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En globetrotter som hittat hem  
Skatan (ST)  

Erica Öhrbom har rest runt hela världen, men alltid längtat till Skatan. Nu har hon sin fasta 

bas där och har stora planer för bygdens framtid. 

             
På vintrarna jobbar Erica Öhrbom på Villa Marieberg, men under sommaren driver hon 

pensionatet i Skatan. "Det är det bästa av två världar", säger hon.  

 

 
 

Lunchruschen på Villa Marieberg är över och Erica Öhrbom har plockat ihop det sista för 

dagen. Det är här hon håller till på vintern när Skatans pensionat ligger i dvala. Men när 

sommaren kommer så återvänder hon till sitt paradis. 

- Jag har hjärtat i Skatan och det går inte att ändra på. Vad som än händer i framtiden så 

måste jag alltid kunna vara där, säger hon. 

Nu driver hon Skatans pensionat tillsammans med sin man och är väldigt glad över att de 

gamla husen har blivit populära på fastighetsmarknaden och rustas upp. Hon är själv 

engagerad i bygdens utveckling och har bland annat hjälpt till att rusta upp dansbanan. 

- Det är lätt att komma in i gemenskapen i Skatan. Det är ingen inskränkt by utan ganska 

öppet. Man håller koll på varann på ett positivt sätt, säger hon. 

Men när hon var yngre drevs hon av en längtan efter nya intryck och flyttade så småningom 

utomlands. En period var hon stewardess på lyxyachter och for bland annat till Karibien, Kuba 

och Maldiverna. 

- Jobbet gick ut på att passa upp rika människor. Det var kanske tio anställda på båten och 

lika många gäster, säger hon. 

Hon har även rest med Rosa bussarna till Nepal via Iran och Indien och varit bosatt i USA. 

- Att resa är den bästa fostran. Man blir självständig och måste lösa problem, säger hon. 

Och kanske hade Erica Öhrbom fortfarande varit på resande fot om hon inte hade gått på 

hockey den där kvällen för sju år sedan. I logen som delades av två företag mötte hon en 

man som såg bekant ut och de började prata. 

- Efter två veckor kom ett sms och mindre än ett år senare ägde vi ett hus i Skatan och var 

gifta. Han är the one, säger Erica Öhrbom. 

Maken heter Rikard och han är den som oftast sköter pappersarbetet kring pensionatet. 

Tillsammans har de dottern Viola som fyller fyra år och Erica hoppas att hon ska ärva 

kärleken till Skatan. 

- Hon brukar säga att hon ska jobba på pensionatet och laga mat som mamma, säger Erica 

Öhrbom. 

Med två olika jobb kan det vara svårt att hinna med sig själv. Erica Öhrbom har slopat 

fritidsintressen och satsar på familjen och längre semesterresor i stället. Hemma på Skatan är 

hon gärna utomhus - när det finns tid. 

- Jag har ofta tänkt att vi ska vara ute och åka båt mycket, men vi har ännu inte köpt någon, 

säger hon. 

Cecilia Frykberg 

cecilia.frykberg@st.nu  

Fotograf: Maria Eilertsen 
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