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Vi firar 45 år
Den 18 juli 1971 samlades cirka 50 personer, både 

bofasta och sommargäster på Tjörnekalv, och fat-
tade enhälligt beslutet att bilda Tjörnekalvs Intres-

seförening. Till ordförande för detta första möte valdes 
Vilgot Wilhelmsson. Det var det vatten- och avloppsfrå-
gor som föreningen först skulle ta itu med.

Mycket har hänt sedan den dagen. Men ett förslag – 
att föreningen skall ordna badplatser och se till att röja 
väg till dessa – gäller fortfarande.

Vi tänker fira jubileet i samband med vårt årsmöte den 
8 juli. Det kommer bland annat att bjudas på kaffe och 
tårta. Som ett led i firandet så kommer flaggan nere vid 
bryggan att hissas den 1 juni och halas den 31 augusti. 
Att välkomnas av en flagga i topp känns bra och flaggan 
betyder också att det äntligen är sommar på Tjörnekalv.

Den här sommaren känns extra spännande nu när 
bygget av »Boden« har börjat. Intresse och förväntan 
hänger i luften när man pratar om detta projekt. 

– Hur kommer det att bli när den är färdig? – Hur 
och när ska den användas? – Vem ska få ha tillgång till 
den? – Ska man betala något?

Ja, det finns många saker att diskutera och ta ställ-
ning till. En sak är i alla fall säker – det kommer att bli 
väldigt roligt när boden är klar och kan börja användas.

Du som tycker om att sjunga och spela är välkommen 
att anmäla dig till vår Visfest, som är lördagen den 30 
juli. Vill du inte sjunga ensam så kom med i Tjörnekalvs 
Sommarkör. Håll utkik efter vår affisch på anslagstavlan 
och i vänthuset.

Välkommen till ännu en härlig 
sommar på vår fina ö. Du glömmer 
väl inte att gå in på vår hemsida, 
www.tjornekalv.se och kolla då och 
då.

Inger Öhrn
ordförande i Intresseföreningen

Från Gläntan
av Tomas Tranströmmer 

»Det finns mitt i skogen 
en oväntad glänta 
som bara kan hittas av den 
som gått vilse ...«

foto från tjörnekalv Ingemar Lindoff
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En intervju med Jan-Rune 
Larsson som fyllde 80 i  
september förra året. Han 
var född hemma på Kalven 
och bodde hela sitt vuxna 
liv på Rönnäng.    

Hur lekte ni när ni var små, 
frågar jag först, och Jan-
Rune berättar. 
 

 – Vi gjorde sånt’ rackartyg som barn 
gör … Vi klättrade i berg för att kika 
på korpboet dit vi hissade ner varandra 
hållandes i varandras fötter, vi fiskade 
mört på krökta spikar i näckrosdam-
men vid Snabben och flyttade mörten 
sedan till andra småsjöar. Vi var mest 
killar, neeej, tjejer lekte vi inte mycket 
med.

– Jag började skolan på Tjörnekalv 
och fortsatte sedan på Rönnäng. Det 
bästa var att räkna, fortsätter han. 

– Jag började på fiske på pappa 
Edvins båt Marconi när jag var 15. 

Jan-Rune var 29 då han tog över 
båten efter sin pappa som gick i 
pension. Han hade redan styrman-
examen från kursen som anordnades 
på Rönnäng. På sin båt blev han ar-
betsgivare till 6 karlar i besättningen, 
de flesta från Kalven. 

– På fritiden var killarna ofta på 
båten, spelade grammofon. »Vildan-
dens sång« var en populär låt som alla 
gillade. Vi festade en del … Efter några 
glas Renat blev vi glada och modiga! Vi 
rodde till närliggande öar efter flick-
vänner. Mest till Klädesholmen, det var 
ont om tjejer på Kalven. Till Åstol, eller 
Dyrön blev det för långt. 

1960 gifte Jan-Rune sig med 
Frances, sjömansdotter från Klädes-
holmen, där hon jobbade på en av de 
många sillfabrikerna. De byggde sig 
ett hus på Rönnäng där Jan-Rune bor 
även idag.

– Sillfiske blev senare dåligt och vi 
sålde båten 1978, fortsätter han. 

– Den allra sista resan med Mar-
coni vara mycket dramatisk, minns 
Jan-Rune. – Vi råkade ut för en storm, 
allt på däck spolades ner, livbåten gick 
sönder. Alla lådor försvann i sjön. Vi 
drev fram till ett litet samhälle i Norge 
och där fick vi hjälp med mat. En 
annan fiskebåt bogserade oss tillbaka 
till Sverige. Då var jag lite skakig, 
erkänner han. Båten reparerades och 
därefter såldes. 

Efter åren som fiskare, fram till 
pensionen, jobbade Jan-Rune på 
bogserbåtar i Göteborg. Som pensionär 
ägnade han sig åt småfiske, deltog flitigt 
i träffar med andra fiskare på Rönn-
ängs Bygdegård eller i hamnen, lärde 
sig knopning och tillverkade många 
fina alster.

Vad var roligast under din tid på 
fiske?, frågar jag till sist.

– Att styra båten till sillfiske, och 
komma hem med lådorna fulla med 
fisk, det kändes gott. 

Viera Larsson intervjuade

– Ville du inte bli något annat än 
fiskare?, frågar jag. Polis, eller pilot …?

– Nehej, det var omöjligt att tänka 
på annat. Alla var ju fiskare här. Det 
fanns 5 fiskebåtar med 6 karlar på 
varje – och alla var ju från ön. 

– Jag började som kock. Ingen 
lärde mig hur jag ska laga mat, men 
i början hjälpte några av anställda på 
båten till och visade hur jag ska göra. 
Vi åt 2 gånger om dan. Gröt eller 
pannkaka till frukost och till middag 
fanns i början på resan kött, sedan 
blev det mest fisk och potatis. Maten 
lagade jag på en enkel gasspis under 
däck och det osade en hel del, minns 
Jan-Rune.

 – Ja, jag var sjösjuk i början, men 
det gick snabbt över. Efter matlag-
ningen fick jag hjälpa till med andra 
sysslor som att sortera fisk, ställa upp 
fiskelådor, rensa fångsten ...

– När jag blev 17 slutade jag i köket 
och blev riktig fiskare! Arbetsresor 
upprepades året om. Vi åkte ut på lör-
dag, oftast mot Lindenäs i Sydnorge. 
Därifrån satte vi kurs mot nordväst. 
Det tog kanske 200 sjömil att komma 
fram till bra fiskevatten. Vi fiskade 
med trål i 2–3 timmar. Sedan sorte-
rade vi fisken och fyllde fiskelådorna. 
Efter 4 dagar for vi mot Danmark. I 
Skagen var det fiskeauktion, ibland tog 
vi fisk till Göteborg. Det var roligt när 
våra »ett-par-hundra« lådor blev fulla 
av fisk. Vi kom tillbaka till hemma-
hamnen på torsdag.

– Var fiskearbete inte jobbigt?, frå-
gar jag. 

– Nej, det var roligt och spännan-
de. Det bästa var sillfiske, men även 
senare på räkfiske var det roligt att 
jobba på båten. Sill fiskade vi med trål 
mest på våren, på sensommaren blev 
det torsk, gråsej, kummel och platt-
fisk. På vintern var det dubbeltrålare 
som gav bästa fångst. Vi hade 14 dagar 
semester på sommaren och då repare-
rade vi båten. Det var annorlunda förr, 
inte 5-veckors ledighet som idag …

på min första resa Var 
jag bara 15 …
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DEN EFTERLÄNGTADE BODEN 
ÄR PÅ GÅNG

Sektion

Fasad sydost
Situationsplan

Befintlig sjöbodar

Hamn

Förråd

Fasad nordväst

Stora Tjörnekalvs Intresseförening

FÖRRÅD för material och maskiner
Plan, Sektioner, Fasader och Situationsplan

Tjörnekalv, 2016-01-25, Rev 2016-05-03
Sixten Larsson, arkitekt

Plan

Fasad nordost

Fasad sydväst

I nom Intresseföreningen har det sedan flera år 
diskuterats att det finns behov av en lokal där det 
skulle vara möjligt att samlas vid olika tillfällen – 
som t.ex vid årsmöten, utställningar eller andra 

tillfällen när vi, på Tjörnekalv, skulle vilja träffas. Hittils, 
under ett antal år, har familjerna Svensson och Daner-
mark varit bussiga och ställt upp med sin lada respektive 
sjöbod som mötesplats. Stort tack till dem! 

I år har Intesseföreningens EGEN BoD äntligen blivit 
ett aktuellt projekt.

Den tänkta boden är planerad att stå intill vår redskaps-
bod och Intresseföreningen har nu fått byggnadslov för 
att förverkliga bygget. Boden kommer att börja uppföras 
under sommarmånaderna och förhoppningsvis bli klar 
innan sommaren är över. 

Eftersom en intresseförening inte är tänkt att ha en stor 
kassa har det diskuterats några olika förslag på finansie-
ringen av bygget. Den slutliga lösningen blev att ett stort 
antal boende har ställt upp med en valfri summa pengar. 
Intresseföreningen är väldigt tacksam för detta!

Förutsättningen är att uppföra boden med frivillig 
arbetskraft av oss boende på Tjörnekalv. Det känns inte 
som det skall bli något bekymmer då många redan an-
mält sitt intresse för att hjälpa till.

Boden kommer att ha måtten 7,2 x 4,8 meter och vara 
isolerad för att kunna användas större delen av året. Hant-
verksutställningar, årsmöten, servering vid räkfesten och 
visfesten är tillfällen då boden säkert kommer att utnytt-
jas. Den ska givetvis även användas vid andra tillfällen när 
ett behov kommer upp. Varför inte träffas i boden för att 
ta en öl, öva körsång eller starta en sommarkurs? 

Bygggruppen, genom Ingemar Lindoff
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medlemsavgIft 2015–2016 
200 kr/person alt 400/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681

Vår nya hemsida 
blev klar i höstas. 
Du kan besöka 
den på adressen: www.tjornekalv.se
Hemsidan inkluderar information från alla föreningar som 
vi har på Stora Tjörnekalv. Titta under fliken Just nu, där 
det finns det mest aktuella som händer på Kalven. Det 
lilla »kalenderbladet« som finns på varje flik visar vad som 
händer under den aktuella månaden. Vill du bidra med 
något inlägg eller bild kontakta Paula Larsson som är vår 
webmaster på paula.larsson@me.com

Styrelseledamöter i våra föreningar• IntresseförenIngenIngemar Lindoff, Lena Steijner, Lisette Sundberg, 

Lena Wedlin, Peter Wedlin, Birgitta Zetterlund och 

ordförande Inger Öhrn, tel: 0703-119432 • hamnförenIngenKjell Gullberg, Karl Hartvig, Sven Johansson, Tommy 

Johansson, Mariette Wikberg, Anders Öhrn och 

ordförande Lars Svensson, tel: 0708-664860.• samfällIghetsförenIngen 
Lars Eriksson, Jan-Olof Hansson, Jürgen Wahlström, 

Anders Öhrn, suppleanter Hans-Eric Andersson, 

Martin Krook, ordförande Sten-Åke Eliasson och

tillsynsmann Robert Karlsson tel: 0705-14 42 64• tjörnekalvs fastboendeförenIng
Henny Karlsson, Robert Karlsson, Mariette Wikberg, 

Hans Wilhelmson och ordförande Susanna Leibovici 

tel: 070 6584267, mail susanna@leibovici.se

– Att åka till Tjörnekalv 
är roligare än att gå hundra 

gånger till Liseberg!, konstaterade 
Hugo, då 6 år.

Hugo är Tommy och 
Ann-Britts barnbarn

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

VÄLKOMNA tiLL ÅrsMöteN

fredag 8 JulI
i TÄLTET i hamnen

• St. Tjörnekalvs Intresseförening kl 18.00 
med efterföljande mingel, kaffe och tårta 

lördag 9 JulI
i Danermars sjöbod eller i TÄLTET i hamnen

• St. Tjörnekalvs Samfällighetsförening kl 10.00
• St. Tjörnekalvs Hamnförening kl 11.00

BOKA redan idag!

•	Gemensamhetsdagen	 
för vägar 13 juli

•	Boule	mästerskap		 16	juli
•		Röjning	 27	juli
•		Visafton		 30	juli
•		Räkfest		 13	augusti

KALEndARIuM	2016 finns  
även på vår hemsida!

bok Karolina Ekman, som har ett sommarhus på Lilla 
Tjörnekalv, har under våren gett ut en bok. det är en 
självbiografi skriven som en roman. det är ingen vanlig 
självbiografi utan där finns mycket spänning och drama-
tik som väcker känslor hos läsarna. Boken går att bestäl-
la och köpa via Karolina. För mer information se  
www.karolinaekman.com

elliot lindoff
som föddes den 17 mars 
2016 är barn till Hannah 
och Patrick Lindoff och 
barnbarn till  Christina 
och Lennart Lindoff.

Henning Wahlström
som föddes den 10 augusti 2015 
är barn till Rosanna och Niclas 
Wahlström och barnbarn till  
Lena Steijner och Jürgen  
Wahlström.

strandfynd
I Kummineviga har 
flaskpost flutit i land. 
Tre pojkar från  
Marstrand kommer 
under sommaren till 
Kalven för att hälsa på 
Lisa som hittade deras 
brev.

– Morfar, här har 
man verkligen utsikt!,

 utbrast Lorenzo (då 3 år) från 
Klonkens topp. 

Lorenzo är  Sixten och 
Vieras barnbarn

från våra barnbarn:

nya på kalVen:
familjen lilie


