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Resö Båtcharter
Krabbfiske onsdagar i juli
Hummerfiske från premiären och hela hösten
Ta med dina vänner på en för er designad tur till de
yttersta skären, utsiktsplatserna och blomsterängarna i
Kosterhavets Nationalpark och Lindö-Kalvö-Trossö
Christian Almström och Christina Näsholm
www.resobatcharter.se

070 652 59 12

Välkommen till Resö

Så står äntligen sommaren
inför dörren. Efter ännu en
kall vinter som tidvis kändes som att den inte skulle
släppa taget kom sommaren. Våren hann inte med i
svängarna och förkortades
till bara några dagar. Påsken
bjöd ju på rena sommarvärmen.
För samhällsföreningens del
har mycket hänt under den
gångna vintern. Ombyggnader har skett på magasinet och nya fönster har satts
in i affären. Förhandlingar
pågår om entrén till Kosterhavets nationalpark med
naturvårdsverket. Positiva
förändringar som vi hoppas
alla kommer att uppskatta.
Vi önskar alla en skön och
avkopplande sommar med
många varma bad och ljumma sommarkvällar.

Förändringar som syns?
Styrelsen Resö, Galtö
ekonomisk förening

Välkommen
Sveriges
Välkommen
till till
Sveriges
29:e29:e
- men
första
marina
- men
första
marina
- nationalpark.
nationalpark.
Kosterhavet
till Läs mer
Kosterhavet
gränsargränsar
till
Läs
mer
om Kosterhavets
om
Kosterhavets
den norska
den norska
marinamarina
natio- natio-nationalpark,
nationalpark,
vår programvår programnalparken
Ytre Hvaler
nalparken
Ytre Hvaler
och och
verksamhet
och
vad som
verksamhet
och vad
som
tillsammans
utgör en
dessafinns
en att
tillsammans
utgör dessa
finns
att upptäcka
på någon
upptäcka
på någon
gränsöverskridande
marintmarint
gränsöverskridande
av följande
webbplatser:
av följande
webbplatser:
skyddad
havsmiljö.
skyddad
havsmiljö.
En flik En
av flik av
www.kosterhavet.se
www.kosterhavet.se
oceanen!
oceanen!
www.stromstadtourist.se
www.stromstadtourist.se
www.tanumturist.se
Härmer
lever
än 6.000 www.tanumturist.se
Här lever
änmer
6.000
www.ytre-hvaler.no
arter
och
lika många
www.ytre-hvaler.no
marinamarina
arter och
lika
många
arterpå
finns
på öarna,
arter finns
öarna,
i detta i detta
vårt naturvårt naturoch och
en av Sveriges
artrikasteUpplevUpplev
en av Sveriges
artrikaste
kulturarv
med omsorg
kulturarv
med omsorg
om om
områden.
områden.
kommande
generationer.
kommande
generationer.

Ordförande: Kerstin Danielsson

Korrektur
Go´
Tur i Tanum
Korrektur
till Go´till
Tur
i Tanum
2010 2010

till: JBA Media,
Retur till:Retur
JBA Media,

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

Ansvarig utgivare Samhällsföreningen

Resö Galtö
ekonomisk förening

av TanumTurist
utgiven
av
TanumTurist
Ni kan
nåutgiven
oss
på
0525-25455 eller kontakt@resohamnmagasin.se
Godkännes:..................................
Godkännes:..................................

L. I. Måleri

Layout: Jonas Lind

Tjugo år och många barn senare.
I år firar Föräldrakooperativet Resö jubileum. Under
tjugo års tid har barn från
framför allt Resö och Galtö
men även från andra delar
av kommunen haft sin förskole- och skolvistelse på
friskolan på Holmsbacken.
Föräldrakooperativet startade sin verksamhet med
daghemmet Fiskebåten. Efter bara några år, när barnen
blivit större sågs ett behov
av att även starta en skola,
Sjöstjärneskolan med årskurserna 1 till och med 6.
Åren har gått och skolan har
expanderat, som resulterat i
flera om- och tillbyggnader.

Även om skolan har expanderat har hoten mot
verksamheten varit många.
Kommunen försökte lägga
ner skolan på Resö och låta
eleverna gå i skolan i Lur.
Allt för att rädda ett sviktande elevunderlag i skolan
i Lur och rädda ett ekonomisk underskott.
Mycket av undervisningen
bedrivs i och med hjälp av
närmiljön- natur och hav.
Småskalighet och engagerade föräldrar är en tillgång
i den dagliga verksamheten.
Totalt deltar ca 35 barn i kooperativets verksamhet

I solsken som i regn gick alla barnen från dagiset och
skolan till Magasinet för att äta mat under veckorna det
tog att renovera köket.
Foto från www.sjostjarneskolan.se

För några år sedan ärvde vi ett gammalt album
med fotografier på människor, båtar och platser
som vi till största delen
inte kände igen. Då föddes
idén om att fotografera av
korten och samla ihop så
mycket information som
möjligt till varje fotografi.
I många fall var det i sista
stund då den generation
som kände igen människorna på fotografierna var till
åren komna. Många resöbor bidrog med information
och även fler album och
fotografier. Engagemanget
var en period ganska stort
och antalet fotografier steg
snabbt till flera hundra. Därefter blev korten liggandes i
en garderob under flera år
där ingen tittade på dem.
Jag har nu gjort ett försök

att digitalisera bilderna och
lagt in dem i en sökbar databas där alla har tillgång till
bilderna på www.anghagen.
com. Tillsammans med de
gamla bilderna har jag även
lagt till min egen samling av
vykort och tidningsurklipp.
Någon gång ibland får jag
ett infall och uppdaterar sidan med nya fotografier,
vykort eller tidningsartiklar. Förhoppningsvis har vi
lokalhistoriskt intresserade
användning av sidan. En sådan här samling blir aldrig
klar utan tanken är att den
skall utvecklas med tiden.
Kanske har du som läser
detta något att bidra med.
Nya (gamla) bilder tas tacksamt emot. Välkommen att
titta på bilder från 1900-talets början till 1980-talet.
Jonas Lind

Sommargäst i Sverige, bofast i Norge?

Vill du etablera ditt bolag i Sverige?
Med vår kunskap spar du både tid och pengar
Strömstadskontoret 0526-28460
Grebbestadskontoret 0525-64430
info@kghredovisning.com

Auktoriserade redovisningskonsulter
& Diplomerade personaladministratörer
www.kghredovisning.com

Resémål a Galtéprad. Hur gick det sedan?
Eller ”hôssen gick dä
siá” som frågan lyder på
nordbohuslänska.
Den
gäller det som det berättades om i förra numret
av Hamnmagasinet nämligen huvudstadens flytt
till Sveriges framsida och
införande av vår dialekt
till att bli ny rikssvenska.
Tyvärr gick regeringens
storstilade planer i stöpet.
Att det hela blåstes av berodde förmodligen på att
oppositionen fått nys om
planerna och då ansågs
risken stor att valet kunde
förloras. Farhågan var
befogad visade det sig, för
sossarna hade ju inget annat att ta till för att få valutgången att bli en annan.
Statsministern drog nog
en lättnadens suck över att
dessa planer inte blev av.
Han hade annars inte vågat
lägga fram sina egna planer
på nya jobbskatteavdrag,
för nolhôttepensionärerna
är inte att leka med. Det
hade lätt kunnat bli ett nytt
”Kairo” i Strömstad.
Att kungen troligen blev
väldigt besviken, är inte
svårt att förstå. Enligt vad
som läckt ut hade han sneglat på Strömstads rådhus
och drömt om att det skulle
bli hans nya kungliga slott.
Det har ju fler tinnar och

torn och gåtfulla hemligheter än den platta, kantiga och
lådliknande byggnad som
stockholmarna kallar slott.
Envisa rykten gjorde också
gällande att kungen efter
invigningen av nationalparken 2009 även besökte vår
invigning på Resö. Han lär
ha smugit omkring maskerad till distingerad folkpensionär, dvs klädd i beige från
topp till tå med mörka solglasögon och halmhatt, och
blev mycket förtjust i vår ö.
Synd att huvudstadsflytten
inte blev av. Han hade varit
väldigt välkommen att bada
på Oljeskär.
Var i Strömstad riksdagshuset skulle placeras hade
förstås blivit ett bekymmer. Men kravet var att det
skulle ligga intill havet så att
nya och känsliga ledamöter
snabbt och omärkligt skulle
kunna kyla av sina svettiga
pannor och bleka den skammens rodnad de efter varje
val drabbas av pga alla brutna
löften om satsning på skola,
vård och omsorg. De måste
numera så fort som möjligt
härdas till att bli lika okänsliga och hårdhudade som de
gamla och etablerade för att
platsa i gänget. Att hoppa ut
i Stockholms ström har inte
varit, och kommer aldrig att
vara, något alternativ, ty ing-

en av dem tycks klara av att
simma mot strömmen.
Nog om detta och nu över
till något helt annat:
De tvåhundra böcker som
jag genom samhällsföreningen, i början på juni
förra året, beställde av boken ”Dialekt från Resö och
Galtö i Tanums Kommun”
såldes slut redan i juli. Jag
gjorde då en ny beställning
på 50 böcker till. Av dessa
finns nu, i skrivande stund,
endast ca femton stycken
kvar. Inte illa på ett sådant
här litet ställe.
Böckerna har i huvudsak
funnits till salu i Tempoaffären på Resö. Jag vill härmed rikta ett stort tack från
”Resö och Galtö gamla tider” till Johan i affären som
utan egen vinning har åtagit
sig att sälja dem för samhällsföreningens räkning.

Thomas Fritzson

ÖPPET
1 maj - 31 augusti
2010
Telefon 0525-253 62
Mobil 070-296 00 92

Vilgot Andersson

Dialekt från Resö och Galtö i
Tanums kommun

Resö och Galtö gamla tider

En bok om den lokala dialekten
på de två öarna Resö och Galtö.
Finns att köpa på Tempo

Hårda isvintrar
Under min barndom på
30-40 talet var det flera
kalla vintrar. Isen låg
tjock på saltsjön. Viss
tid upp mot 40 cm. För
fiskarbefolkningen var
det en hård tid. Ingen Akassa ej heller något annat skyddsnät, möjligen
kunde kommunen ge bidrag till de sämst ställda
och till småbarnsfamiljer
i form av bränsle för uppvärmning, oftast ved, eller
mjöl till bröd också potatis. Någon penninggåva
var sällsynt. För att få mat
på bordet måste fiskaren
ut på isen,
n
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”Ha t gav e att vän
Svenska fiskebåtar infrusna i isen på väg ut i från Smögen. Närmast ligger Märta från
e
Resö.
i kök var svår
m
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hug- der isen från ena fyrkanten När garnen halades upp För många fiskare var hemsig v

ga
upp
hål i isen med vanlig yxa. Hårt arbete när isen
var som tjockast. Till fisket
användes garn. Man högg
s.k. råk på en sträcka av ca
100 meter med hål på 6-8
meters mellanrum. I var
ända av råken ett större hål
på en meters fyrkant. Således omkring 14 öppningar i
isen. Efter att råken var klar
fördes en lina fastgjord på
en stång från hål till hål un-

till den andra. När linan var
på plats kunde fisket börja
då främst med skäddegarn.
Garnet matades ner i fyrkantsvaken och i andra änden stod en man och halade
till sig garnet. När allt var
under isen lät man garnet
sjunka till botten. Två möjligen tre liknande råkar hade
varje fiskelag. Varje dag
hölls vakarna öppna för med
20-25 grader frost frös dom
till på bara någon timma.

ur vattnet frös dom till is.
En stor isklump blev det.
Isklumpen måste fortast
möjligt hem och in i uppvärmt rum för att redas ut
för nytt fiske. Mycket snö
på isen gjorde transporten
av redskap och fisk mycket
krävande. Nämnas kan att
när vinden blåste hård och
därtill 25 grader frost måste
man dra en strumpa över
ansiktet till skydd mot frosskador.

mets kök enda rum med
tillräcklig värme för att isklumpen skulle tina upp i
rimlig tid. Med baljor, spänner samt presenning på golvet försökte man fånga upp
smältvattnet. Hanteringen
av garnen i köket gav en
dålig lukt som var svår
att vänja sig vid. För hur
mycket skydd man än hade
letade sig vattnet in här och
där. Saltvatten uppblandat
med skräp från havsbotten

luktar illa när det kommer
in i värmen. Samtidigt med
nämnda hantering skulle
mor i huset laga mat och
utföra andra sysslor i köket, en mycket påfrestande
situation för henne. I ännu
högre grad om det fanns
småbarn i huset.
Ett rum till försökte man
värma upp hjälpligt för att
kunna övernatta i. Innan
läggdags eldades kamin så
att den lyste röd, särskilt
kaminröret och som sista
åtgärd innan ljuset släcktes
fylldes kamin på med koks
eller briketter. Men fram
på natten när glöden slocknade kom kylan in genom
dåligt isolerade väggar och
fönster. När det var tid att
stiga upp på morgonen var
det ibland frost i rummet,
för isbildning var det på
ytan av spann med vatten
för matlagning. Obehagligt
var det att lämna sängens
värme och sätta ner fötterna
på iskallt golv - som att stå
direkt på is.
Någon frågar sig nog varför
man använde köket och inte
sina sjöbodar när fiskredskapen tinades upp. Svaret
blir att en del fiskare hade
ingen sjöbod. De lånade
eller hyrde in sig i den boden som hade inrett rum för

uppvärmning. Under den
kallaste tiden var det svårt
att få tillräcklig värme i sjöboden på grund av bristfällig isolering. Den blev fort
utkyld när elden i kaminen
slocknade. Tillräcklig värme kunde det bli om man
ordnade s.k. eldvakt som
började elda tidigt på morgonen 3-4 timmar före redskapen togs in på sjöboden.
Tyvärr var eldvakt tråkigt
sövande, ingen radio fanns,
sömnen smög sig på, så ingen eld ingen värme.
Var det bättre förr? Ja möjligen för de familjer som
hade bättre förutsättning
både ekonomiskt och med
välisolerade bostäder. Fiskare med små inkomster
och stor familj var hårt arbete och försakelser det som
bjöds. Priset på fisken var
över det vanliga under isvintrarna men fångsten blev
liten när fisket hindrades av
havsisen som låg långt ut i
Skagerack.
Åren har gått fort, allt för
fort kan tyckas men tänk
vilken fantastisk utveckling
vi haft på de sjuttio åren
som svunnit sedan tiden jag
här berättat om.
Ivan Andersson

Resö
Hamnmagasin
Rum att hyra på Sveriges västkust!

Tel. 0525-254 55

kontakt@resohamnmagasin.se

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

Västerhavsveckan på Resö

För tredje året arrangeras
Västerhavsveckan. I år inträffar den mellan den 29
juni och 10 juli. Längs hela
kusten, från Göteborg till
Strömstad, kommer det att
bjudas på en mängd roliga,
spännande och intressanta
upplevelser. Alla med Västerhavets miljö i fokus.
På Resö händer en hel del
under denna vecka. Här kommer en kort redogörelse. För
mer information, tider, priser och bokning tag en broschyr på Tempo eller besök:
www.vasterhavsveckan.se

Lördag den 2 Juli

Sill och snapsprovning.
Dan Lexö startar med historik,
sillsorter, hur man lägger in sill.
Gissa doften! Gissa smaken!
Arr: Dan Lexö, Lexö på Resö

Söndag den 3 Juli

Poängpromenad
Promenera på vackra vägar
runt Resö och tävla med frågor
med marin anknytning.
Arr: Resö Gamla Skola, Bödebo

Måndag den 4 Juli

Matskola Zicken Zoppa!
Dan Lexö matar dig med kunskaper! I matskolan lär vi oss
olika typer av grunder för fisksoppor .
Arr: Dan Lexö, Lexö på Resö

Tisdag den 5 juli

Matskola Fisksåser!
Dan Lexö matar dig med kunskaper! Vi lär oss olika typer
av grunder till fisksåser.
Arr: Dan Lexö, Lexö på Resö

Onsdagen den 6 juli

Ostronsafari!
Åk med Bröderna Klemming
på en spännande tur till våra
vilda ostronbankar! Här fiskar
du ostron med hjälp av vattenkikare och håv.
Arr: Dan Lexö, Lexö på Resö
Ostron med smak!
Dan Lexö lär ut hur man öppnar ostron och vad dricker man
till! Dan visar olika sätt att
tillreda ostron från naturell till
olika tillbehör .
Småskaligt fiske - här sker
Arr: Dan Lexö, Lexö på Resö utvecklingen!
Njordföredrag av Charles och
Robert Olsson på SD451 FerOstrondykarkurs.
Du som har dykcertifikat kan der, berättar om lokalt skalfölja med Br. Klemming under djursfiske med hållbara meytan och lära dig skötsel och toder och specialutvecklade
plockning av ett ostronbestånd. redskap. Ingemar Granqvist
på SD 137 Mira berättar om
Arr: Dan Lexö, Lexö på Resö
export av levande burfångad
kräfta.
Arr: Resö Gamla Skola, BöTorsdag 7 juli
debo
Bildkonstnär Claudia Theel
håller ritkurs på stranden.
Arr: Panget
Njordfiske i praktiken båtar
och redskap.
Fredag den 8 juli
I direkt anslutning till föreMusik vid havet med Janne dragen om fiske visar Joakim
Axelsson på SD57 Balder och
Schaffer.
Torbjörn Sixtensson SD562
Konsert
Kragerö sina båtar och fiskeArr: Panget
redskap. Christian Almström
Lördag den 9 Juli
och Ivan Axelsson på M/S AriKnopverkstad i Bödebo.
adne berättar om höstens fiske
Gör din egen nyckelring i tjär- av havets svarta guld - humdoftande rep under sakkunnig mern.
ledning av Njordmedlemmen Arr: Resö Gamla Skola,
Nina Naess.
Bödebo
Arr: Resö Gamla Skola, Bödebo

Smaka på Njord!
Njordmedlemmar bjuder på
smakprov av sina läckra produkter, såsom färska skaldjur,
rökt fisk och havtorn. Försäljning av bl a böcker, knoparbeten och havtornsprodukter.
Arr: Resö Gamla Skola,
Bödebo
Guidad tur till Ursholmen.
Kl 16 avgår Selin Charters
M/S Kosterskär från Resö
hamn. Turen går genom Kosterhavets nationalpark ut till
Ursholmens fyrplats, där vi
går iland och får en guidning
om fyrplatsen och dess historia.
Arr: Selin Charter

Det händer på Resö
i sommar

Fredag 8 Juli
Guld i mun. Dan Lexöberättar om goda upplevelser han
skapat. Start 18.00.

Tisdag 19 Juli
Kända sånger av Grieg, Sjöberg (Tonerna) m.m. Resö
kyrka. Kl 19.00

Tisdag 26 Juli
Konsert på Panget med
Tisdag 5 Juli
Negro spirituals, romanser
Janne Schaffer.
Matskola ”Fisksåser” på
m.m.. Resö kyrka. Kl 19.00
Lexö på Resö. 17.00-20.00. Lördag 9 Juli
På G på Lexö på Resö.
Tillägnan och kaffekantat
Fredag 24 Juni kl. 14-16
och lite mer än så för DIG! Knopverkstad i Bödebo kl.
Midsommarfirande på JoResö kyrka. Kl 19.00
11-13.
hans gård.
Tisdag 2 Augusti
Hela kyrkan sjunger med
Småskaligt
fiske,
föredrag
i
Fredag 24 Juni kl. 16-19
Onsdag 6 Juli
Kurt Wiklander. Resö kyrka.
Bödebo kl. 13.30-15.00.
Midsommarbuffé på Lexö
Ostronsafari på Lexö på
på Resö
Resö 11.00-14.00 med brö- Njordfiske i praktiken. Vis- Kl 19.00
dernar Klemming
ning av redskap och fiske- Fredag Lördag 5 och 6
fartyg. Hamnen kl. 15.00- Augusti
Ostronskola med smak på
Gästspel med kocken Mika16.30.
Lexö på Resö. Start 15.00
el Sande på Lexö på Resö.
Lördag 2 Juli - Lördag 9 Juli
Smaka på Njord i Bödebo
och 18.00
Västerhavsveckan på Resö
Trubadur Niss på Lexö på
kl. 15.00-16.30.
Resö
Ostrondykarkurs på Lexö
Lördag 2 Juli
Guidad tur till Ursholmen
på Resö med bröderna
Sill och snapsprovning på
med Selin Charter. Avgång Fredag Lördag 12 och 13
Lexö på Resö. Start 18.00. Klemming. Start 15.00
Augusti
16.00 från Resö hamn.
Trubadur Niss på Lexö på
Old spice band på Lexö på Torsdag 7juli
Tisdag 12 Juli
Resö
Resö.
Claudia Theel håller ritkurs Jazzballader, folkton,
Br
Klemmings Dyk
sånger vid havet och Bach
på stranden. Med Panget.
Måndag 4 Juli
Dykturer Väderöarna – Kosterhavet. Sveriges enda
UV-Naturreservat
med Susanne Westerhult.
Zicken zoppa på Lexö på
Resö kyrka. Kl 19.00
Resö. 17.00 - 20.00.

Juni

Augusti

Juli

Lördag 16 Juli
Hamnens dag. Resö hamn.

Ta en tur till

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

www.gbm.se

0525-199 60

Öppettider båtförsäljning & tillbehör
Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Sommartider varje dag 9-20

Det personliga DyKcentret!
tel: 070-8621217
dykhjalp@telia.com
www.klemmingsdykhjalp.se

Helgpaket:

Dykning, boende och
mat på samma plats.
Öppet året om!

Midsommarfirande på
Johans Gård
Midsommarafton
kl 14.00 - 16.00

!
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Vargjakt och vargfångst i
Tanum och Lur
Vargen har i alla tider
betraktats som ett farligt
djur och därför ett djur
som man med alla medel
skulle hålla efter. Även
dagens skriverier i dagspressen visar på den hätska stämning som på vissa
håll råder kring vargen.

de ej tillräckligt noga hade
passat hans nötkreatur så att
en varg hade nedfällt en ko.
Nils fick ersättning för halva
kons värde 1½ riksdaler.

Per i Gurseröd visade 1699
upp 8 stycken vargungeskinn för tingsrätten för vilka han begärde 8 riksdaler i
Under slutet av 1600-talet betalning
och början av 1700-talet Joen i Bramseröd fick 1700
fanns det gott om varg i Ta- 2 riksdaler för en gammal
num och Lur. Domböcker- varg som han hade dödat.
na från den här tiden vittnar
om de många vargar som Även uti kustbandet fanns
sköts eller fångades. Dess- varg, ty 1701 visar Jacob
utom fick man en icke för- Olsson i Edsvik upp skinnet
aktfull ersättning för varje av en gammal varg. På samvargskinn som kunde visas ma sätt gör Ivar Jacobsson
upp. Enligt 1664 år djur- 1702. Båda får 2 riksdaler
fängsordning fick man 1½ för sina vargar.
riksdaler för en vuxen varg 1703 skjuter Engelbrekt Håoch 1 riksdaler för en varg- velsson i Småris 2 gamla
unge.
vargar som han får 4 riksHär nedan följer nu ett antal daler för och 1704 får Per
noteringar om vargfångst. Olofsson i Siverbo 8 riksdaler för 8 vargungeskinn.
År 1681 påminner skogvaktaren Olof Julsson i Gurse- Av ovanstående kan man
röd allmogen att de skall se att under perioden 1699hålla sina varggarn i ord- 1704 fälls 21 vargungar och
ning eller eljest plikta efter 5 vuxna vargar inom området vilket tyder på att det
lag.
måste ha funnits stor vargSamma år visade skogvak- stam bara i Tanum och Lur
taren Olof Julsson upp ett socknar.
vargskinn och 3 stycken levande vargungar för vilket
Ingemar Lantz
allt han begärde 6 riksdaler.
År 1688 stämde Nils Persson i Vassby sina grannar att

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

För bokning och information
Ring! Tel 0525-254 55
eller e-posta
kontakt@resohamnmagasin.se
Sälsafari

27/6-7/8
måndag kl.17.00 och torsdag kl.14.00 200:-/p
Södrahamnen i Strömstad med m/s Kosterskär

Ursholmen

onsdag kl.10.00 och fredag kl.15.00 250:-/p
Södrahamnen i Strömstad med m/s Kosterskär
Extra! Lördagen den 9 juli kl. 16.00 avgång från
Resö hamn till Ursholmen. 250:Bulle och kaffe ingår. Bokas på 070-605 81 76.

Makrillfiske

måndag, onsdag, fredag pris 350:- bokas på 070-605 81 76

www.selincharter.se

Vargen på Galtö

Ur domboken 14 okt 1725
”Per Olofsson på Siverbo och Per Olofsson på Hålt, så
väl på egna som flera vederbörandes vägnar, begärde
tingsrättens attestatum uppå en gammal varg, som de
berätta sig förliden våras uti april hava skjutit på Galtö
uti Lur socken, detta skottet är allom vetterligt fast skyttarna berätta att huden för detta är vorden avhämtad,
Därför som ej tvivelsmål därom förspörjes, hava de om
2 daler smt skottpenningar efter kungl. förorningen av
år 1664 d.29 aug. sig hos högvälborne hr generallöjtnanten, landshövdingen och överkommendanten Axel
Gyllenkrook uti ödmjukhet att anmäla.”

Galtöleran

Om man vill leta efter
motsatser i vår bohuslänska kustnatur ställer
sig Galtöleran i kontrast
till det övrigt vindpinade
karga landskapet i yttre
havsbandet. Galtöleran
är en del av Kragenäs naturreservat och ett viktigt
område för många fåglar.
Den grunda bottnen och
strömmarna genom bland
annat Måkesund ger
mycket goda förutsättningar till barnkammare
för många havslevande
djur som i sin tur föder
många fågelarter. Här
trivs bland annat knölsvan, bläsand, häger och En vårmorgon vid Galtöleran.
rödbena.
Främst var det sillperioden Området har under senare år
Naturen runt Galtöleran har under 1700-talet som blev gradvis vuxit igen på grund
en varierande karaktär. Runt nådestöten mot den bohus- av minskat betestryck. 2008
Hogarälven finns strand- länska skogen. De få rester startades ett projekt i Bohusängar, betesängar med kul- av storvuxen lövskog som län med restaurering av omlar av åldriga ekar. Det finns finns kvar har på ett eller an- råden av stora lövträd. Ett
även gamla almar och lin- nat sätt klarat sig undan av- av dessa områden var mardar i området. I anslutning verkningarna. Framför allt kerna runt Kragenäs gård.
till de gamla träden hittar är det kring större gårdar Berggrunden i området utman ovanliga svampar och och gods, som man har haft görs av granit som sträcker
lavar som oxtungesvamp, råd att spara stora träd och sig i ett bälte från Gullmarn
blekticka och gammeleklav lövskogar.
i söder till Idefjorden i norr.
som är sällsynta i området Närmare vattnet längre När inlandsisen släppte sitt
i övrigt. I ett område norr västerut i reservatet finns grepp om Bohuslän för cirom Hogarälven finns även strandskog av klibbal, alm ka 12 000 år sedan låg större
ett bestånd av över 200 år och ek som närmast vattnet delen av landskapet nedgamla tallar. Bestånd av regelbundet översvämmas. pressat under havets yta. I
sådan här gammal skog är Längre från stranden finns vårt område var högsta vatovanligt i Bohuslän som en av Sveriges nordligaste tenlinjen 180 meter högre
under flera hundra år skat- naturliga bestånd av bok- än idag.
tades hårt på sin skog. De skogar. I bokskogen står en
Jonas Lind
periodvis återkommande och annan gammal ek vilket
sillfiskeperioderna krävde tyder på att området tidigare
Källa: Naturvårdsverket
stora mängder ved till tran- används som betesmark.
kokerierna, virke till byggnationer, båtar och tunnor.
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www.dina.se/bohuslan

Varmt välkomna!

0525-250 22
www.panget.se

Hos oss finner du, förutom vårt vanliga, omfattande sortiment:
l
l
l
l

Apoteksvaror (Receptfria)
Blommor
Rökt fisk
Ombud för Systembolaget

l
l
l
l

Leksaker
Gasol
Vykort
Fiskeutrustning

Vi har egen brygga för våra båtburna kunder
Våra öppentider i sommar:
mån-lör: 8-19, sön: 9-19
Tel: 0525 - 250 04
UTHYRES på Resö sommaren 2011
Trevlig, möblerad lägenhet finns att hyra veckovis.
2 rum och kök, ca 70 kvm.
4 bäddar, toalett och dusch, tvättmaskin.
Lägenheten ligger ovanpå Tempo och från rummen
kan man se ut över havet.
Ring 070- 052800 för mer information och bokning

Jordbävning och kyrkliga problem
En oktoberdag, närmare
bestämt klockan halv
tolv på förmiddagen den
23 oktober 1904, skakade marken och husen
skälvde i norra Bohuslän.
Ett jordskalv med epicentrum några kilometer
under södra Oslofjorden
fick folk att i panik söka
skydd.
Tidigare samma år hade
Skandir-
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första
seismograf
installerats i Uppsala. Här
skulle man räkna ut magnituder på jordbävningar var
det tänkt, men det gick inte
som man tänkt sig; skalvet
var för kraftigt och pendeln
i seismografen hoppade ur
led. Men skalvet uppmättes
bland annat av seismograferna i Hamburg och Edinburgh. Det hade magnituden 5,4 och var sannolikt
det kraftigaste skalvet i vårt
land under de senaste tusen
åren. Runt om i Bohuslän,
Dalsland och Västergötland rapporteras incidenter
från det kraftiga skalvet.
Ångbåtar ute till havs berättade att våldsamma stötar kändes och passagerarna befarade att man gått på
grund. I Grebbestad låg en
passagerarbåt förtöjd och
när skalvstötarna kom rusade passagerarna av båten
i tron att ångpannan hade
exploderat.

Ett foto från Sannäs för tiden för jordbävningen. Förödelsen var här stor bland rasade
skorstenar.
I det schartauanska Bohuslän var den gudatroende
skaran stor och den här söndagen som alla andra var
folk bänkade i kyrkorna när
skalvet kom. Många kyrkobesökare har givit livfulla
skildringar . I en kyrka var
paniken så total att de mest
skräckslagna tog sig ut ur
kyrkan tvärs genom kyrkfönstren. Som så ofta i likartade situationer gjorde sansade människor underverk.
Ett exempel från Steneby
kyrka i Dalsland:

ker, de” e” bare ett vanligt
åskevä”r”. Efter högmässan steg kyrkoherden fram
på gången och tackade för
det rådiga ingripandet: ”Du
svor styggt i Guds hus, men
Gud har redan förlåtit Dig,
för han ser till avsikten”.

I Sannäs någon mil söder
om Resö rasade 22 skorstenar. I Grebbestad föll inte
bara skorstenar, kyrktornet
höll på att störta till marken.
Kragenäs stationsbyggnad
som var alldeles ny, satte sig
i den lerhaltiga marken och
Det hördes ett starkt buller fick en stor spricka längs
och marken skakade. Me- ena fasaden.
nigheten började resa sig i
bänkarna och panik kändes Söder om Grebbestad föri luften. Kyrkvaktmästa- svann en mindre landremsa.
ren, van att hålla ordning Det var en några meter bred
på döda och levande, insåg och tjugo meter lång sandfaran och ropade ”För hel- bank vid Väddö i ett område
vete, sitt i kyrkan männis- där vattendjupet var nio meter, som helt uppslukades av

Alaska

(sten och blomsterpark, Badö)
öppet 27/6-7/8 alla dagar utom
Söndag.
m/s Sara avgår från
Norrahamnen i Strömstad.
kl. 11,12,13,15.00.
Extra! 2 juli kl. 14.00 kommer
Gunnel Carlsson,
trädgårdsjournalist från Gröna Rum
tel. 070-605 81 76

till Alaska

www.selincharter.se
havet. I Strömstads tidning
skriver man veckan efter
händelsen att husen på Resö
lidit stor skada.
Jonas Lind
Källa:
Svenska dagbladet 5/1 2005
Hädasbladet, Tanum
Strömstads tidning

Hitta rätt på Resö

och Galtö

En platsannons?

Almanackan visar andra
veckan i maj, det är dags
för mig att skriva mitt
årliga inlägg i Tidningen
Hamnmagasinet.
Som
vanligt är jag ute i sista
stund, Jonas väntar sedan
länge på att jag skall leverera mitt manus.

Vi måste hinna njuta också!
Samtidigt som jag skriver
detta pågår ett omval i vår
region. Om man lyssnar till
den regionala partipolitiken
och läser namnlistorna till
regionvalet så blir det tydligt att i vår del av regionen
så är det mycket viktigt med
ett lokalt engagemang för
att vi skall få tillgång till den
basala servicen som samhällen behöver. Det finns inga
politiker från norra Bohuslän och det finns inget parti
som värnar om tex akutsjukvården i vår del av regionen.

Jag funderar lite kring
det här med tid. Det gjorde ju Bodil Jönsson också
en gång, i sin bok ”tio tankar om tid”. Den har jag
läst och en av hennes tankar är att tid egentligen
är en sak som vi alla har
gott om. Varför sitter jag
Vi måste engagera oss för att
då alltid i sista stund med
bevara möjligheterna att bo
allting?
kvar som bofasta i vår bygd.
Dagligen pratar jag med anNi som har följt oss genom
dra människor som sitter i
åren vet att vi jobbar mycket
situationer som liknar min.
aktivt för att utveckla möjMan har ett bra liv, stimuligheterna att bo året runt på
lerande arbete och roliga
s
hobbies,
föreningsarbete
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sin fritid, till sist blir även
b
fritidssysselsättningen ett våra öar Resö och Galtö. För
”måste”. Då är det inte lika oss är det ju höjden av lycka
roligt längre. När lusten att kunna göra det. Vårt arfalnar då minskar enga- bete har gett resultat, vi har
gemanget. Men eftersom bland annat affär, skola/daföreningslivets vara eller gis, Magasinet och snart har
icke vara hänger på enga- vi också en port till Kostergemanget och den frivilliga
insatsen så är det en nöt vi
måste knäcka.

Byte av fönster på affären.
havets Nationalpark. Invånarantalet ökar stadigt, vid
årsskiftet var vi 263 stycken
på Resö och 41 på Galtö. Vi
vill hitta på mer, vi vill fortsätta att utveckla våra öar så
att det blir ett frestande semesterparadis för dig som
turist och ett härligt ställe att
bo på året runt.
Ju mer vi utvecklar vår
verksamhet ju mer blir det
att göra. Bara den dagliga
driften av Magasinet och
hamnen tillsammans med
utvecklingsarbetet motsvarar mer än en heltidstjänst
som idag utförs nästan uteslutande med ideellt arbete.

Det mesta utförs av styrelsen, vi är några stycken som
i snitt lägger minst en dag i
veckan i ideell arbetsinsats.
Det är mycket, kanske är det
också för mycket? En sak
är klar, det tar så mycket tid
att arbetet med samhällsutvecklingen blir lidande.
Jag menar att vi har kommit
till en vändpunkt. Vi har
nått gränsen för vad man
kan göra med ideellt arbete,
nu måste vi hitta lösningar
där vi betalar för arbetsinsatsen.
-Aha, tänker ni, det kan ju
inte vara så svårt? Det är ju
bara att anställa en person.
Eller har inte Samhällsföreningen råd?

Andra arbetsuppgifter:

Kunde vi få till detta så
skulle styrelsen kunna arbeta mer med utveckling av
olika slag.

nu

• Bokföring, fakturering
och löneberedning hade
också varit bra!

lita någon för punktinsatser,
varför inte veteranpoolen eller något liknande?
Har du lust att vara delaktig
i detta så hör av dig till oss.
Vi behöver dig!

so.

• Administrera, dvs ansvara
för bokningsförfrågningar,
bekräftelser, förskottsbetalningar etc

banor och istället hitta personer som kan tänka sig ett
extraknäck på några timmar
i veckan.
Kanske kan vi också samordna en anställning med
något annat företag i vår
närhet.Eller så kan vi erbjuda andra företag våra
tjänster. Andra föreningar
på ön kan behöva hjälp med
tex administration av något
slag? Privatpersoner som
söker någon för ett ”Rutuppdrag”? Eller kan vi an-
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Vi har inte råd till en heltid i
dagsläget, till det krävs mer
intäkter. Det kunde däremot
vara en av arbetsuppgifterna, att utveckla marknadsföringen av Magasinet.

Det är den viktigaste arbetsuppgiften vi har!
Marie Svahn

• Anställa hamnvärdar och
utbilda dem
• Och ändå inte hålla sig för
god för att städa både kök
och toaletter, tvätta och hålla rent ute.
• Kunna svänga ihop god
mat till en liten dagskonferens
• Och underhålla våra fastigheter
Det var ett litet axplock av
allt som vi skulle vilja ha
hjälp med.

ter!
tt föns
Välj rä

Om du känner igen dig på
den här beskrivningen så
blir vi glada om du kontaktar oss!
Antagligen finns du inte
men det behöver inte betyda att det är ett olösligt
problem. Vi får tänka i nya
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Vår kunskap är din trygghet!
TanumsFönster levererar standardprodukter med U-värde 1,0
W/m2K. Produkterna är även P-märkta och har många års
rötskyddsgaranti tack vare djupimpregnering enligt NTR-B.
DJUPIMPREGNERAD
ENLIGT

ENERGIMÄRKT

Träminuten i Tanum AB
Industrivägen 5, 45731 Tanumshede
Tel 0525-199 40 Fax 0525-199 47

Evolution nära oss

Som genetiker och pedagog är jag väldigt intresserad av hur djur och växter i naturen har lyckats
adaptera sig till sina fantastiska miljöer. När jag
undervisar mina gymnasieelever i evolutionslära
brukar jag alltid berätta
om det fantastiska hav vi
har nära oss, västerhavet.
Vad vet vi och vad kan vi
om de djuren som lever
så nära oss? Vilken resa
har de gjort i evolutionens
anda?

Det är dock viktigt att komma ihåg att evolution inte
har någon mening. Och driver inget åt en viss riktning.
Det som är viktigt är ”det
naturliga urvalet” vilket Jag och mina barn tittar på det marina livet.
innebär att den bäst anpassade överlever i sin miljö, sat sig till havsmiljön. Sjö- och kan återbildas om de råstjärnan har vanligtvis fem kar komma i strid eller tappa
inte den starkaste.
armar, men kan ha upp till den på något sätt.
Vilka arter hittar vi i Väster- tjugo stycken och förflyttar
Ett av min favoritkräftdjur är
havet?
sig med hjälp av sina vat- hummern som man får fiska
Den välkända sjöstjärnan tenfyllda tubfötter . Sjöstjär- här ute på västkusten första
som tillhör djurgruppen nan är en välutvecklad tagg- måndagen efter den tjugontagghudingar (Echinoder- huding. Den har både mun de september. Hummern tillmata, översättning från gre- och anus till skillnad från hör ryggradslösa djur och är
kiskan ” igelkotthud”) med ormstjärnan. I varje arms en undergrupp till leddjuren
sina sjutusen arter är den av slutände finns en ljuskäns- som de flesta av våra djurde vanligaste djuren vi träf- lig punkt som anses vara arter tillhör. Hummern är ett
far på vid stranden och som sjöstjärnans ”ögon”. Dess tiofotat kräftdjur som har ett
är ganska nära släkt med könsorgan återfinns också segmenterad kropp. Det är
oss. Sjöstjärnan (Asterio- i armarna. Det finns enkö- huvudet (cephalon), mellandea) med sina tvåtusen arter nade samt hermafroditer kroppen (thorax) och bak(100 arter i Sverige) i havet bland dem. Men ibland kan kroppen (abdomen). Dessär en fascinerande varelse de även dela sig på mitten utom har de två par antenner
på många sätt. En del arter och återbilda de armar som till skillnad från andra ledkan bli upp till en meter i fattas. Armarna är speciella djur. Hummern har ett hjärdiameter och alla har anpas-

ta på ryggsidan och hos en
del arter sker respirationen
direkt genom huden medan
andra har gälar. Hummern
har också utrustat sig själv
med två olika typer av ögon
så kallade frontalögon och
komplexögon. De flesta
är också enkönade men det
förekommer en del könsbyten och hermafroditer bland
dessa djur också.
Många av mina elever undrar om vi har några hajar i
västerhavet. Svaret på den
frågan är, självklart finns
det hajar här. Vår vanligaste
haj är pigghajen som tillhör
ryggradsdjuren och broskfiskar. Det finns naturligtvis andra hajarter också

såsom den småfläckiga
rödhajen. Det finns cirka
fyrahundra arter av hajar
i världen. Broskfiskar till
skillnad från benfiskar saknar simblåsa och har en
oljefylld lever. Det medför
att nästan alla hajar måste
ständigt simma för att hålla
sig vid liv. En del hajar har
faktiskt löst det problemet
också som t.ex. zebrahajarna. En del hajar föder upp
levande ungar andra lägger
ägg. Bukfenorna hos vår
pigghaj har ombildats med
hjälp av evolutionen till
penisar. Pigghajens hona
bär på äggen i två år innan
de kläcks. Det föds oftast
mellan fyra till åtta ungar.
Intressant är också sandtigerhajen som inte lever i
våra vatten, men ur en evolutionssynpunkt. Det
föds utan de ser ut som en
föds nämlivanlig fisk med ögon på varylg
å
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sa arter efter ett par månader
som ön till
börjar den få den skepnad
k
ter
den kommer att ha resten av
gen en enda unge. Ungarna sitt liv. Ögonen vandrar till
strider mot varandra i mam- ena sidan av kroppshalvan.
mans mage. Det kan man se Hela huvudet får en anpå den hajungen som föds. nan formation. Käken och
Ofta har den avbitna fenor munnen adapteras till den
från sina syskon som också bottenlevande miljö plattfishar kämpat för sitt liv.
karna kommer att fortleva i.
Vad har en rödtunga, Underkroppen får en ljusare
rödspätta och en pigg- färg medan överkroppen anvar gemensamt? Jo, de är passas till de klippor och den
ryggradsdjur och tillhör miljön fiskarna kommer att
benfiskar och dessutom är vistas i. Allt för att smälta in
alla plattfiskar. Plattfiskar i naturen så bra som möjligt
är faktiskt inte platta när de för att inte upptäckas och bli
uppäten.

Bland de intressanta fiskarna som vi har nära oss och
som fascinerar mig är, blågyltan som tillhör familjen
läppfiskar. Förr trodde man
att honan och hanen tillhörde olika arter eftersom de
är så olika varandra. Nästan
alla blågyltor föds till honor
som senare i livet byter kön
till hanar. En blågyltehane
som också kallas blåstråle
brukar ha ett harem på några
rödnäbbor (som honorna heter) kring sig. Och när han
dör så tar den mest dominanta honan över och byter
kön och färg och form till en
praktfull hanne. Blåstrålen
kan bli upp till 40 cm lång
till skillnad från rödnäbban, 25-30 cm, och kan ha

en levnadslängd på tjugo
år. Blågyltan är en botten
levande fisk därför ser man
den undantagsvis.
Roz Lind
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0525-230 86

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

HAMNENS DAG
Kl 10:00 Marknaden öppnar.
Kl 10:00-16:00 Servering på Bödebo
Kl 13:00 Kapten Kuling vid Magasinet
Om möjlighet finns kommer Kustbevakningen &
Sjöräddningen till hamnen och visar sina fartyg.

Kjell Jacobsson
Resö
Tel 0525-259 15
Fax 0525-259 16
Mobil 070-311 90 15
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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!
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Fritt Flyt
Omega-3 är
Sveriges mest
sålda kosttillskott med
omega-3.
Euromonitor
International 2009.

Välkommen du
också!
Konferera, hyr rum med frukost
eller hyr hela huset privat med eget hushåll
Aktiviteter och helgpaket
Kontakta oss - eller titta in!
Anders Hedenstedt & Erika Hedenstedt Appelgren
Tel 0525 259 00, mobil 070 310 20 86
www.resogamlaskola.se

info@resogamlaskola.se

gör din beställning idag!
vnp.se
Vesterålens Naturprodukter 020-47 47 48

