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Ny vid rodret …

om tur är gäller det inte att styra en båt i hamn,
för då är jag absolut fel kvinna vid rodret, men om
det gäller att RO något iland, ja då kan jag klara
det. Jag brukar säga till mina barnbarn att om man
bor på Tjörnekalv då måste man kunna ro och klättra i
berg. Min barndoms somrar tillbringade jag här på Kalven
och bland mycket annat så klättrade vi i berg, letade efter
vrakgods, lekte pilgömme, badade i Snabbe, fiskade krabbor och rodde. Vi rodde till Klädesholmen, Rönnäng och
Åstol. En gång rodde min kusin och jag till Marstrand,
men det får jag berätta mer om en annan gång.
När våra tre barn var små bodde vi över tjugo år på en
ö i Dalslands kanal, så vi var inte här så mycket då. Men
nu är vi tillbaka och då får våra barnbarn uppleva samma
som jag. Vi bor i det hus som min pappa föddes i och som
min farfar byggde 1896.
Tjörnekalv är barnens ö och det vill jag att det ska vara.
Som ordförande vill jag fortsätta att hålla vår fina ö i ordning. Vi ska fortsätta med våra traditioner som påskeld,

midsommarfirande, visfest mm. Men även ta upp annat som efterfrågas. Varför inte ha en »Barnens dag« med
gamla lekar och grillning i Gröna viken.
Jag vill även att de som bor på Lillekalv ska känna att
de är välkomna på våra aktiviteter.
Nästa år den 18 juli är det 45 år sedan Intresseföreningen bildades. Kanske kan vi hitta på något till dess. Intresseföreningen ska enligt det första protokollet vara till för
Tjörnekalvs bästa. Och det håller jag verkligen med om.
Kom med tips och idéer om vad
vi kan göra för vår ö. Prata gärna med
någon i den nuvarande styrelsen.
Namnen hittar du på sista sidan.
»Förändra och förnya men framför allt behålla det som vi gör bra«.
Så vill jag att vi arbetar under det
kommande året.
				
Inger Öhrn
ordförande i Intresseföreningen
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Historien
om tavla »2«

D

enna tavla är målad av Johan
Eriksson (1849–1925). Johan
Eriksson tillbringade några
somrar här på Tjörnekalv i början av
1920-talet.
John Karlsson skrev en artikel i
Kalvebladet nr 4. Han var en liten
pojke då. Han tyckte det var spännande med så »fina« sommargäster.
Senare i Johns liv hade han civilanställning på Nya Varvet i Göteborg.
Där hyrde han en lägenhet tillsammans med sin fru Helfrid.
En dag åkte de in till stan. De
ville köpa en tavla till jul. De gick in
på Börjessons konsthandel på Västra
Hamngatan. Där fick de se denna

tavla. De ville gärna köpa den men
de tyckte att den var för dyr. Den
kostade 6 000:John avslutade artikeln med en
fråga; »Var finns tavlan nu och vad är
den värd.«
Då kan jag berätta att tavlan finns
hos min bror Lars-Owe Krook. Min
pappa gjorde också ett besök hos

samme konsthandlare (kanske strax
före jul 1940). Han kände genast igen
motivet på tavlan och han köpte den.
Men jag vill minnas att han betalade
1 000 kronor för den. Det låter mera
rimligt.
1 000 kronor år 1940 är detsamma
som drygt 23 000 idag.
Mona Krook

vi trivs på tjörnekalv …
Under de två senaste
åren möter vi dem ofta på
Tjörnekalv, men allra först
syns Felix, den stora svartvita Landseer hunden.
Lisbeth och Rolf Hiltmann
flyttade till huset på Kalven
år 2013.
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– Vi köpte huset utan att se det!,
säger Lisbeth. Vi ville inte riskera att
någon hann före som 2011, för redan
då var vi intresserade. 2013 blev ett
länge planerat husköp i Bohuslänska
skärgården en verklighet.
Innan köpet har Lisbeth och Rolf
besökt Tjörnekalv flera gånger och
de förstod vad ön erbjöd. Att det inte
fanns någon »motorväg« fram till
huset var en av anledningarna till att
de ville ha ett sommarhus här.
– Nej, vi har ingen båt, men med
färjan tar vi oss hit utan problem,
berättar Rolf.
– Det är naturen, den fina miljön
och lugnet som ger livskvalitén här på
ön, tillägger han.
– Tjörnekalv är ett välordnat,
harmoniskt och tryggt samhälle. Vi
behöver inte ens låsa! Allt känns som
»för 50 år sedan!«, fortsätter Lisbeth.
Rolf och Lisbeth tvekar inte att
prioritera boendet på Tjörnekalv framför huset i Göteborg.
– I framtiden flyttar vi nog hit för
gott, bekräftar de. Här finns allt vi
behöver, och servicen är bra på alla
sätt. I höstas när Rolf mitt i natten
drabbades av njurstensproblem var

ambulansen på plats på 20 minuter!
Lisbeth kommer ursprungligen från
Uddevalla och Rolf från Berlin.
– När jag på ett sjökort såg att
»Berlin« ligger utanför Tjörnekalv
blev jag extra glad, skojar Rolf.
De träffades på TorLine där
Lisbeth sommarjobbade och Rolf
tjänstgjorde som ungt sjöbefäl. 100
röda rosor inköpta i Amsterdam blev
ett kärleksbevis som ledde till att de
gifte sig 1971.
De har arbetat och rest ihop i alla
år. Deras dotter Linda och sonen
Fredrik har redan besökt Kalven flera
gånger och trivs också bra här. I år
planerar alla komma till räkfesten.
– Vilken är er favoritplats på Kalven?, frågar jag.
– »Gröne Viga« uppskattar både vi
och Felix mest, blir svaret. På Kalven
är nog vintern den bästa årstiden. Då
packar vi våra väskor redan på torsdag
och stannar tills på måndag. Lugnet
och friheten här vinner stort över stan.
Tusen tack för fantastiskt trevligt
bemötande, vi har verkligen känt oss
välkomna!
Viera Larsson intervjuade

från »Vägdagen«

Årets vinnare i Tjörnekalvs
bouletävling blev
Ingemar Lindoff och
Christer Öhrn

Midsommar – på bänken

Tjörnekalv runt – i år i hårt väder.
Vinnarna blev Alexander och Kristoffer
Ekman från Lillekalv som seglade ihop
med Carl P Sylvan.

Utställningen i Svenssons
Lada med konst och hantverk

Visfesten i hamnen i solskenet

Sommaren
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vad gör du »om« …
Söndagen 21 juni samlades en grupp

Kalvebor i Bygdegården i Stansvik för
att delta i en snabbutbildning i Hjärtoch Lungräddning samt information
om hur man använder vår Hjärtstartare/Defibrillator.
Två instruktörer från Tjörns kommun gick igenom momenten för vad
man kan och skall göra om någon i
vår närhet råkar illa ut. En hel del har
förändrats i rekommendationerna för
hur hjärtstillestånd skall hanteras.
Viktiga saker som vi lärde oss:
Innan det händer
• Ta reda på var närmaste Hjärtstartare finns (det finns en App som
kan laddas ner). I vårt fall finns
den i vänthuset.

Om någon drabbas
• Påbörja hjärt- och andningshjälpen så fort som möjligt efter att
man upptäckt att den skadade
saknar puls.
• Ring samtidigt (eller med hjälp av
annan person) till 112 och tala om
var du finns och begär ambulanshjälp. Håll fortsatt telefonkontakt
med larmcentralen.
• Fortsätt med hjärt- och andningshjälpen tills ambulansen kommer.
• Hämta eller få hjälp med att
hämta hjärtstartare och följ instruktionerna för användandet.
Utbildningen var väldigt bra, men det
var synd att så få deltog.
Sixten Larsson

Vi planerar ordna en utställning
med gamla vykort från Tjörnekalv.
Hör av dig till Ingemar om du har
några egna.
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GRATTIS!
till våra 2015-seniorer
Elsa Vikberg
90 år
Sigge Torgesson 90 år
Nisse Andersson 80 år

SJUKVÅRDSUTBILDADE
PERSONER PÅ S:t TJÖRNEKALV
Mona Krook
tel 0304-672822
Pia Johansson
tel 0304-672490
Lisbeth Hansson
tel 0700-823527
Johan Appelqvist (Dahlin)
Lena Wedlin
Lena Öhrn

medlemsavgift 2015–2016
200 kr/person alt 400/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681
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