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Vi klarade det!
stora Tjörnekalvs Intresseförening lyckades att 

bygga en bod på Tjörnekalv enbart med ideella 
krafter och pengar. En bygg-grupp bildades och 

den gjorde ritningar och ledde själva byggandet. I grup-
pen fanns flera duktiga yrkesmän. Många personer har 
bidragit ekonomiskt och många har även spikat, målat, 
isolerat, varit hantlangare och hjälpt till på andra sätt.

Ett stort TACK till ALLA som på något sätt hjälpt 
till med Boden! Jag skriver inga namn, med risk för att 
glömma någon, men har du varit med så tack för det du 
bidragit med.

Invigningen av Boden blir i samband med vårt årsmöte 
den 7 juli.

Namnet? Ja, den kallas ju redan för »Boden«, men 
har du något annat förslag så skicka det till någon av 
styrelsen senast sista juni.

Nu ska Boden användas! 
Vill du hyra den till en privat fest så kostar den som våra 
tält, alltså 300:-. Det ligger en bokningsbok i Brand-
boden, som är den lilla, rosa olåsta boden. Där kan du 
boka den tid du vill ha. Hyran betalas via swish eller 
bankgiro och numren står längst fram i bokningsboken.

Boden kommer att vara låst, men om du vill låna den 
för att till exempel titta på något på tv tillsammans med 
andra så hämta nyckeln hos Ingemar Lindoff, Robert 
Karlsson eller Inger Öhrn. En nyckel finns även i nyckel-
skåpet så alla i styrelsen kan öppna för dig. Det kommer 
också att finnas en »bankbox« där du som lånar boden 
kan lägga ditt bidrag till driften av Boden.

Just nu läser du nummer 30 av Kalvebladet. Viera 
Larsson har arbetat med layout och varit i redaktionen 
sen vi började 1999. Vi riktar ett stort tack till henne.

Ha nu en riktigt skön sommar!
Inger Öhrn

ordförande i Intresseföreningen
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Det var på den gamla goda 
tiden då det fanns en nöj-
espark på Tjörn; Fagerfjälls 

Folkets Park där vi ungdomar ofta 
festade under sommarmånaderna. 
Jag hade varit på en sådan festkväll, 
en lördag, och jag var som man sä-
ger »rund under fötterna« och kan-
ske inte helt klar i tanken. På något 
sätt hade jag kommit till Rönnängs 
brygga. Mina kompisar hade redan 
åkt hem. Jag hade förstås tänkt ro 
över sundet, men fann att min eka 
var borta.

Utan vidare eftertanke bestämde 
jag mig för att simma över; det var 
ju sommar och varmt. Jag tog av 
mig skorna, ställde dem på bryggan 
och dök i. Avståndet till Kalven är 
ju inte så långt men ganska snart 
blev det allt tyngre att simma i de 
blöta kläderna. Alkoholen hade 
fördunklat omdömet och gjorde det 
inte lättare. Jag blev allt tröttare. Jag 
plaskade på men det gick väldigt 
långsamt och det kändes som om jag 
bara trampade vatten och sjönk allt 
djupare. Jag började tvivla på att jag 
skulle klara mig och undrade om jag 
inte bara skulle sjunka till botten. 
Just då och till min stora förvåning 
kom en tunna flytande åt mitt håll. 
Den var perfekt att hänga sig fast 
på och jag kunde tacksamt vila min 
trötta kropp och reflektera över hur 
en tunna plötsligt kunde dyka upp 
på sundet. Det var väl meningen att 
jag skulle få leva lite till. Nöjd kunde 
jag långsamt flyta vidare hemåt på 
tunnan.

När jag klev i land vid Måns 
brygga och genomblöt, trött och 
barfota gick upp genom Strandgapet 
så mötte jag min moster Martina 
som alltid oroade sig för oss pojkar 
(kanske med viss rätt). Hon tittade 
på mig och frågade: »Har du sett 
Torgny?« För en kort sekund und-
rade jag om jag verkligen levde.

Torgny Larsson

det Var i Vår 
ungdoms 
Vildaste Vår

En magisk bild TagEn av marTina gullbErg

Från en 
tidning, 1950
Helikopter hämtade sjuk 
bohusfiskare från fartyg

Fiskare Folke Henry Karlsson från 
Tjörnekalv, en liten ö utanför Rönn-
äng, som tjänstgör på ett ameri-
kanskt fiskefartyg drabbades förra 
veckan av blodförgiftning ute på 
fiskevatten vid amerikanska kusten 
samt hämtades i land med hjälp av 
helikopter.

Ombord på fiskebåten sände man 
begäran till land om hemtransport 
av den sjuke. Det var då helikoptern 
sändes ut. Den gick ner över båten 
på låg höjd firade ner en sele och tog 
upp mannen, varefter han fördes till 
sjukhus i land. Han är nu på bätt-
ringsvägen.

Karlsson är född på Tjörnekalv 
där fadern, fiskare Algot Karlsson 
och hans hustru Agda ännu bor 
kvar i föräldrarhemmet. Dessutom 

har han sex bröder och två systrar 
på Tjörnekalv. Själv arbetade han 
hemma som fiskare med då han har 
släktingar i USA – bl.a. tre farbröder 
av vilka den ena är befäljhavare på 
en transportångare som går mellan 
Korea och USA – reste han över till 
New York för två år sedan. Han har 
varit anställd på fiskebåtar, hem-
mahörande på en plats i närheten av 
New York. Han är 29 år gammal. 
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Här står far Bengt och målar på Tjörnekalv, kanske 1951. 
Tavlan han har framför sig hittade jag på vinden några år efter 
hans död. Han hade målat över den på gamla dagar, men med 
ett helt annat motiv. Jag tog mig för att helt enkelt skrapa 
fram den gamla tavlan igen. Fram kom ett för mig okänt land-
skap utan titel. Men när jag tittade närmare på fotot ni ser här, 
upptäckte jag att tavlan var målad helt intill den gamla skolan 
på Tjörnekalv där vi då bodde.

Ola berglund är medlem av Facebook gruppen »vi som gillar 
rönnäng«. det finns många andra inslag på denna gruppsida.

Från Ola berglund:

NamN som är Numrerade på kartaN
1.  KlonKen: Högsta berget på Tjörnekalv, 57 m.ö.h.
2.  MjölKepall(e)n: Dit fraktade bönderna från Tjörn över sina kor till sommarbete.
3.  SUnnVaT = Sundvadet. användes som vadställe fram till 1901 då sundet muddrades.
4.  KUMMIneVIGa: Möjligen Kumminviken. Vild kummin var vanlig växt på Kalven.
5.  SaUlaUeT: ett fårhus har tidigare legat här. Sau = sör = får.
6.  jÄTTeHÅleRa: Tjugotal jättegrytor av olika storlek på ett litet område där berget stupar ner i vattnet.
7.  RaMBeRGSKÄR: Utav det gamla namnet på korp = RaM. Tidigare fanns det ett korpbo under laUSTe 

FlaU. FlaU = stup, laUSTe = den lägsta delen.
8.  KalVeSTöVa (stöva = stuga) och 
9. aGeSTanTeKlÄMMa: enligt en myt – en gång i tiden gömställen för arrestanter från Carlstens fästning.
10. BlYSSlInGSoDDen : Udde där man antagligen förr blossade för sjöfarare.
11. ValÄnT: Här drog man på land sina vadar (nät) fram till slutet av 1800-talet liksom  

även på SKeTne lÄnT.
12. SalTeRIT: Där fanns flera sill salterier under sillperioden på 1700-talet.

VaD = nät, VIGa = viken, BeRnT = berget, lIa = sluttning, Kolln = kullen, oDDaRne = uddarna

IntresseförenIngen Har tagIt fram 
två affIscHer

den ena affischen visar bilder från gamla tiders Tjörnekalv. det 
är intressant att se hur miljöer och människornas vardag har 
förändrats. 
 Förra året tryckte vi en affisch med gamla vykort från 
Tjörnekalv. Årets affisch visar bilder på miljöer och människor 
som bodde och arbetade på ön förr. Fint uppklädda firade 
man midsommar eller hade picknick i naturen. i hamnen fanns 
träbryggan och träbåtar. affischen i storlek a3 kostar 30 kr.

kartan som konstnären ka gadd ritade för många år sedan 
lever vidare – på den andra affischen. den är uppdaterad och 
tryckt i storlek a3. kostnad 20 kr. 
 
inger och ingemar kan ge information angående försäljning.

TJÖRNEKALV  

miljöer och människor

Från 
HamnFöreningen:
Som alla nog vet har Tjörns kommun genom 
Tjörns Hamnar AB och Västtrafik beslutat att  
Tjörnekalv under året skall få en ramp för tillägg-
ning av färjan. Detta är förstås positivt.  
Hur rampen skall byggas är ännu inte beslutat.  
En projektgrupp skall klara ut denna och andra  
frågor under hösten. Hamnföreningens inställning 
är att antalet permanenta platser och gästplatser 
skall vara oförändrade. Enligt besked kommer 
Hamnföreningen att bli delaktig i diskussionerna 
och då kommer vi att driva denna linje. Om platser 
försvinner utgår vi ifrån att nya tillskapas.  
Vi kommer att informera våra medlemmar så snart 
vi vet mer.

Till sist en vädjan. 
Hamnföreningen ber alla hushåll att avstå från att 
slänga sopor i sopkärlen bakom servicehuset. Dessa 
är avsedda för våra båtgäster.

Lars
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medlemsavgIft 2016–2017 
250 kr/person alt 500/hushåll eller ett frivilligt belopp utöver detta. Betalas till Bg 5473-6681

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  7 JulI
i den nya »boden«

• st. Tjörnekalvs intresseförening kl 18.30 
och därefter invigs boden

lördag 8 JulI
i den nya »boden«

• st. Tjörnekalvs samfällighetsförening kl 10.00
• st. Tjörnekalvs Hamnförening kl 11.00

bOka redan idag!
•	Gemensamhetsdagen	 

för vägar 12 juli
•		Visafton		 15	juli
•	Boule	mästerskap		 23	juli
•		Röjning	 27	juli
•	Tjörnekalvs	Golf		 29	juli
•		Räkfest		 12	augusti

kalEndarium	2017 finns  
även på vår hemsida!

nour och Josef lestrup el sabini
födda den 29 nov 2016 är  Nina och Samirs barn  
och barnbarn till Elisabeth och Kurt Lestrup.

mona Krook,
vår hamn-
kapten,
fyller 80 år 
den 16 juli.  
grattis!

         28 december 2016  var vatten 
högt i hamnen. dagen innan, direkt 
efter stormen »urd«, var bryggan 
nästan helt under vatten. under 
annan-dagen upplevde vi en klass  
2-varning för mycket besvärligt 
väder på västkusten. 

som vanlIgt samlas vi alla till 
en gemensam »Vägdag« den 12 juni 
kl 10–12. Vi  jobbar med det vanliga 
underhållet som rör vägarna. Efter 
utfört arbete samlas alla som deltagit 
på lekplatsen och njuter av korv med 
dryck och en svalkande glass och 
kaffe med kaka.
 Håll ett öga på hur ni navigerar på 
sjövägarna i sommar! En van kapten 
med hemmahamn Mossholmen  
hamnade som ni kanske minns i 
denna beklagliga situation förra  
sommaren.

Väl mött, Stora Tjörnekalvs 
Samfällighetförening, 
Gemensamhetsanläggning GA:21 styrelseledamöter i våra föreningar

• IntresseförenIngeningemar lindoff, lena steijner, lena k. eliasson, lena Wedlin, Peter Wedlin, Birgitta Zetterlund och ordförande inger öhrn, tel: 0703-119432 
• hamnförenIngenkjell gullberg, karl Hartvig, sven Johansson, tommy Johansson, mariette Wikberg, Christer 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 ochtillsynsman robert karlsson tel: 0705-14 42 64
• tjörnekalvs fastboendeförenIngHenny karlsson, robert karlsson, mariette Wikberg, Hans Wilhelmson och ordförande susanna leibovici tel: 070 6584267, mail susanna@leibovici.se


