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Rätta svar på poängpromenaden den 1- 2 maj 2020 
 
 
Etapp A 
Rätt rad: XXX12211X2, 6794 månader 
 
 

1. X. Tisdagar  

På tisdagarna träffas vi klockan 11.00 för fika i Spruthuset eller, vid gott väder, ute på 
Ångbåtsbryggan. Både de som promenerat den gemensamma rundan och andra som bara vill prata 
en stund och ta en fika träffas då. 

 
2. X. 16 juli 

Strandstädningen är i år planerad till torsdagen den 16 juli. Då ger vi oss ut på öarna i vår del av 
skärgården och plockar plast och annat skräp.  

 
3. X. Avloppsnätet 

Avloppsnätet, eller kloaknätet som det då kallades, utfördes som nödhjälpsarbete 1934. Därigenom 
blev Hovenäset första fiskeläget i Bohuslän som hade ett ordnat avloppssystem. 
Elektrifieringen av Hovenäset skedde redan 1919, men vi var inte först. Läs mera. 

 
4. 1. 0,65 kr 

1887 fanns det drygt 2200 hummerfiskare i Bohuslän som satte ca 30 000 hummertinor. 
Hummerpriset var 65 öre per kg och för det kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för 
48 kronor idag, mätt med konsumentprisindex. Men det motsvarar också, mätt med löneindex, den 
arbetstid som det idag tar för en industriarbetare att tjäna drygt 700 kr.   

 
5. 2. Konstnär 

Visserligen satte Arne Isaksson som 19-åring upp lustspelet ”Kärlek och badgäster” på Hovenäset 
1936, och spelade där själv huvudrollen. Men det var som konstnär, konstpedagog och grundare av 
Gerlesborgskolan som han blev känd i Sverige. 

 
6. 2. Syföreningen 

Efter att tankarna på ett kapell på Hovenäset legat i dvala under kriget bildades Hovenäsets kyrkliga 
syförening1945. Föreningen hade en stor roll när det gällde finansieringen av kapellbygget. Mer än 
varannan kvinna på Hovenäset var medlem i föreningen och sydde, virkade, vävde och stickade 
alster som sedan såldes på aktion eller lottades ut. Läs mera. 

 
7. 1. Tätort 

Från att tidigare ofta figurerat i kommunens information har Hovenäset de senaste åren blivit allt mer 
osynlig. Till viss del kan det hänga samman med att Hovenäset tappat invånare och status som tätort. 
Hovenäsets Intresseförening ska verka för att Hovenäset utvecklas till ett attraktivt och hållbart 
samhälle och i styrelsens Vision 2025 kan man läsa ”2025 är Hovenäset en tätort” 

 
8. 1. 1931 

Troligen var det den nya brandkåren som låg bakom kravet på att det skulle byggas ett ”spruthus” i 
samhället. Det blev färdigt 1933, dvs. två år efter brandkåren bildats. Men som Bildarkivets 
ansvarige Morgan Ceder påpekat – någon form av organiserat brandförsvar fanns troligen redan 
långt tidigare. 
 

9. X. Turistmagneten på Sotenäs 

I samband med att man i Sverige införde en lag om allmän semester bildade arbetarrörelsen en 
organisation som skulle underlätta för arbetarna att få en meningsfull och sund semester. Reso 
bildades och dess första anläggning var Restaurang Hovnäsbaden. Mellan 1938 och 1952 anlände 
upp till 500 gäster från hela Sverige varje sommarvecka till Hovenäset. Man åt och dansade på 
restaurangen och var inkvarterade ute i samhället. Hovenäset var omåttligt populärt och badgästerna 
hade stor betydelse för både samhället och kommunen. 

https://hovenaset.info/intresseforeningen/verksamhet/ren-kust/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/det-gamla-samhallet/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/personer/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/hovenasets-kapell/
https://hovenaset.info/wp-content/uploads/2019/05/Verksamhetsplan_Strippad_Rev_190131.pdf
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/det-gamla-samhallet/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/bilder-pa-affarer-cafeer-mm/badhotellet/
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10. 2. Almar 

På en av de tallriksunderlägg som Intresseföreningen säljer kan man se bild på hur vacker 
Hovenäsvägen var, kantad av stora almar. 

 
 Skiljefråga: 6794 månader  

Med åtta i styrelsen, inkl. suppleanter, innebär detta en genomsnittsålder på drygt 70 år. Något som 
valberedningen kanske ska ta i beaktande inför årets förslag till styrelse. 

 
 
Etapp B 
 

Rätt rad: 12XXX12XX1, 1411 cm 
 

1. 1. 17 fraktskutor 

Fram till början av 1900-talet var Hovenäset ett utpräglat fiskesamhälle, men därefter och fram till 
1960 utvecklades fraktfarten och samhället blev ett typiskt skutsamhälle.  

 
2. 2. Sill 

Sill var naturligtvis den dominerande produkten under större delen av fiskeriverksamheten på 
Hovenäset, men under de sista åren la man in räkor och kräftstjärtar och förpackade lutfisk. 

 
3. X. Manetnätet 

Det var när kommunen beslutade att inte längre hålla med manetnät på de kommunala badplatserna 
som Ulla och Albert Eklund tog initiativet till att bilda Hovenäsets Intresseförening. Föreningens 
uppgift blev att se till att Resobadet fick behålla sitt manetnät. 
Idag är det en prioriterad uppgift för Intresseföreningen att förmå kommunen att se till att 
gästbryggan och ångbåtsbryggan åter kan ta emot gästande båtar. 

 
4. X. Björnemyrsvägen 

På gamla hovenäsbilder kan man se Folkets Hus trona över samhället. Men sedan man torrlagt 
Björnmyren, byggt Klockaregatan och bebyggt området ligger f.d. Folkets Hus lite undangömt i 
slutet på Björnemyrsvägen. 

 
5. X. Hovenäsborna byggde kyrkan 

Visserligen har Svenska kyrkan fått använda Hovenäsets kapell som sitt eget, men det var genom 
hovenäsebornas flit och sparande som kyrkobygget kom till stånd. 

 
6. 1. Kyrka 

Hovenäsets Folkets Hus upphörde med sin ursprungliga verksamhet 1945 och hyste efter det en rad 
olika typer av verksamheter. Mellan 1967 och 1979 använde dåvarande Sion-församlingen 
byggnaden som kyrka och bostad för prästen. Men de som gissat på skola kan kanske tillgodoräkna 
sig ett halvt poäng, då det troligtvis under den tiden fanns någon form av söndagsskola för barnen. 

 
7. 2. 1933 

Ångbåtsbryggan, som den ser ut nu, byggdes av Skånska Cement AB till en kostnad av 33 000 
kronor. Innan dess hade man en brygga i trä, men p.g.a. höga underhållskostnader beslutade man att 
bygga en i sten och betong. ”Långbänk” är ingen ny företeelse, efter flera utredningar och många 
diskussioner blev ett förslag klart 1924 och 1933 stod bryggan färdig, till större delen finansierad av 
stat och landsting. 
 

8. X. Tryggve Olavson 

Kulturhistoriska sällskapet Vikarvet reste 1941 stenen på Bratta till minnet av Tryggve Olavson, som 
år 968 enligt sägnen svekfullt mördades av kung Gulröd.  

 
9. X. Salta in sill 

Under 1950-talet fanns Sveriges största sillsalteri i Hovenäset, där också tunnorna tillverkades. 
 

https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/det-gamla-samhallet/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/bilder-pa-affarer-cafeer-mm/folkets-hus/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/det-gamla-samhallet/
https://hovenaset.info/hovenaset/hovenaset-forr/det-gamla-samhallet/


3 

 

 
10. 1. I början på 20-talet  

Flera delar av samhällets infrastruktur byggdes med hjälp av nödhjälpsarbete. Hovenäsbron, som 
färdigställdes 1921, var en av dessa. 

 

Skiljefråga: 1411 cm  

Med åtta i styrelsen, inkl. suppleanter, innebär detta en genomsnittslängd på 176 cm 
 
 
Hovenäsets Kulturspruta 
 
Hasse Andreasson 

 
 


