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Ella Persson heter 
jag och den här 
veckan har jag varit 

praktikant på Alekuriren. 
Jag ville väldigt gärna praoa 
på en tidning för att jag i 
framtiden vill bli journalist. 
Jag ringde och frågade alla 
tidningar jag kunde komma 
på om de tog emot prak-
tikelever, men alla sa nej. 

Men som tur var så sa min 
mammas jobbarkompis att 
det fanns en tidning till jag 
kunde söka till och det var 
Alekuriren. Och nu sitter 
jag här.

Jag lever och bor på 
Hönö. Jag är uppvuxen 
med bad varje dag på som-
maren, hönökaka som 
bakas varje år i källarens 

vedugn, släktingars fiske-
historier och långt avstånd 
mellan busstiderna. Jag 
älskar att bo på en ö, men 
ibland när jag träffar folk 
från till exempel  Göteborg 
så tänker de på saltkråkan. 
Jag kan rapportera att 
utvecklingen gått framåt 
även här trots att vi är
 en färjeresa bort. 

Om livet 
som öbo

Nu är ju Hönö ett väldigt 
lugnt ställe, men under 
delar av 1900-talet så var det 
definitivt inte det mest frid-
fulla stället i Sverige. Ernst 
Hörnberg, 84, är en man 
som bott på Hönö i hela sitt 
liv och han var med om den 
hektiska perioden. 

Jag frågar Ernst om hur 
mycket han tycker Hönö 
har förändrats och han säger 
mycket och pekar på en tavla 
av Hönö Klåva. 

– Mycket har rivits 
och byggts nytt. De flesta 
grusvägarna är borta. Jag 
kommer ihåg en stig täckt 
av musselskal som fanns. Vi 
brukade springa barfota över 
den.

Ernst växte som många 
andra upp under andra 
världskriget.

– Jag gick i skolan i sex år 
och 1943, när jag var 14 år, 
så blev jag fiskare. Innan så 
hade jag varit springpojke.

Att det var den hårda 
skolan är något Ernst pratar 
mycket om.

– Militären gick runt på 
öarna och de behövde ju 
någonstans att sova så de tog 
rummen. Hamningången 
var också bevakad och 
avspärrad med en lång kät-
ting. Man var tvungen att ha 
en passersedel för att komma 
ut. Ibland så rodde vi ut till 
Vinga och där kunde man 
plocka måsägg. Mamma 
brukade göra sockerkaka av 
dem. De blev så röda och 
granna. 

Under andra världskriget 
så lades mycket minor ut 
utanför öarnas hamnar. Det 

var ett stort problem för 
fiskarna.

– Många båtar sprängdes. 
Jag vet bara en som överlevt 
en sådan explosion och det 
var en pojk som stod längst 
ut i fören. Vi kunde ta reda 
på var minorna låg för att de 
ibland fastnade i vår utrust-
ning. När den tunga minan 
fastande i näten så gick de 
svaga vajrarna av. En gång 
när det hade stormat och 
minorna hade flutit upp så 
var vi ute med båten. Jag 
kunde räkna till 17 minor 
som vi passerade.

Tyskarna trodde att fis-
karna rapporterade till eng-
elsmännen om var minorna 
låg och de började skjuta på 
dem.

– De flög över oss och 
började skjuta. Kulorna 
gick inte genom däcket så vi 
sprang under däck och vän-
tade tills det var över. Min 
far och bror blev kidnappade 
när de var ute och tagna till 
Kiel men de kom tillbaka 
oskadda ett par månader 
senare. Det var många som 
slutade vara fiskare under 
krigsåren för att de inte kla-
rade av det längre.

Hönö förr

Ernst Hörnberg berättar 
om öarna förr.
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ÖMÅL
På öarna fi nns något som kallas 
ömål. Det är en dialekt med 
speciella ord som pratas av 
öborna. Den var vanligare förr, 
men nu pratas den mest av de 
vuxna och äldre och några få 
ungdomar. 

Exempel på ord på ömål:
Tjotte: någon som inte är från 
öarna
Van: vatten
Båd: båt
Gale: fi skmås
Töga: dimma 

GÖTEBORGS 
SKÄRGÅRD
Utanför Torslanda och efter en 
färd på väg 155 så är man framme 
vid Lilla Varholmen. Där går 
färjorna till Hönö och Björkö, två 
av de tio öarna i Öckerö kommun. 
Från dem går det broar och färjor 
till de övriga öarna. På sommaren 
är bilköerna långa för att alla vill 
komma ut till vackra Göteborgs 
skärgård. Det fi nns mycket natur 
att se, men det fi nns också shop-
ping bland annat i Hönö Klåva. 

I Öckerö kommun är sportin-
tresset stort, speciellt innebandy, 
fotboll och ishockey.Det tränas 
fl itigt och det märks på de fi na 
resultat som många lag uppnår. 
Hönö-Björkö F-99 i fotboll ligger 
till exempel etta i sin serie. 
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