
för skärgårdsföreningens medlemmar. Juli 2011

Ja, så blev det sommar igen. Å det med besked! Just nu
var det tänkt att jag skulle trava årets ved till kaminen.
Men efter ett par timmar i solgasset så var det bara att
kapitulera. Den där värmelampan i sydlig riktning
avgick med seger på knock out.

Men vi hade i alla fall tur med vädret, veckan före
midsommarveckan. I vintras hade vi rejäla värmeläck-
age i taket och beslutade oss för att riva det, bygga på
takstolarna och isolera om hela rasket. Kontaktade två
gamla byggarkompisar, och det var det värsta jag sett.
De klättrade som apor på taket, och innan första dagen
var över så var ena sidan nästan klar. Riktiga proffs, och
det var kul att se hur noggrant de isolerade. Grabbarna
började på måndagen och vid tvåtiden på fredag var allt
klart! Det hör till historien att en byggfirma beräknade
jobbet till cirka fyra veckor!

När bygget var slut och gubbarna lämnat ön började
det regna. Och vilken upplevelse att inte höra regn-
smattret på taket.

På tal om upplevelser…
Georg Holmberg fyllde 90 år häromsistens och vi häl-

sade på hos honom på Degerön. Snacka om vital jubilar!
Mer om detta på annan plats.

På tal om plats…
Årets skärgårdsfest går i år på, just det, Degerön. Vil-

ka arrangemang det handlar om ska jag inte avslöja, för
jag vet inte vad arrangörsgruppen kommer att hitta på.
Glöm inte att anmäla dig senast den 18 juli.

På tal om en annan plats…
Lördagseftermiddagen den 2 juli hade vi bjudit in till

ett informationsmöte på Kallaxön. Från styrelsen deltog
Stig-Arne Andersson, Mats Karlsson och jag. Och så var
naturligtvis arrangörerna där. Micke Degermark, Gunnel
och Roland Nygren. Åsa Gunnars var bortrest på semes-
ter utan att ödmjukt bett om lov för detta. Strax under
50 personer kom och många var mycket intresserade av
vad skärgårdsföreningen sysslar med.

Dagen till ära hade arrangörerna beställt en sommar-
tallrik som mat. Kanongod!

Ett utmärkt arrangemang – stort tack till Kallaxö-
Bergö-trion.

För övrigt kan tjänstemännen på Fiskeriverket hoppa
i älven (Göta älv) med sitt vansinnesförbud mot nätfiske
inom tremeterslinjen. 

Eller besöka närmaste soptipp och placera sin förord-
ning där den hör hemma – i avfallskvarnen!

Ha en bra fortsättning på sommaren!

Hubbe

Sommar, sommar, sommar

ÄLDST I
SKÄRGÅRDEN?

Georg Holmberg på Degerön firade sin 90-årsdag
dagen efter midsommarhelgen. Vi var där och firade
mannen med briljant minne, strålande humor och härlig
fysik.
Läs mer om den vi tror är skärgårdens äldsta.

NY
FOLDER

Det är nu fyra år sedan skärgårdsföreningen tryckte
upp en ny informationsfolder. Men nu är det dags. Vårt
nya fyrsidiga informationsmaterial i form av en fyrsidig
A4-folder presenteras på Skärgårdsfesten. Kika på 
förstasidan!



Den 27 juni fyllde föreningens nestor 90 år. Från sty-
relsen uppvaktade Ellinor och undertecknad honom.
Kaja Forefält och Stefan Sjöberg följde också med. 

Vem är han då? Jo, den evigt unge Georg Holmberg på
Degerön, som i många år tillhört föreningens styrelse.

Vi fick uppleva en mycket trevlig eftermiddag ute på
gården utanför hans hus. Och vi kunde bara konstatera
att Georg har bland annat ett otroligt gott minne. Och en
humor av sällan skådat slag.

Så vi frågade vad han gjort under midsommarhelgen,
och vi fick snabbt ett uttömmande svar:

– Det är för eländigt, jag brukar alltid fara över till
Jopikgården, tvärs över fjärden och uppleva midsommar-
aftonens gemenskap och kanonfina musik. Men när man
inte ens vågar ta en öl, då får det vara för mig. Och jag
kan ge mig rackarn på att om jag skulle göra det så skul-
le fienden uppenbara sig på direkten.

Vem han kallar fienden får var och en gissa själv.
Och så kom vi att resonera om farleder, muddringar

och liknande. Och där är han kritisk…
– Det handlar ju om var man måste lägga muddermas-

sorna. Och då måste man vara oerhört försiktig, för man
kan ju råka bryta av ett ben på nå’n insekt.

Så blev det tal om strandskyddet.
– Här nere finns en remsa för att det rörliga friluftsli-

vet skall ha plats att stanna till, kanske göra upp en eld
eller vad det nu kan vara. Jag har varit här i en oherrans
massa år, men aldrig har jag sett nån besökare… Nä, nu
ska jag inte ljuga, ifjol såg jag två grodor som hoppade
nere vid stranden.

Timmarna rann iväg, och han följde oss ner till ham-
nen innan avfärden. Och naturligtvis var det dags för en
historia till. (Vi fick höra en del tidigare.)

– Jo, det var ett antal gubbar, utspridda kring hela
landet, och som passerat pensionsåldern med råge. Dom
samlades i Helsingborg en lördag varje sommar. De fles-
ta åkte tåg. Ifrån våra trakter åkte en man, Ruben
Svensson om jag minns rätt, varje år, och ibland var det
samma konduktör, fast det heter väl tågmästare nume-
ra.

Nåväl, de här personerna blev så småningom bekanta
så de tog sig tid att resonera en stund under resans gång.

Och då frågade konduktören varför Ruben alltid åkte
till Helsingborg.

Då berättade han om den här klubben och att man
samlades en lördag varje sommar.

Konduktören blev intresserad och frågade hur många
de var.

– Ja, de sista tre åren har jag varit ensam!

Pigg 90-åring

Georg Holmberg en senior med en berättartalang utan mot-
stycke och en humor av bästa märke. På 90-årsdagen var
han i högform och underhöll oss gäster både lekamligen
och socialt.

Nytt info-
material

Det är flera år sedan vi tryckte ett info-material, den
gången en fyrsidig folder i A5-format. Därför tyckte vi
att det är dags för lite nytt. Kaarina (Kaja) som ju job-
bat grafiskt i många år fick uppdraget att skapa en ny
folder. Den här gången blev den i formatet fyra sidor
A4. Förhoppningsvis skall den ”hålla” i några år, och
därför så har vi styrelseförteckningen som ett löst
insticksblad, som byts ut när styrelsen förändras.

Den färdiga foldern skall få se offentlighetens ljus i
samband med skärgårdsfesten på Degerön den 29 juli.

Den nya fol-
derns framsida.
Bilden är något
beskuren.



Nja, inte riktigt, för eleverna skall göra en sammanställ-
ning och utvärdering av projektet.

Söndagen den femte juni var det dags för gen-rep.
Tillsammans med Tomas Öberg, Ulrika och jag åkte ele-
verna till Brändöskär för att bekanta sig med platsen,
naturen och kulturen. Mycket handlade om växter och
djur, och Tomas var i högform när han tog hela gänget
med sig kors och tvärs över ön. 

Bajsletare och arkeologer
Bland annat fick eleverna söka älg-, har- och ripbajs.
Men även upptäcka gamla bosättningar och andra min-
nen från gången tid.

Från psalmsång till konstvisning
För min del berättade jag om livet där ute under fiske-
epoken. I kapellet sjöng vi Den blomstertid nu kommer
ackompanjerade av Tomas på orgeln. Vi begrundade Ola
Taubes skulpturer ”Havets änglar” dvs de stiliserade
hornsimporna i rostfritt.

Dessutom övade eleverna på en rättegång vid Trätar-
hällan. Och hamnfogden var inte nådig mot den åtalade
som bland annat hade stulit ett öskar.

Dags att bekänna färg
Några dagar efteråt var det skarpt läge. Eleverna fick

vara skärgårdsguider och ta han om två mellanstadie-
klasser från Ormbergsskolan. 

–Det gick kanonbra, berättade Ulrika Kommes som
verkligen har engagerat sig i projektet – i hopp om en
fortsättning.

För vår del kan man säga att vår roll som projektäga-
re är i princip avslutad. Projektet avslutas till hösten och
då skall allt redovisas, dels av eleverna, dels av oss och
Ulrika.

Slut på Ung Skärgård

Tre vetgiriga gymnasister får en lektion i gräsväxternas ana-
tomi och en hel del annat av Tomas Öberg.

Du har väl inte glömt...
...att betala medlemsavgiften

Enklast gör du det genom att betala en hundring till bankgirokonto 5070-0889
och ange namn, telefonnummer och e-postadress.

...att anmäla dig till
skärgårdsfesten på Degerön

fredag 29 juli kl. 18.00
Det gör du genom att ringa Leif på tel 0920-60071 eller 070-17 60071 

eller Per på tel 070-523 31 61
eller, ännu enklare, maila Per till per.pettersson@nkv.se.

Senaste anmälningsdag 18 juli.
Matpriser: Medlem (betalt för 2011) 50:–, övriga 150:–


