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Ägartrion Marie Sjöbom, Pelle Sjöbom och Eva-Marie Omberg ser, trots 

rivningens vemod, fram emot nästa sommar och den nya restaurangen 

som då ska stå klar. 
Fotograf: Johan Persson  

Sista kvällen i Skatan 

I kväll tar restaurangsommaren i Skatan slut. Och så även den anrika 

sjöbodens historia, innan där nästa sommar står en ny byggnad. 

– Visst känns det lite vemodigt att göra det här, men också helt rätt, 

säger ägarinnan Marie Sjöbom. 

 

"Vi ska försöka återvända fiskeprylar och virke från den gamla sjöboden 

så mycket som möjligt för att återskapa känslan här" säger ägarinnan 

Marie Sjöbom. 

               

Sjöboden som sedan 2004 inhyser restaurangen i Skatan har anor sedan 

tidigt 1800-tal och har haft rökeriverksamhet i över 40 år. Så när 

byggnaden ikväll tjänstgör som restaurang för sista gången innan den 

ska ersättas med en nybyggd sjöbod vållar det känslor i den gamla 

fiskebyn. 

– Folk undrar om vi verkligen måste riva sjöboden. Andra fotograferar 

den, säger ägarinnan Marie Sjöbom. 

– Det har varit pilgrimsfärd hit de senaste dagarna för folk i här i 

området som har velat äta en sista måltid i den gamla sjöboden, säger 

restaurangchefen Anna Risberg. 

Men rivas ska den gamla sjöboden alltså. En restaurang där det ständigt 

regnar igenom taket, golvet lutar mer och mer för varje år och hamnar 

under vatten när högvattnet är framme är inte gångbar i längden, menar 

ägartrion Marie och Pelle Sjöbom och hans sambo Eva-Marie Omberg. 

– Även om det är det här genuina som många gäster vill ha så blir det 

väldigt svårjobbat när det ser ut som det gör och lager, kök och 

restaurang är utspridda om varandra, säger Pelle Sjöbom. 

En sista kväll med rivningsfest återstår dock med dessa förhållanden 

ikväll, vilket väntas fylla den anrika sjöboden med både gamla och unga 

som vill uppleva den unika miljön en sista gång. Den nya sjöboden som 

skall resas under vintern kommer bli större, högre och inhysa hela 

verksamheten under gemensamma och fräscha tak och väggar – men 

med samma genuina känsla. 

– Vi ska försöka återvända fiskeprylar och virke från den gamla sjöboden 

så mycket som möjligt för att återskapa känslan här. Visst känns det lite 

vemodigt att göra det här, men också helt rätt, säger Marie Sjöbom. 

Johan Persson johan.persson@st.nu  

 

Öppettider för övriga kustrestauranger: 
Restaurang Lörudden Sillmans: Öppet kl. 12.00 - 22.00 till 29/8. Därefter 

helgöppet 

Restaurang & café Juniskär: Öppet 11.30 - 22.00 till 28/8. 

Galtströms café & restaurang: Öppet kl. 11.00 - 21.00 till 29/8. 

Restaurang Sjömärket. Mellanfjärden: Öppet 12.00 - 21.00 till 12/9. 

Bergafjärdens restaurang & bar: Öppet 16.00 - 22.00 till 31/8. 
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