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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
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Välkommen
till Resö

V

älkommen till Resö det ter som resurs för högkvalilevande kust- och fis- tativa livsmedel, upplevelser
kesamhället i norra Bo- och en god livskvalitet.
huslän
Du kan läsa mer om allt detta
Antingen du är fastboende, längre fram i tidningen.
delårsboende, kommer med Välkommen till sommaren
båt, bil eller annat färdmedel 2012 och att ta del av det utär Du välkommen att ta del av bud som bjuds från öarnas
vår vackra unika miljö, med olika aktörer och näringsidhavet som omsluter oss på kare.
alla sidor.
2012 är ett spännande år för
Resö och Galtö. Vi har fått
ett ekonomiskt stöd från EUprogrammet Leader Ranrike.
Detta har gett oss möjlighet
att anställa Margareta Andersson för att jobba med utveckling av besöksnäring och
framtidsplanering.
Entrén till Kosterhavets nationalpark har inte kommit
mycket längre sedan förra
året. Arbetet med detaljplanen pågår.
Resö Fiber är en ny förening
som jobbar för att fastighetsägare och verksamheter ska få
bättre tillgång till bredband,
telefoni och TV.
Hamnens Dag blir Fiskets
Dag – Smaka på Resö den 4
augusti.
En dag med fokus på fiskets
framtid och havets möjlighe-
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www.dina.se/bohuslan

Ordförande: Kerstin Danielsson

Ansvarig utgivare Samhällsföreningen

Resö Galtö
ekonomisk förening

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

Layout: Jonas Lind

3

Ett Bohuslänskt
kännemärke
Den bohuslänska graniten. En solvarm slätslipad klippa
i yttre havsbandet, med det glittrande havet utanför. Eller monumentalt höga gråa berg som stabilt är förankrade i marken. Var människa har sin uppfattning om
de bohuslänska klipporna. Pehr Kalm, Carl von Linnés
lärjunge, var inte så betagen av naturen i Tanum där
han tyckte ”bergen voro helt skallote, endast några små
enbuskar stodo här och där.”
Andra såg på de bohuslänska
berggrunden med helt andra
ögon. Och få kan väl med korta
ord beskriva det bohuslänska
landskapet som Evert Taube
gjorde i visan inbjudan till Bohuslän där blågrå dyning bohusbergen rullar i ödsligt majestät
mot havets rand. Men mellan
dess kala urtidskullar är bördig
jord och gammalt bondeland.
Men det var inte om min eller
gamla gubbars syn på Bohuslän
detta skulle handla utan om de
typiskt rundslipade hällar som
är så förknippat med västkusten. Graniten.
I ett stråk mellan Lysekil och
upp till Idefjorden och grovt
räknat väster om Bullarsjöarna
finns den bohuslänska graniten.
Bohusgraniten består i huvudsak av kiseldioxidrika föreningar som kvarts och fältspat, med
mindre mängder inblandning av
glimmer. Beroende av kornstorlek och sammansättning av de
olika mineralerna växlar graniten färg som kan vara röd över
till grå till nästan blåaktig. Graniten anses vara en ung bergart,
enbart 900 miljioner år, om man
jämför med den betydligt äldre
gnejsen som har legat här betydligt längre. För mycket länge
sedan innan det fanns organismer på jorden som hade något
att tänka med låg ett stort täcke

av gnejs där vi idag vandrar omkring.
På samma plats men nere i marken, långt under bergskedjan av
gnejs, bildades den bohuslänska
graniten för 900 miljoner år sedan. Flera kilometer ner i jorden,
i en magmahärd som sakta stelnade. Det ursprungliga berget
av gnejs vittrade så småningom
sönder under årmiljonerna och
graniten kom så upp till ytan.
På grund av rörelser i jordytan
bildades sprickor i berggrunden. Små sprickor som kan vara
nyttiga vid bergsklättring såväl
som stora sprickor som vidgade
sig och bildade vikar, fjordar och
dalar.
När isen drog sig undan, i nordostlig riktning, vid den senaste
istiden för ungefär 12 000 år sedan lämnade den ett Bohuslän
som till största delen låg under
vattenytan. Isen hade under tusentals år slipat och format den
hårda graniten till det utseende
vi har i dag. Det är främst i kustområdena där sand och jord är
bortspolat som vi kan se de fantastiska skulpturer som isen tillsammans med forsande vatten
och sand format både jättegrytor och isräfflor.
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Livet som
pensionär
Många pensionärer hävdar att de har svårare att få tiden att
räcka till sedan de pensionerats och slutat jobba. Det har
alltid förundrat mig. Vad hade de då för jobb? Kunde de fixa
sina privata ärenden på arbetstid?
Jag frågade en kompis, som var nybliven pensionär, hur han
fick dagen att gå.
- Jo, sa han, på morgonen hämtar jag tidningen och vid middagstid posten och då har över halva dagen gått!! Om jag
sedan går och handlar är dagen slut då jag kommer hem.
Nu har jag själv varit pensionär en tid och har upptäckt att det ligger något i vad han sa. Kanske
frågan också kan vara intressant
för de alltfler pensionärer som
flyttat hit ut, till Bohusläns norra
skärgård, och som inte har koll
på vart tiden tar vägen. Därför
beslöt jag mig för att göra en
seriös men högst ovetenskaplig
undersökning om hur en genomsnittlig dag gestaltar sig för en
pensionär.
Vi tycks leva ett hektiskt liv med
en massa måsten. En typisk dag
kan nämligen se ut så här:
Kl. 7:00 blir man väckt av att
klockradion går igång med nyheterna men slumrar snabbt om.
Plötsligt blir man väckt igen av
en fruktansvärd musik, famlar
efter avstängningsknappen, river glasögonen i golvet och säger något högst olämpligt, som
inte borde nå hustruns öron,
innan man får tyst på oväsendet.
Varför kan dom aldrig spela soft
music på morgonkvisten? Av nyheterna minns man inget.
Kl. 7:30 är det dags att stiga
upp, gå på toaletten, tvätta sig/
duscha, klä på sig och bädda.
Sedan gå och hämta tidningen,
som innebär en promenad fram
och åter på totalt ca 200 meter
medan hustrun gör i ordning
frukost (nåja, vi turas om ibland), samt eventuellt prata med
grannen.

Kl. 8:30 har man ätit färdigt,
hört nyheterna på radion och
påbörjat läsningen av dagens
tidning/tidningar. Eventuell reklam måste gås igenom. Därefter skall frukostflätan lösas.
Kl. 9:30 eller en halvtimme senare, beroende på svårighetsgrad,
är den i regel löst. Nu är det tid
för nödvändiga göromål, som
normalt en fastighetsskötare
brukar utföra, såsom gräsklippning/snö-skottning,
reparationer, underhåll, plantering, rensning av rabatter mm mm. Vidare
tillkommer städning, bil- och/eller båtvård, gå ut med kompostavfall och soppåse samt gå till
miljöstationen med sådant som
skall sorteras innan det slängs.
En gång när jag besökte miljöstationen kom det en andfådd
äldre herre kånkande på fyra
fulla papperskassar med avfall
som skulle sorteras.
- Jaså, du är en sån som hellre går en gång och riskerar att
bära ihjäl dig, än delar upp det
på två, sa jag på skoj.
- Vad fick du för betyg i matte
som dividerar på det viset, blev
svaret.
Kl. 12:00 är det dags att hämta
posten, läsa brev och sucka över
alla räkningar. Sedan lunch.
På vinterhalvåret, när det inte
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finns så mycket utomhusaktiviteter, kan man ju gå på russindans för att hålla sig i form .....
förlåt, seniordans heter det förstås! Men det får vara för min
del. Orsaken lämnar jag därhän.
Kl 13:30 är det tid för den dagliga entimmespromenaden. Efteråt, medan man pustar ut, passar
man på att surfa lite på nätet och
kolla e-mail, nyheter och eventuellt facebook. Om man sedan tar
en sväng och handlar, alternativt
fortsätter att jobba med annat
framför datorn som till exempel
bildbehandling, kolla börsen,
skriva
brev/dokument/e-mail,
släktforska, uppdatera programvaror, ”you name it” har det gått
motsvarande en hel arbetsdag,
vilket innebär att klockan är
16:30. Då är det dags att ”halle
sä e stönn” dvs ta den lilla middagsluren. Sommartid blir det i
solstolen på altanen förstås, som
en extra bonus efter en stressig
dag. Och hinner man inte det,
kan man kanske ”söve kvällugg”
lite senare.
Tänk bara så många ekonomiska beslut som numera behöver
tas och som man måste sticka
emellan med. Det har ju inom
de flesta områden införts valbarhet, som det så vackert heter.
Man ska välja elbolag, telebolag, hem- bil- och båtförsäkring,
bank som ger högst ränta, bästa
aktiefonderna samt TV-bolag etc
etc. Och när man sitter där och
har som mest beslutsångest så
nog sjutton tittar hustrun in och
frågar med sin lenaste röst:
- Vad tycker du vi skall ha till
middag idag? Att man inte smäller av!!
Kl. 18:00. Dags att äta middag.
Sedan kommer kvällen och med
den TV-tittandet. Nyheterna
måste ses både på 4:an och 1:an
så man inte missar något. Sedan
svär man en stund över att det
som vanligt inte finns ett enda
program värt att titta på trots
50-elva TV-kanaler. Ofta får det
då istället bli något missat pro-

gram som man spelat in de dagar då flera olika kanaler sänt
bra program vid samma tid (enligt en illvillig förslagen plan kan
man misstänka).
Men titta på TV måste man ju.
Det är tvunget för oss pensionärer för att kunna hänga med i
den kulturella svängen. Det kan
dessutom vara allmänbildande.
Dumburkens utbud har trots allt
blivit bättre. Och ovanpå allt detta skall man hinna gå på möten
i olika föreningar samt åka till
både Göteborg och Stockholm
och hälsa på barn och släktingar
samt passa barnbarn mm mm.
- Puh!! Hur ska man hinna med
allt? Och hur skall man orka?
Bara för att skriva den här artikeln har jag varit tvungen att
prioritera bort annat. Och tänk
om man skulle haft ett jobb också. Vilket trauma!
Men det lugnar väl ner sig, om
och när man så småningom hamnar på hemmet. På vissa äldreboenden i landet har det införts
att man får starka tabletter för
att stressa av och bli lugn och
fin, har jag hört. På andra måste
man lägga sig för natten redan
klockan fyra på eftermiddagen.
Rena hälsokurerna om man får
tro en del vårdbolag och vissa
kommunala vårdgivare.
- Ett stort tack till de riksdagsoch kommunpolitiker som lyckats genomdriva att denna kärleksfulla omsorg om oss äldre
blivit verklighet! Hoppas att de
själva får njuta av densamma på
sin ålders höst. För i något annat
syfte än omsorg om de äldre kan
de väl inte ha menat, eller .......?
Nej, nu måste jag sluta innan jag
går in i väggen och blir utbränd.
Vilgot Andersson

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

Thomas Fritzson

ÖPPET
1 maj - 31 augusti
2012
Telefon 0525-253 62
Mobil 070-296 00 92
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Tempo blir
ännu bättre
En livsmedelsaffär året runt är oerhört viktigt för ett litet
samhälle som Resö och Galtö. När Konsum för många år sedan lades ned fanns under en vinterperiod ingen affär på ön,
vilket för många kändes som en katastrof. Öborna förlorade
inte bara möjligheten att handla utan att behöva åka flera
mil, ön förlorade även sitt sociala nav. Samhällsföreningen
köpte då fastigheten för att om möjligt möjliggöra för en ny
livsmedelsaffär öppen året runt.
Det blev en Tempobutik som
startade till sommaren 2004
med Johan Eriksson som handlare. Många i föreningen deltog
i upprustningen av lokalerna.
Anders Hedenstedt var engagerad i att få ihop paketet med Johan och Tempo som hyresgäster
åt samhällsföreningen. Tempo
Resö blev en uppskattad butik
med ett bra sortiment. För Johan innebar det att vara ensam
ansvarig för hela verksamheten,
vilket i längden blir tungt. Våren 2011 överlät Johan därför
butiken till Anders och hans fru
Erika som numera är ordförande resp. Vd i Resöboden AB. En
förutsättning var givetvis att Johan stannade kvar som butiksföreståndare. Han kunde därmed
koncentrera sig på det han gillar bäst, nämligen kunder och
varor.
För att långsiktigt möjliggöra
en lönsam butik behöver omsättningen öka och kostnaderna
sänkas. Ett stort investeringsprogram har därför genomförts
de två senaste åren.
I själva fastigheten har samhällsföreningen bytt ut de gamla fönstren som knappt gick att
stänga, mot nya treglasfönster
från Tanums Fönster där Fredrik
Lantz arbetar. Arbetet gjordes
av snickaren Henry Arvidsson
från Lur, med Sture Lind som

drivande medsnickare. Flera andra hjälpte till emellanåt och dit
hörde bl a Joakim Axelsson. Anders monterade för föreningens
räkning nya ventiler med termostater, allt för att sänka energiförbrukningen och energikostnaderna.
Inne i butiken har Resöboden
AB bytt alla frysar mot nya moderna energisnåla dito och de
flesta kylarna har också bytts ut
mot moderna plug-in enheter.
Det innebär lägre elkostnader
och dessutom att överskottsvärmen på vintern kommer lokalen
till godo. Givetvis ger det också
bättre möjligheter att förvara
och exponera varor. Två nya kassor har satts in och en ny pantmaskin i en egen bod har byggts
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för att få en rationell hantering i
butiken. Sist men inte minst har
i vår alla hyllor bytts mot nya. De
har också, liksom kylarna, placerats om så att man nu får en
överblick över hela lokalen. De
nya hyllorna ute i lokalen är lägre och det finns nya gångstråk
som öppnar upp för att man ska
se bl a den fantastiska frukt och
grönsaksväggen. En ny ugn för
butiksbakat bröd, liksom nya
fina brödskåp, har också installerats.
Att riva hyllor och montera nya
har varit Anders uppgift med
hjälp av en hylleverantör. Det
stora jobbet att flytta bort varorna från hyllorna och sedan sätta
tillbaka dem på sitt nya ställe
har Erika hållit ihop. Hon har
haft mycket god hjälp av Caroline Westman och även av Simon
Eriksson och Robin Skärström,
som ni möter alla tre i butiken i
sommar. Johan och Henrik Lundbäck har under hela den stökiga
processen hållit butiken vid liv
och bidragit med kloka synpunkter.
Till sist har butiken också byggts
ut med nästan 10 kvm för all
drickahantering. Givetvis har
de två arbetsmyrorna Sture och
Henry gjort det jobbet på sedvanligt noggrant sätt. I farten
passade de på att förbättra lastkajen också, så att vi slipper ska-

dor från varubilar i framtiden.
Tempo Resö hoppas att ni som
kommer in i butiken tycker den
är trevlig och personalen tar
gärna emot idéer på förbättringar. Några finns redan, men den
stora ombyggnaden är nu klar.
Kunderna har under vintern fått
ge synpunkter på sortimentet.
Flera efterfrågade varor finns
redan på plats och i sommar
kommer delikatessdisken att utvidgas ytterligare. Personalen
tar även på denna punkt gärna
emot fler synpunkter och önskemål och önskar er alla hjärtligt
välkomna till öns egna butik. Vill
du veta mer så hittar du öppettider och mycket annat på Tempo
Resös hemsida
www.temporeso.se.
Anders Hedenstedt

Ti-fr 13 - 19
Lö 10 - 14

W
W
W.
B
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A
R
S.
C
O
M

0525-230 86
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Hållbart fiske
på Resö

Fiske har alltid varit en viktig del i livet på Resö. Det har varit den huvudsakliga inkomstkällan för en stor del av befolkningen under lång tid. Även i dag
har Resö en fiskeflotta med heltidsfiskare till glädje för alla som bor på eller
besöker Resö. Det finns väl inget godare än färska räkor och havskräftor?

Dagens fiske skiljer sig mycket
från det som fanns för t ex 50 år
sedan. Fisket sker med redskap
som skyddar de arter som inte
ska tas upp och kontrollen är
mycket omfattande.
Havskräftor fiskas på Resö både
med burar och med trålar. Räkor fiskas med trålar. Alla trålar är artselekterande, de har
galler(rist) som släpper igenom
kräftor respektive räkor men
som spolar tillbaka fisken i havet.
Sedan 90-talet finns en frivillig
överenskommelse mellan fiskarna och myndigheterna om hur
fisket får bedrivas i vårt område.
Den sk Koster - Väderööverenskommelsen styr hur fiskredskapen ska se ut och pekar dessutom ut vissa områden som är helt
skyddade från fiske. Överenskommelsen har glädjande nog
lett till att både räk- och kräftbestånden är fortsatt livskraftiga.
Burfisket sker med burar som
sitter ihop i långa länkar med

något 10-tal meter mellan burarna. En länk kan innehålla upptill
100 burar, som sitter ihop med
en lina. Burarna betas med fisk,
oftast sill, och läggs på lerbotten på 40-80 m djup. Kräftorna
lockas in i burarna av betet och
burar ger ofta stora havskräftor.
Trålfisket sker med större gallerbredd för kräfta än för räka.
Allt trålfiske sker på minst 60 m
djup och kräftan trålas på djup
ned till 150 m i vårt närområde.
Räka kan trålas ända ned till
250 m djupt i Kosterfjorden. I
båda fallen håller ett trålbord på
var sida av båten isär framkanten på en trål och håller den mot
botten. Trålborden är de stora
metallplattor ni ser på fiskebåtarna. Trålen, som påminner om
en ryssja, kan ha olika storlek.
I vårt område har den frivilliga
överenskommelsen
inneburit
mindre trålar än på andra ställen. Både trålstorleken och storleken på trålborden har maximerats och i struten på ”ryssjan”
sitter gallret(risten) som hindrar

fiskar och stora kräftor att hamna i strutens ände. De spolas i
stället åter ut i havet via en egen
öppning i struten. Det innebär
att man inte får något oönskat
bifångstfiske, något som däremot kan ske ute i Skagerack när
båtar inte fiskar med artselekterande redskap. Risten innebär också att även de största
kräftorna spolas tillbaka i havet.
Därför ser ni heller inte de allra
största kräftorna i kräfttrålarnas
korgar.
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Även fiskebåtarna har en strängt
regelverk att följa och det krävs
mycket kompetens för att vara
fiskare. Givetvis ställs krav på
sjöbefälsutbildning och säkerhetskurser som för all yrkessjöfart. Att klara av olika väderförhållanden kan vara extra svårt
när man har en trål släpande efter fartyget. Utöver sjökunskap
krävs dessutom kännedom om
en stor mängd rutiner och regler som har med fisket att göra.
Kraven har ökat i takt med nya
tekniska möjligheter och i dag
är en fiskare lika mycket IT- och
kommunikationsspecialist som
fiskare. Innan båten lämnar
hamnen för fiske måste den via
ett satellitsystem ha säkerställt
kontakt med tillsynsmyndigheten från båtens speciella dator.
Rapportering ska sedan ske vid
ett antal olika händelser och
innan hamnen angörs ska myndigheten i god tid ha fått uppgift om landningstid och fångstmängder. Navigeringen sker i
dag med moderna datorsystem,
flera GPS-mottagare och olika
typer av ekolod. Det gäller ju att

tråla på ett sådant sätt att man
dels följer de begränsningar
som finns, men också så att man
undviker att fastna med trålen.
Sist men inte minst vill man också fånga kräftor eller räkor och
det kräver stor erfarenhet och
lagrade data om tidigare fångster. Kraven på våra fiskare är
alltså mycket stora, men vi har
fördelen på Resö att trots det
ha flera aktiva fiskefartyg med
relativt unga fiskebesättningar.
Fiskare som är beredda att leva
med väderosäkerheter, krångliga kontrollsystem och oreglerade arbetstider och som har
som grundförutsättning att kommande generationer också ska
kunna leva som fiskare.
Vill du läsa mer om kräft- och
räkfisket kan du gärna gå in på
www.njordnb.se som är hemsidan för närvarumärket Njord.
Några av Resöbåtarna är medlemmar och på hemsidan finns
bl. a instruktiva broschyrer om
fisket.
Text och foto
Anders Hedenstedt

Midsommarfirande på
Johans Gård
Midsommarafton
kl 14.00 - 16.00
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Hitta rätt på Resö

och Galtö
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En naturupplevelse med
M/S SOTEN
En väldsunik turistattraktion har skapats av Soten Sea Vision Rederi som hör hemma på Resö. Med inspiration av
Kosterhavet och Ytre Hvalers Nationalparker, arbetet på
Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium samt samlade gemensamma erfarenheter har redarna och ägarna till M/S
Soten, Christin Appelqvist och Göran Hahne, skapat en
unik aktivitet med Undervattenssafari. Till sin hjälp ombord har man en ROV, d.v.s. en fjärrstyrd undervattenskamera.
Med hjälp av denna kan man i
realtid skicka upp bilder från
djupet till monitorerna ombord
där gästerna kan få uppleva vad
som finns där nere. Eftersom
kameran styrs av en joystick av
operatören uppifrån Soten, kan
man stanna till och kontrollerat
följa det spännande man hittar
nere i djupet under tiden man
berättar. Detta går bara med
propellerförsedda
kamerafarkoster. Farkosten kan gå ner till
150 meters djup, har reglerbar
förstärkt belysning och är försedd med en gripklo. Med denna kan man ta prover med för
närmare undersökning uppe vid
ytan. Ombord finns även utrustning som t.ex. mikroskop som
också är länkat till monitorerna
som gästerna ser. Upplevelserna
guidas av Christin som sedan
långt tillbaka är en välrenommerad naturguide med uppdrag för
bl.a. Kosterhavets Nationalpark,
Västkuststiftelsen och Svenska
Allmänläkaresällskapet.
För
några år sedan fick hon tillsammans med några av sina kollegor
på Tjärnö, Nationalencyklopedins Kunskapspris för sitt engagemang i att sprida inspirerande
kunskap om livet i Västerhavet
till allmänheten. Till vardags
då hon inte guidar och arbetar
ombord på M/S Soten är hon
forskarstudent och doktorerar
på Skeppsmask, Teredo navalis.

Hon håller också i forskarskolor
för ungdomar, handleder och
undervisar studenter på Göteborgs Universitet. Skeppare Göran har i stort sett sysslat med
turisttrafik i Bohusläns skärgårdar allt sedan tidiga tonår, bland
annat genom åren som redare
till båtarna Sotenfjorden och
Smögenö. Därefter som befälhavare i Strömmakoncernens skärgårdsbåtar i Göteborg samt det
spektakulära chartersegelfartyget Lady Ellen. Vintertid har arbetet fått fyllas ut med styrmans
och skepparjobb i handelsflottan
på RoRo-båtar och tankfartyg i
långfart utrikes. Tillsammans
har Christin och Göran även
seglat som befäl på flera av de
Bohuslänska skolsegelfartygen.

Fantastiska minnen har de från
sina Atlantresor till bl.a. Sydamerika med barkskeppet Gunilla, mer känd som ”Den seglande gymnasieskolan”. En av
Görans specialiteter har varit
att guida om kustkultur, skrönor och den rika och mångfacetterade historia som vår Bohusländska kustbygd har. Han
bevarar en levande berättartradition med historier som ofta är
rejält tankeväckande och rymmer många insikter och skratt.
Förutom de rena undervattensguidningarna gör M/S Soten
under högsäsongen dagliga Sälsafari i samarbete med Havets
Hus i Lysekil. Även här handlar
upplevelsen av sälarna i sin naturliga miljö om en kompetent
guidad och heltäckande naturupplevelse. På kvällarna gör
man kryssningar på Sotekanalen med berättartema och man
bjuds ett rejält västkustbord.
Då berättas om vikingafärder,
sjöröveri, sillperioder, fiske
och den långväga segelsjöfart
som kustbefolkningen gjorde.
Resor i vatten och färder som
Göran och Christin själva gjort
och erfarenheter som ger en
autentisk tyngd åt berättandet.
Förr i tiden var det västerut vi
hade våra band och kontakter.
Då var London och Paris mer
hemma för en Bohuslänning
än den Kungliga Huvudstaden
Stockholm. Detta kan man än i
dag höra spår av i de lokala dialekterna. Med hjälp av monitorerna som finns ombord kan vi
även under berättandets gång
göra historiska jämförelser i
bild med vad som hänt i våra
hamnmiljöer de senaste dryga
hundra åren. Högsäsongen för
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M/S Sotens sommartrafik pågår från midsommar fram till
skolstart. Övrig tid på vår och
höst då är det möjligt att hyra
M/S Soten för resor med privata
sällskap där bl.a. bröllop och födelsedagar ombord är en vanlig
aktivitet. Maten som serveras
ombord kommer från eget kök,
har västkust tema och är ytterligare en välsmakande inramning
till upplevelsen.
Med den nya ROV utrustningen
ges möjlighet till rejäl säsongsförlängning av verksamheten.
Undervattenssafari är extra
spännande under höst och vinter då vårt kustvatten är kristallklart.
Mer information om turer, tider och priser finner ni på M/S
Soten´s hemsida:
www.soten.se
Eller på telefon:
0706-294556.

Aktiviteter på Resö
söndag 15 juli.

11.00- ca.14.30 Resö – Ursholmen t/r med guideSelin charter kör båttur från Resö till Ursholmen
med guidning om nationalparken och sillens historia.
Museet på Ursholmen öppnas med guidning på plats.
Pris vuxen 250kr, barn 100kr.
Ring för bokning. Selin charter tele 070 - 605 81 76.
12.00 - 15.00 Sillbrunch hos Lexö på Resö. Pris
125kr. Förbokning behövs inte. Lexö berättar om
tillrättning av sill och delar med sig av egna recept.
14.30 - 16.00 Resö Båtcharter berättar om hummerfisket förr och nu Kostnadsfritt. Plats Fiskarnas
sjöbod/brygga i Resö hamn. Under dagen finns en
Interaktiv havsutställning på plats med Guide.
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Hållbar utveckling
Resö-Galtö
Samhällsföreningen Resö Galtö har sökt projektpengar och
fått ekonomiskt stöd från EU-programmet Leader Ranrike.
Projektets mål ska resultera i en lokal utvecklingsplan för
området Resö-Galtö. Utvecklingsplanen ska inriktas på områdets besöksnäring. Resö Hamnmagasin och hamnområde
fungerar som plattform för projektet att verka utifrån.

Utvecklingsplanen
ska
vara
handlingsinriktad och bidra till
samverkan mellan intressenter,
områdets attraktivitet och marknadsföring, samt en fortsatt positiv utveckling för dem som bor
och verkar här. Processledare,
sedan 1 februari 2012 är Margareta Andersson. Kontakt margareta@reso.nu, 0723 - 11 00 42
Min förväntan på projektet
Ibland dyker det upp sällsynta
möjligheter. Lyckligtvis, i slutet av förra året, fick jag se en
platsannons som fick all min
uppmärksamhet. Det gällde turismutveckling av ett område i
norra Bohuslän. Skandinaviens
pärla! Det behövdes ingen betänketid, självfallet tog jag
möjligheten som erbjöds att bli
processledare för Leaderprojektet
”Hållbar utveckling Resö-Galtö”.
Vad
menas
med att utveckla en besöksnäring?
Vad är besöksnäringen
är den första
delfrågan att
besvara. Här
är mina tankar kring detta och som också
utgör mina förväntningar på pro-

jektet. Sedan får framtiden visa
vad svaret blir, se gärna detta
som ett avstamp för arbetet.
Varje människa som besöker en
plats har sitt skäl för det. Det
kan vara allt från att besöka en
släkting, shoppa och äta gott på
restaurang till uppleva en häftig konsert utomhus. Vilka är
anledningarna att besöka Resö
och Galtö? Det finns säkerligen
en mängd av kända och okända
svar på frågan. Genom projektet
ges en särskild möjlighet att få
veta mer om varför människor
besöker området. I arbetet ska
vi sikta på att lära oss om vad
som lockar människor till området. Sedan ska vi tillsammans
utveckla goda lösningar för att
ge ytterligare näring åt dessa
besöksanledningar. Nya
lösningar
kan också tas
fram som bidar till att fler
vill
komma
till området.
Vad
krävs
för att åstadkomma detta?
Stort
tålamod, motivation och
struktur
är
framgångsnycklar. Det krävs att den specialkompetens som finns hos
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områdets företagare och privatpersoner tas tillvara, och att alla
bidrar till att ge besökare unika
och exklusiva upplevelser. Med
exklusiva menas här äkta och
oförglömliga. Det är en mångfald
av separata tjänster som kommer att kunna bidra till en positiv utveckling, men de olika faktorerna hakar också i varandra
ur betraktarens perspektiv. Det
är därför angeläget att bearbeta
och utveckla en helhetsbild av
området. Att uppnå en position
i världsklass är en riktigt rejäl
utmaning och konkurrensen om
gästerna är stentuff. Turismen
ses som en överlevnadsnäring i
Sverige och internationellt. Det
räcker inte att vi själva och de
som redan idag besöker området vet att norra Bohuslän är i
toppklass. Ytterligare hög medvetenhet om resmålet behöver
skapas, produkterna vässas och
kommunikationen skärpas till
det yttersta. Dessutom att gästerna åker härifrån med stor
lust att komma tillbaka och även
tipsa andra att åka hit.
Nu är det ju många som med mig
redan vet om och insett möjligheterna med turistnäringen. Det

är också tack vare den insikten vi
har ett projekt och en plattform
där dessa frågor kan bearbetas.
Det handgripliga i visionen som
hela tiden ska stå i centrum, är
att utvecklingsplanen ska bidra
till ett fortsatt hållbart samhälle
för dem som lever och verkar på
öarna nu och i framtiden. Det är
det som är andemeningen i begreppet Hållbar utveckling och
det som ett utvecklingsarbete är
värt att kämpa för.
Hållbar utveckling Resö-Galtö
Projektperiod Januari 2012 –
Juni 2013
Projektägare
Samhällsföreningen Resö-Galtö
ekonomisk förening
Kontakt Kerstin Danielsson,
danielssonkerstin@telia.com,
0706 - 42 30 51

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 2012
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
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Smaka på Resö –
den 4 augusti
Hamnens dag byter skepnad och
blir Smaka på Resö – Fiskets
dag.
Dagen är tänkt att vara en dag
för alla åldrar med möjlighet att
se delar av den nordbohuslänska
fiskeflottan, njuta av havets produkter i form av fisk och skaldjur
tillsammans med ett gott glas
vin. Roliga tävlingar, aktiviteter
för barn. Bl.a. RM i krabbfiske,
Barndisco mm. Historisk båttur
med sillen i fokus.
Men också möjlighet att ta del
av intressanta föredrag och delta i diskussioner om kustfiskets
framtidsmöjligheter och Kosterhavets Nationalpark.
Underhållning blir det givetvis
både i hamnen och på Lexö på
Resö – Sommarkök och Bar.
Välkommen till en spännande
dag med fokus på det småskaliga kustnära yrkesfisketfisket
och havets möjligheter som resurs för högkvalitativa livsmedel, upplevelser och en god livskvalitet.
Dagen arrageras av Samhällsföreningen Resö-Galtö i samverkan med fiskarföreningen, skolan och det lokala näringslivet

Program

13.00 – 14.30
Diskussion och information om
fisket och fiskets framtid
Föredrag, information och samtal
om det kustnära fisket och dess
framtidsmöjligheter Möjligheterna med Kosterhavets nationalpark
och den blivande entrén på Resö.
Moderator; Erland Lundqvist
Talare; Lars Tysklind, riksdagsman FP, Mats Ulmestrand, forskare, Anders Tysklind, nationalparkschef, Yrkesfiskarna Charles
Olsson, Robert Olsson, Joakim
Axelsson och Mikael Nyberg
Ingemar Granqvist, kräftfiskare
och turistentreprenör
start för Resömästerskap i
Krabbmtartävling, fiskdamm och
övriga barnaktivteter
15.00
Kapten Fiskarkuling roar barnen
1
6.00
Disco i Bödebod för de allra
minsta
19.00
Disco i Bödebod för barn och
unga ungdomar
Pub och underhållning på kajen.
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Backefiske under
krigsvintrarna

F

örut har jag berättat om garnfiskeunder isen och de
ansträngningar som måste till för att få så när utbyta
av fisket. Fiske med backa (långrev) var minst lika ansträngande. När isen låg längst ut från fiskarnas sjöbodar
var transporten av fiskeredskap på isen som längst ca tre
kilometer till öppet vatten.

I mars månad började isen släppa greppet om Kosterfjorden
också på Svangefjorden. Fiske
med backa kunde bli lönsamt i
det isfria vattnet som blev större
för var dag. Bröderna Algot och
Evald Olsson förberedde sig för
fiske efter torsk på Svangefjorden så lämplig båt måste på något vis komma på plats. Algots
svärfar Gustav Karlsson, bonde
på Lindö, kom till hjälp. Med
häst och släde kördes en eka
över isen från Resö utmed östsidan av Lindö till den smala landremsan mellan Lindö och Kalvö.
Därefter drogs ekan med handkraft över land och ut på isen
och placerades en bit från iskanten, som började 300 meter från
land. Klart för fiske och efter avslutat fiske upp på isen igen.
När fisket kom igång var det
tungt och slitsamt, för allt utfördes med muskelkraft. Backorna
agnades med skäl (blåmusslor)
en på varje krok. 1500 krok användes och mellan varje krok
180 cm lina. Längden på backan
(långreven) blev 1500 gånger
1,8 meter = 2700 meter.
Före backefisket började i november fraktade fiskaren hem
musslor som lades ut i närheten
av deras bryggor. Kom vintern
tidigt med is på sjön upphörde
fisket till som nämnds isen började brytas upp i mars månad.
När fisket började igen var det
ett slitsamt företag att komma

åt musslorna. Isen höggs upp
där musselbanken fanns till en
öppning (vak) på 3-4 meter. När
musselbanken var tömd måste
ny friläggas på samma sätt. Sill
användes också till agn men var
tyvärr svår att komma åt under
istider. Av en storsill skuren i bitar blev det 12-13 bitar att agna
med.
Backorna agnades under perioder när kylan var som värst inne
i köket eller i husets källare om
det där fanns en eldstad. Mildrades kylan kom sjöbodar med eldstad till användning. Värma upp
både bostad och sjöbod blev när
kylan slog till alldeles för kostsam. För dåligt isolerade bodar
fodrades mycket bränsle som i
många fall var en bristvara.
När backorna var klara började
nästa dags arbete redan klockan tre på morgonen. Redskapen
drogs på kälke till fiskeplatsen.
Mycket snö var ett elände att
pulsa fram i. Djup snö, tungt lastad kälke och därtill varmt klädd
för vistelse på sjön gav fiskaren
svett-fuktiga underkläder.
Före gryningen sattes backorna i sjön med hjälp av ljuset från en stallykta. Efter att
backorna stått ute i 2-3 timmar
drogs backorna upp. När fisket
var klart och ekan placerats på
fast is började en tung hemfärd.
Lastad släde med fisk och redskap blev dubbelt tungt. Någon
gång fick backorna lämnas kvar
vid ekan för fångst på 80-90 kg
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torsk blev annars övermäktigt
tungt för bröderna.
Varje vardag försökte man hålla
fisket igång. Men när hård vind i
kombination med stark kyla blev
farligt för hälsan stoppades fisket. Det var inget ovanligt med
en köldknäpp på -15 grader i
mars)
Fisk klar för transport hemtäcktes över med filtar för att inte bli
stelfrusen. Väl hemkommen rensades fisken med bara händer
ofta utomhus. Skyddshandskar
liknandes våra dagars fanns
inte. Hemmagjorda vantar av ull
blandat med människohår (hårvantar) hade alla fiskare. De gav
bra skydd när arbete kunde utföras med vantar på, även våta
vantar värmde. Arbetet med att
sätta ut och dra backorna gjordes med bara händer.
Rensa fisk i blåst och minusgrader var som upplagt för minusgrader. Alla försök att skydda
sig misslyckades någon gång.
Under vinterfiskets gång fick
händer och ansikte märken efter
frosten. Öronen fick synliga sårskorpor som fram på vårkanten
kliade irriterande. Anlita läkare
ansågs för mesigt och man kurerade sig själv med gamla beprövade metoder. Stryka smör på
skadan eller något annat lämpligt fick duga.
Dag för dag kom iskanten närmare land. Man följde noga med
förändringen. Ekan som låg på
fast is kunde när vårsolen och
västlig vind fort bli sjösatt utan
brödernas hjälp. Svangefjorden
kan snabbt bli isfri ända in till
magasinet på Lindö.
Några dagar till kunde fisket

på Svangefjorden bedrivas från
strandkanten mellan Lindö och
Kalvö. Isen blev nu i början av
april osäker och därför säkrast
att tills vidare göra uppehåll tills
det blev fritt vatten in till bryggan. Allt slit med långa transporter över isen var slut för denna
gång. Med fritt vatten fortsatte
fisket till fram i maj. Backorna
agnades vid tillfälle med havsborstmaskar. Masken hämtades hem vid lågt vatten från en
torrlagd lerstrand. Med spade
grävde man upp masken som avslöjade sina boplatser i form av
upphöjningar på marken. Egen
erfarenhet av att ”plocka mask”
med vanlig potatisspade var påfrestande när varje spadtag sög
sig fast i leran.
På Resö fanns flera fiskelag i
samma situation som Olssons.
Även på öarna runt Resö hade
bofasta fiskare samma behov av
inkomst. Vintrarna på 1940-talet
var kalla och fiskarna kämpade
emot is, snö och kyla på det sätt
som jag försökt beskriva. Riktigt

kalla vintrar med is så långt man
kunde se fick barnfamiljer under den värsta perioden hjälp av
samhället i form av bränsle (ved)
och diverse matvaror.
Krigsåren 1939-1940 var många
fiskare i perioder inkallade för
att försvara vårt land. Inkallad
på vintern var då att föredra,
kronans kläder värmde och fiskaren familj fick då ”lön” av staten. Den var liten men tillräcklig
att leva av.
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Vem köpte fisken? Fiskgrossist
Eliasson från Strömstad köpte
den. Under åren på 40-talet
hade Eliasson en däckad båt
på i Resö hamn som avgick till
”Stan” i bästa fall med fisk varje
dag. När båten låg fastfrusen
anlitades någon av öns bönder
för transport av fisk över isen
(bron fanns inte) och vidare till
Kragenäs järnvägsstation. Någon gång mötte lastbil upp i Måkesund för vidare transport till
Strömstad.
Under min skolgång (12-14 års
ålder) blev jag under höstfisket
anlitad att agna 500 krok de dagar fisket pågick. På hösten användes 3000 krok per fiskelag
om tre man. På ”min” sjöbod
samsades två fiskelag om utrymmet. Efter skoltid fort som
möjligt hem, in på sjöboden och
igång med jobbet. ”Lön”, 10 öre
per 100 krok som till jul hade
blivit 10-12 kronor att köpa julklappar för.

Euromonitor
International 2009.

Välkommen du
också!

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

Att lyssna under arbetets gång
till gubbarnas ibland heta
dis- resö vnp logo.indd
vesterålen
kussioner om ditt och datt var
lärorikt. Mycket berättades om
livet i äldre tider på Resö med
omnejd, om hummerfiske, garnfiske och vadfiske. Om dörjfisket i Nordsjön under sommartid
med Göteborg eller Marsstrand
som bas hamn.
Historien om Hansas (Anders
Hansson) arrangerade möte
med en geting en sen kväll i
Marstrand var ett av många påhitt. Ingen gick säker för utstuderade överraskningar.
Ivan Andersson

Fritt Flyt
Omega-3 är
Sveriges mest
sålda kosttillskott med
omega-3.

Välkommen till
Resö Hamnmagasin

1

...till fest, konferens eller för boende...

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

2011-05-13

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

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!

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

