarna som det heter på
Intennanes / intennan Intill
svenska (”stakkane” hos oss) är
varandra (Exempel: Bådane ligju något helt annat. Stakkane är
ger intennanes)
ett antal långa kjolar eller högar
Stagg/a, -ar, -at, stagge sä av något hopsamlat material t.
Lugna ner sig (Exempel: -No ex. höstackar eller myrstackar
får e stagge dår. = –Nu får ni (mörstakkar). Nej, stakkrane
lugna er. Mycket lämpligt att är den rätta benämningen och
ryta till med då ungarna blir för ingenting annat (a:et följt av två
bråkiga).
k skall uttalas i sin ursprungsUbilli, ubillit Orimlig, orim- form).

ligt. Då du berättat om något No ha jä blitt alldeles udmatta tå
som är ”alldeles uppåt väggar- allt skrivane, sö jä få ta a halle
na” är det inte fel att utbrista ” mä e stönn.
Ha u hörrt nogge sö ubillit a?”
Ta dä pent å ha en pen såmmår!
Stönner Ha tid (Ex. Jä har ente
Vilgot Andersson
stönner = Jag har inte tid)
Hô sir u fö nogge? Vad säger
du för något? Mycket användbart uttryck ifall man inte förstår ett smack av vad som sägs.

Det allra finaste folket var förLite övrigt
stås stockhôlmrane. Det vill
Bö´gar, bog, bogé Böcker, säga de som kom från den
bok, boken. Det första ordet Kungliga Huvudstaden Stockbör användas med viss försik- holm och inte från några holmar
tighet.
som kallas stockholmarna.
Igenbåna
Senil/dement/ I det här fallet har faktiskt vi i
åderförkalkad (tillbaka igen norra Bohuslän det mest korrektill barnstadiet). Bån = barn. ta uttalet. Det finns fler exem-

Thomas Fritzson
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Allsång

Resö Hamnmagasin
Torsdagarna
9/7, 16/7, 23/7, 30/7
Klockan 19.00 - 21.00

Välkomna!
Somliga är födda till försäljare
Andra kan utöva ett hantverk
Auktoriserade redovisningskonsulter

Vi är bra på redovisning
Vi erbjuder följande tjänster:
•Löpande redovisning, månadsavstämning, lönehantering
•Fakturering, kravhantering, bevakning och betalning av leverantörer
•Bokslut & årsredovisning och deklarationer
•Företagsetablering och registreringar
•Momskonsultation och annan rådgivning, även export och import

Gamla som nya kunder hälsas välkomna!
Strömstadskontoret:
Skolgatan 5, Strömstad. Tel 0526-28460
Grebbestadskontoret:
Tage Wikströms gata 14B, Grebbestad. Tel 0525-64430
info@kghredovisning.com
www.kghredovisning.com

Att göra en lång historia kort
Resös tidiga historia är är inte så
väl dokumenterad 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.
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.

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 18601910.
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.
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. 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 240
personer.
Jonas Lind

l
l
l
l

Apoteksvaror (Receptfria)
Blommor
Rökt fisk
Ombud för Systembolaget

l
l
l

Gasol
Vykort
Fiskeutrustning

Resö Hamnmagasindess betydelse för åretruntboendet på öarna.
Resö Hamnmagasin fyller i år
10 år. Huset har blivit precis så
bra som vi hoppades och det
fyller en mycket viktig funktion i vår samhällsutveckling.
Tänk efter själva:

Vad hade hänt om inte
Magasinet funnits?

Antalet båtturister hade minskat, vilket hade inneburit bla
minskat kundunderlag för affären.
Därmed är det inte heller troligt
att affären hade funnits kvar.
Det i sin tur hade inneburit att
helårsbefolkningen hade minskat och därmed hade också
skolans existens varit hotad.
Förändringen mot en sommarö
hade varit i full gång.

• Sommaren innan vi öppnade
Hamnmagasinet hade vi ca 800
gästnätter i hamnen. Åren därefter har vi haft tvåtusen gästnätter eller mer per säsong
• Hamnmagasinet gav oss ekonomiska möjligheter att köpa
loss affärsfastigheten när vi
blev tvungna att likvidera ”ko- Utan utveckling av bygden blir
opra”. Med reducerad hyra de det istället en avveckling av
första åren gav vi Johan bättre- bygden!
möjlighet att driva Tempo.

• Johan har nu drivit Tempo i Hur drivs Resö Hamnfem år och vi har en jättefin af- magasin?
fär som det dessutom är ett rent
nöje att handla i. Affären är en Vi har olika inkomstkällor:
av de viktigaste länkarna i året- • Sommarrestaurang
runtboendekedjan.
• Söndagskafé på lågsäsong
• Som aktiv samhällsförening
och näringsidkare i Hamnma- • Uthyrning av lokaler till fester
gasinet är vi en intressant part och konferenser
för Länsstyrelsen och Natur- • Övernattningsmöjligheter med
vårdsverket i arbetet med Kos- åtta bäddar
terhavets nationalpark. En port
• Hamnserviceanläggning intill Nationalparken innebär för
klusive uppdraget som ”hamnoss att infrastrukturen byggs ut
kapten”.
samt att vi får en möjlighet till
De första 5 åren hade vi anställd
förlängd turistsäsong.
personal under högsäsong och
resten sköttes med ideell perso-

nal. Även på pubkvällerna stöttade vi upp med ideella krafter.
Från och med år 6 har vi haft en
person anställd på 75% på året
runtbasis. Ideella krafter stöttade med insatser under pubkvällar och större evenemang. De
sista två åren har vi dock dragit
ner på de ideella insatserna vad
gäller driften av Resö Hamnmagasin. Det administrativa,
fastighetsskötsel och arbete
med utveckling har alltid varit
ideellt
Tyvärr konstaterar vi att resultatet inte bär en helårsanställd
och 2009 har vi åter ökat de
ideella insatserna, samtidigt
som den dagliga driften under
lågsäsong sköts av en person
anställd per timme.

Kommun ha del av de investeringar och den marknadsföring
som detta för med sig. Gränsen
till Nationalparken går precis
utanför ”koopprabryggan” och
det är en utmärkt plats för en
port.

Vi konstaterar att vi måste förlänga säsongen för att möjliggöra en anställning på åretruntbasis. För det behövs boende
och ett intressant turistmål:
Kosterhavets Nationalpark.

• Att det betyder att den nya
bryggan måste ligga i anslutning till Tempo.

Utveckling konkretiserad i en detaljplan
Styrelsen har aktivt arbetat för
att få en port förlagd till Resö.
En tredjedel av Kosterhavets
nationalpark är förlagd på
mark/hav inom Tanums Kommun och då skall också Tanums

Som styrelse tittar vi på hur vi
bäst kan dra nytta av de investeringar som görs i samband med
entrén. Vi ser till våra öars behov, dvs vad vi behöver och var
det placeras bäst. I det sammanhanget konstaterar vi att:
• Skall ”koopprabryggan” upplåtas till porten behöver vi en
ersättningsbrygga
• Att bensinförsäljning vid
bryggan troligtvis innebär ökad
kundtillströmning till Tempo.

• Att vi måste ha finansiering av
brygga och pumpstation.
• Vi möjliggör finansiering genom nya båtplatser i anslutning
till samma brygga.
• Vi uppför gärna septitanktömning för båtar
• Att vägen måste breddas och
parkeringar iordningställas inför väntad turisttillströmning.

Befintliga parkeringar på Vallbostrand måste ersättas om bostäder skall byggas där.
• Att vändplats för buss måste
finnas i nära anslutning till porten.
• Att gästhamnen bör byggas
ut, helst i söder med närhet till
hamnserviceanläggning. Den
placeringen stör yrkesfiskarna
minst.
• Boende till Magasinet planeras in för att möjliggöra konferenser på lågsäsong och därmed
en helårsanställd igen.
• Tomter för bostäder, t.ex. kooperativa hyresrätter, planeras
vid Vallbostrand
Kommunen har påbörjat en detaljplan för hamnområdet med
närliggande omgivning. Vi har
aktivt deltagit i arbetet för att
möjliggöra en för öarna så optimal lösning som möjligt. Planen kommer att ställas ut någon
gång under sommaren.
Vi hoppas att vi tillsammans kan
enas för en lyckad utveckling av
Resö Hamn med omgivning.

Samhällsföreningen
– Galtö Ek För

Resö

Det händer på Resö i sommar
Fredag 19 juni. Johans gård
Traditionellt midsommarfirande på
Johans gård.
Lördag 4 juli. Magasinet
Pubafton kl 21-01.
Musik: Trubadur J:son
Tisdag 7 juli. Resö kyrka
Sommarmusik
Torsdag 9 juli Magasinet
Allsång kl 19-21
Lördag 11 juli. Magasinet
Pubafton kl 21-01.
Musik: Trubadur Mikael Lindberg
Tisdag 14 juli. Resö kyrka
Sommarmusik
Torsdag 16 juli Magasinet
Allsång kl 19-21
Lördag 19/7 Hamnen
Hamnens dag kl 10-16
Musik: Trubadur OA 21-01

Tisdag 21 juli. Resö kyrka
Sommarmusik
Torsdag 23 juli Magasinet
Allsång kl 19-21
Lördag 26 juli Magasinet
Pubafton kl 21-01.
Musik: Jill & Karin spelar skivor
Tisdag 28 juli. Resö kyrka
Sommarmusik
Torsdag 30 juli Magasinet
Allsång kl 19-21
Lördag 1 augusti Magasinet
Pubafton kl 21-01.
Musik - Nogge tå hôrrt
Tisdag 4 augusti Resö kyrka
Hela kyrkan sjunger önskepsalmer och sånger.

L. I. Måleri

Måleri och tapetseringsarb.

Varmt välkomna!

0525-250 22
www.panget.se

Lennart Ivarsson
0525-240 78
070-525 60 37
li.maleri@tele2.se

Styrelsen gnm Marie Svahn

Tack

Gösta Fredriksson
för sponsringen av lamporna till den nya altanen och

Gunnar Gran
för installationen som fick de att lysa!

Sommarmusik
i
Resö kyrka
tis. 7 juli
Sommarmusik
tis. 14 juli
Sommarmusik
tis. 21 juli
Sommarmusik
tis. 28 juli
Sommarmusik
tis 4 aug.
Hela kyrkan sjunger önskepsalmer och sånger.

Start klockan 19:30

mer information kommer
i Björklövet.

Välkomna!

Hitta rätt på Resö
Vill du ta en prommenad ?
Ca 3,5 km
Ca 6 km
Ca 10/12 km

Bli en
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Vi har en
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Hus, hem,
bil och båt ...

0522-64 66 60
0525-348 60
www.dina.se/bohuslan
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Kosterhavet — en flik av oceanen
Vad är det som är så speciellt med vårt havsområde?
Varför ska vi vara stolta
över att bo och leva vid
Kosterhavet?

Kosterhavet är Sveriges
artrikaste
havsområde.
Här finns alla djur, växter
och marina miljöer som vi
förknippar med svenska
västkusten. Det hela började för ca 920 miljoner
år sedan. Ur jordens inre
välvde då en gigantisk granitbubbla upp i norra Bohuslän. Efter ytterligare
600 miljoner år bildades
olika
sprickformationer
i området. Kosterfjorden
var född. Likt en undervattensravin på ca 65 kilometer
sträcker sig Kosterfjorden
från Strömstad ner till Väderöarna. Större delen är
idag mellan 100-200 meter
djup och det djupaste stället
på 247 meter ligger sydost
om Ramsö. Små fina partiklar faller ständigt ner till
botten och bildar det lersediment som dominerar i ravinen. Fast det är mosaiken
av undervattensmiljöer som
utgör förutsättningarna för
den biologiska mångfalden
i Kosterhavet. Här finns

Limamussla
Foto: Tomas Lundälv/Lisbeth Jonsson

ålgräsängar, grunda mjukbottnar, tångskogar, grunda
hårdbottnar, djupa mjukbottnar och djupa branta klippväggar. Just djupa hårdbottnar är en sällsynt miljö som
inte finns någon annanstans i
svenska kustområden. Dessa
bottnar hålls fria från lerpartiklar tack vare starka strömmar som uppkommer i bergsförträngningar och vid branta
bergsluttningar.

längs svenska västkusten
desto färre är antalet arter. I
Kosterhavet har vi Sveriges
enda oceaniska miljö med
en salthalt på 3,5%. Det är
Atlantens salta, kalla och syrerika vatten som tränger in
i Kosterfjorden via Norska
rännan.

De flesta marina djur sprider Klumpanemon
sin avkomma via ett larvsta- Foto: Tomas Lundälv/Lisbeth
dium. Likt ett pollen i luften Jonsson
svävar en larv fram i havet.
Salthalten har stor betydelse De flesta larver kan simma
för arternas utbredning. Ju men om strömmen blir för
längre söderut vi kommer stark driver de med som

Röd sjögurka
Foto: Tomas Lundälv/Lisbeth Jonsson

plankton. Med djupvattnet
kommer larver av djur, som
annars lever ute på kontinentalsockeln på 1000 meters
djup, in i Kosterhavet. Eftersom vattnet är tillräckligt salt
och kallt kan djuren överleva
trots att bottnarna är betydligt
grundare här.
En stor skillnad mellan djuren i havet och de som lever
på land är att i havet finns det
djur som sitter fast större delen av livet. Det kan de göra
tack vare att maten transporteras till dem via vattenströmmarna. Istället för att
springa runt och jaga sin föda

de djupa klippväggarna. Här
trivs även de stora anemonerna, klumpanemon (Bolocera
tuediae) och havsros (Urticina eques). De tillhör djurgruppen nässeldjur dit också
bl.a. maneter, koraller och
sjöpennor räknas. Dessa djur
fångar sin föda via speciella
nässelceller. När t.ex. ett litet
kräftdjur nuddar en nässelcell skickas en mikroskopisk
harpun ut med giftbeklädda
hullingar. Det lilla kräftdjuret
dör eller förlamas och förs
sedan till fångstdjurets mun.
Det är detta gift som vi reagerar på när vi bränner oss på
en brännmanet.

utnyttjar de olika fångst och
filterapparater som har utvecklats under evolutionens
gång. Av de djur som sitter
fast är musslor ett exempel.
Födan av små planktonalger
filtreras och stannar kvar inne
i musslan. Vattnet som lämnar musslan innehåller mindre mängd näringsämnen.
Därför anläggs idag storskaliga blåmusselodlingar för att
rena havet från tillförda näringsämnen. Sveriges största
mussla, Limamusslan (Acesta
excavata), finns i Kosterha- Ögonkorall och mindre kungsfisk
vet. Den kan bli närmare 20 Foto: Tomas Lundälv
cm lång och lever främst på

När man nämner ordet korallrev tänker många kanske
på stranden där man snorklade omkring i Thailand i julas eller på Stora barriärrevet.
Men vi har faktiskt levande
korallrev i Sverige, i Kosterhavet. På 80 meters djup vid
en plats kallad Säcken, norr
om Strömstad, finns i dag
ett område kvar av levande
ögonkorall (Lophelia pertusa). På en annars relativt platt
lerbotten sticker fantastiska
grenverk av ögonkorallens
kalkskelett upp. Denna struktur utgör perfekta gömstället
för flera hundra andra arter.
Därför är ögonkorallen en
viktig nyckelart. Enligt överenskommelse med fiskarna
råder det i dag trålförbud i
detta område.

ett speciellt vattenskelett. De
tar in det omgivande vattnet
in i kroppen via en silplatta.
Denna lilla runda platta kan
ni kika efter nästa gång ni
håller i en sjöstjärna. Den är
placerad lite vid sidan uppe
på centralkroppen och avviker ofta något i färg från övriga djuret. Vattentrycket inne i
systemet regleras så att djuren
kan ta sig fram med hjälp av
slangfötterna. Detta vattensystem är just en anpassning
till att leva i marin miljö. Den
vanliga sjöstjärnan (Asterias
rubens) klarar sig en liten
bit in i Östersjön, medan andra arter endast finns i norra
Bohuslän. En annorlunda
tagghuding i Kosterhavet är
ormstjärnan Medusahuvud
(Gorgonocephalus caputmeAv icke fastsittande djur är dusae). Den kan ha upp till
tagghudingarna en stor grupp. 5000 armar!
Hit hör sjöstjärnor, sjöborrar,
sjögurkor, ormstjärnor och Alla dessa djur är bara några
hårstjärnor. Tagghudingar har få av de ca 6000 arter som är
namngivna under ytan i Kos-

Medusahuvud
Foto Christin Appelqvist

terhavet. Fler än 200 av dessa
arter har inte hittats någon annanstans i Sverige. Dessutom
tillkommer ca 6000 arter på
land runt om på öarna i arkipelagen. Ni förstår säkert nu
varför detta område är extra
skyddsvärt och har fått status
som nationalpark.

Christin Appelqvist är
doktorand på skeppsmask
vid Inst Marin ekologi på
Tjärnö. Hon håller även
strandskolor och guidar
om livet i havet för allmänheten.
www.marinpedagogik.se

Christin Appelqvist

-vi har allt du behöver!

Resö Idrottsklubb önskar alla välkomna
till vår fotbollsplan för lek och spel. Vi hoppas
att det blir många intressanta matcher både för
unga och gamla.
Tänk även på att inte störa våra grannar med
spelande efter klockan tio på kvällarna.
Varmt välkomna R.I.K

Invigning 090909
Invigning
090909

Naturvårdsverket är värd för invigningen 090909,

Naturvårdsverket är värd för invigningen 090909,
i samarrangemang med Länsstyrelsen i Västra
i Götalands
samarrangemang
med Länsstyrelsen
Västra
län, Strömstads
kommun och iTanum
Götalands
län,
Strömstads
kommun
och
Tanum
kommun. I samband med invigningen kommer
kommun.
I samband
kommer
arrangemang
att pågå med
både invigningen
i Ytre Hvaler nationalarrangemang
att pågå både
i Ytre Hvaler nationalpark och i Kosterhavets
nationalpark.
park och i Kosterhavets nationalpark.
Läs mer om Kosterhavets nationalpark och vad som

finns
attom
upptäcka
i området
på någon avoch
följande
Läs
mer
Kosterhavets
nationalpark
vad som
webbplatser:
finns
att upptäcka i området på någon av följande
webbplatser:
www.kosterhavet.se
www.stromstadtourist.se
www.kosterhavet.se
www.tanumturist.se
www.stromstadtourist.se
www.tanumturist.se

Hummerfiske på Resö
Hummerfisket är en djupt rotad tradition. Dess status är jämförbar med
älgjakten, ja nästan högre. Den första
måndagen efter den tredje söndagen i
september kl 07:00 får man lägga i tinorna. Den morgonen är det fullt pådrag i hamnen. Alla som har tillgång
till båt är där! Det spelar ingen roll
om man annars har svårt att röra sig,
ner i båten kommer man och ut och
lägga sina tinor ska man, nästan oavsett väder. Det är en syn när båtarna
drar ut ur hamnen och sprider sig mot
de traditionella fiskeplatserna. För en
ovan gäst kan lukten från betesfisken
vara besvärande. Den påminner mest
om surströmming och det är svårt att
förstå att humrar kan tycka om ett så
illaluktande bete, men det gör de.
I hamnen finns alla kända Resöprofiler
och när det gäller hummerfiske är Roland
Ludvigsson en av de mer kända. Han får
alltid mycket hummer. Vissa konkurrenter säger att det beror på att han fick lära
sig av sin far var de bästa stenarna ligger,
andra tror att det beror på betet. Rolands
bete luktar nämligen inte så illa som det
ska!? Han saltar inte in makrill med för
litet salt mitt i sommaren, han har en egen
metod.
Rolands förfäder har levt på fiske och
speciellt hummerfiske i flera generationer. Hummern har för övrigt varit ett
viktigt inslag i Bohusbefolkningens fiske
under mycket lång tid. Det finns t o m
avbildat på vissa hällristningar. Fram till
mitten av 1600-talet fångades humrarna
med trätänger och sänkhåv. Det fanns
mer hummer då! Hummertinorna införde
holländarna på 1600-talet. Det fria hummerfisket för alla svenska medborgare
kom 1950.
När Roland berättar för mig och Ivan i
Bageri’t om de gamla kassaböckerna från
hummer- och fiskhandeln för 100 år sedan blir det spännande. Ivan är ju själv en
av öns mest kända hummerfiskarprofiler,
som t o m varit med i utländska reportage
om hummerfisket på Resö.
Rolands far Ludvig Ludvigsson köpte
upp humrar och sålde vidare. Det fanns
en s k hummerkassa som var helig och

som inte fick användas till något annat.
Vid ett tillfälle i början av förra seklet hade
fiskaren Allan och hans far fått fel på motorn och hade inte pengar till reservdelen.
Ludvig frångick då principen och gav ett
lån ur hummerkassan så att de båda kunde fara i väg på fiske utanför den danska
kusten. Det gick bra och de kunde betala
tillbaka lånet, men man inser under vilka
små omständigheter befolkningen levde
och hur viktigt hummerfisket var för öbefolkningen.
Hummern äter inte med de stora klorna
På bilden ser ni Roland med kassaboken utan med de två främre paren gångben,
och där kostar hummern i slutet av 20-talet som ju har små saxar i spetsarna.
1-1,50:-/kg. En lärarlön på den tiden var
ungefär 50:-/månad. Räknar man om det Humrarna förökar sig i Sverige under
till dagens löneläge så kostade hummern sommarperioden och är därför fridlysta
från 1 maj till slutet av september. Fort400-600:-/kg även på den tiden.
plantningen sker när honan ska ömsa skal.
Den europeiska hummern finns från norra
Hon kryper då in till en lämplig hane och
Norge ned till Spanien. I Sverige finns den
parar sig när hon saknar skal. Hon får selängs västkusten och går inte längre än till
dan stanna i hanens håla tills hon fått ett
Öresund eftersom den vill ha salt vatten
nytt skal och så har det alltså varit i 100
att leva i. Hummern äter småfisk, krabbor,
miljoner år.
musslor, snäckor o d och har sett likadan ut
i 100 miljoner år. Den har två klor, varav
Anders Hedenstedt
den större är till för att krossa skalen på
byten och den mindre används som en sax.

Tores EL HB
Hamnesundet 6, 457 97 Resö
Mobil 070-515 48 80

Ta en tur till

Havstensund
Försäljning av båtar & motorer
Butiken är fulladdad med båttillbehör
Minilivs, Sjömack
Presentartiklar
Kläder, skor, jackor, sjöställ, flytvästar mm

Chartra m/s Sara

i Kosterhavets marina nationalpark

www.gbm.se
0525-199 60
Öppettider båtförsäljning & tillbehör
Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Boka hummerfisket redan nu!

tel.070-605 81 76. info@selincharter.com
1/7-9/8 avgår vi ifrån Strömstad, se turlista
www.selincharter.se
Välkomna Stephan och Helena

Välkommen att boka
Resö Hamnmagasin
...till fest, konferens eller för boende...

...längst ut i Resö hamn!

Sommartider varje dag 9-20

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

SELINS
BYGG
Lars-Henry Selin
Resö
Mobil 0705436498
Tel & Fax
0525-253 74

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

För bokning och information
Ring! Tel 0525-254 55
eller e-posta

kontakt@resohamnmagasin.se

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!

