
 1 

 

Verksamhetsberättelse för Tjörns Hembygdsförening för år 2016 

Organisation  
Föreningen är via Bohusläns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges Hembygds-
förbund. 

Medlemsantalet  
Under 2016 har 474 medlemsavgifter betalats. Avgiften gäller för hela familjen. 

Styrelsens sammansättning år 2016 
Ordinarie     Ersättare 
Ordförande: Eva Ericsson   Åke Olofsson  
Vice ordförande: Gudrun Ivarsson   Gunnel Fosser 
Sekreterare: Birgith Åhs    Elaine Bergman 
Kassör: Inga-Lill Jansson 
Övriga ledamöter 
Arne Adolfsson 
Arne Andersson 
Margaretha Olofsson 
Christina Kihlqvist 
Björn Eskilsson 
 
Arbetsutskott 
Eva Ericsson, Gudrun Ivarsson, Inga-Lill Jansson, Arne Adolfsson 
 
Politiskt tillsatta ledamöter 
Ordinarie     Ersättare 
Kerstin Lönnbro André    Inga Olsson  
Gerhard Bernhardsson    Eskil Andreasson 
 
Representant vald av Tjörns Släktforskare 
Gudrun Ivarsson 
 
Revisorer:  
Ordinarie     Ersättare 
Ulf Eskilson     Annika Olausson 
Anders Thelander    Gunilla Månesköld 
 
Valberedning: 
Estrid Nilsson, Ylva Karlsson, Anette Fosser 
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Årets programverksamhet 2016 

Julfest 
Julfest för hembygdsföreningens aktiva medlemmar ägde rum den 10 januari i Kyrkans 
hus i Kållekärr. Underhållningen bestod av musik och sång av Lars-Erik Pettersson och 
Hans Forsberg i ett program om Dan Andersson. Öktekaffe och frukt serverades och 
samtalsvågorna gick höga. 

Berättarkvällar 
Årets berättarkvällar startade 25 januari med temat ”Olaus Olssons visor” vilka 
framfördes och berättades om av Lars-Erik Pettersson. Nästa berättarkväll den 22 
februari hade temat ”Från apostlahästar till bil” och presenterades av Mona Axelsson. 
Vårens sista berättarkväll hölls den 4 april och handlade om mat till vardag och fest. … 
Höstens första berättarkväll handlade om ”Isupptagning på Tjärne myr” och 
presenterades av Sture Berntsson. Därefter var det dags för årets sista tema som var 
”Snäckskalsbrytning på Tjörn” och Jimmy Hermansson visade bilder och berättade. 
Allt eftersom, har antalet intresserade besökare ökat och frimodigheten likaså. Många 
bidrar med minnen och upplevelser ur sin och Tjörns historia. Stort tack till alla som 
inleder, berättar och frågar dessa kvällar! 
 
Valborgsfirande 
Det var Stenkyrka och Valla kyrkokörer som stod för den musikaliska underhållningen 
på årets valborgsmässofirande. Vårtalare var komminister Jaana Pollari Lindström. 

Årsmöte 
Den 19 mars ägde hembygdsföreningens årsmöte rum på hembygdsmuseet. Efter 
sedvanliga förhandlingar, bjöds på underhållning av Eva Blume och Gert Magnusson. 
Programmet hette ”Sockerkaka på posten och andra brev från mormor Julia” 
 
Vårstädning 
Den årliga vårstädningen ägde rum måndagen den 16 maj i vackert väder och museet 
blev fräscht igen. 

Växtmarknad på Bräcke 
Tjörns trädgårdsförening anordnade även i år sin växtmarknad. Hembygdsföreningen 
skötte kaffeserveringen. 

Sveriges nationaldag 
Föreningen deltog som vanligt i nationaldagsfirandet med fanbärare Hasse Runegrund 
och Maj-Britt Nilsson, stort tack till er. 

Allsång i juni 
Lasse och Hasse sjöng en samling glada och välkända sånger med publiken i samlings-
salen. 
 
Midsommarfirande den 19 juni 2015 
Dagen före midsommarafton samlades runt 30 medlemmar för att förbereda själva 
midsommarafton och för att ta emot allt som skänkts till lotterier. Till matvarulotteriet 
togs emot ett stort antal äggostar, bullar och 70 mjuka kakor samt kaffe, sill och honung. 
Midsommarafton bjöd på blandat väder, åskvärme, men inget regn. Vi hade drygt 1000 
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betalande + alla barn. Kaffe och dricka såldes för ca 15 000 kronor och drygt 91 000 
kronor brutto fanns i kassan när dagen var slut. Omkring 70 funktionärer var fullt 
sysselsatta från 12:30 till 17, och på måndag efter helgen behövdes återigen många 
starka armar för att återställa och städa. Midsommarfirandet är den viktigaste 
inkomstkällan för att föreningen ska kunna utföra sina åtaganden. Stort tack till alla, 
men särskilt tack till organisatörerna Margit Karlsson och Ulla Johansson. 
 
Filmvisning 
Söndagen den 17 juli visade vi vår film på vår då nya storbildsskärm. Många kom och 
såg den för första gången, andra såg den igen. 
 
Hembygdsdag, hemvändardag och marknad den 24 juli 
Årets hembygdsdag och hemvändardag kombinerades med marknad. Tyvärr var vädret 
alltför varmt, så folk gick nog och badade istället, men några försäljare var nöjda med 
affärerna och släktforskarna sålde kaffe m.m.  
 
Musikstämma den 30 juli  
I år hade vi tur med vädret! En relativt stor publik hade samlats framför scenen när 
allspelet satte igång. Därefter samlades spelmännen i grupper och spelade i alla hörn på 
hembygdsgården. Kaffe och smörgås serverades och tog slut. Varmkorven saknades, 
men annars tyckte alla att det var en mycket lyckad musikstämma. 
 
Äldredag på Bräcke den 3 augusti 
Tillsammans med Tjörns kommun och Mötesplats Tjörn inbjöd hembygdsföreningen till 
en äldredag. Det var som vanligt en strålande sommardag och gräsmattan framför 
scenen var fylld av glada seniorer, som satt vid dukade kaffebord, när Axel Falk hälsade 
alla välkomna. Solveig Persson inledde med att berätta guldkorn ur arkivet, denna gång 
om torp och torpare. Därefter underhöll Lotta Rossövik, Haga-Lennart, Axel Falk och 
artistparet Knut och Maria seniorerna. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och vädret 
var först lite svalt i blåsten, men sen kom solen. Stort tack till alla som hade bakat och 
serverade. 

Allsång i augusti 
Eivor Jansson med vännerna Uno Engblom, Tommy Engblom och Jan-Åke Hansson höll i 
allsången denna kväll. Ca 45 personer deltog. 
 
Gudstjänst på Bräcke den 14 augusti 
En trogen skara gudstjänstbesökare. hade i år samlats framför scenen kl. 11.00 för att 
delta i friluftsgudstjänsten. Präst var Gisela Hellström och Valla spelmän spelade. 

Barnens dag den 21 augusti 
Även i år blev dagen en glad dag för alla barn och vuxna. Återigen hade vi tur med 
vädret. Föreningens medlemmar hade ordnat inte mindre än 20 olika barnaktiviteter. 
Några exempel på detta var att klappa smådjur, lära sig spinna, rida ponny, gå i skolan 
på mormors vis, köpa karameller i strut och smaka på egen kaka från den vedeldade 
bakugnen. Vuxna kunde köpa kaffe och lägga frivilligt med pengar i ”mjölkflaskan”. 
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Tidsresa för Tjörns skolklasser 
Alla elever i åk 5 har även i år fått besöka hembygdsmuseet och delta i en tidsresa till år 
1800. Eleverna har med hjälp av ett tjugotal medlemmar fått inblick i det vardagliga 
livet under den stora sillperioden. Tidsresan pågick under sju dagar i september månad. 
Medlemmarna gör ett storartat arbete med först teaterspel och sedan handledning i 
arbete från förr, stort tack! 

 
Teater 
På initiativ av Christina Kihlqvist togs pjäsen ”Guldvaggan” upp igen. Nu tog man hjälp 
av en regissör från Orust, Dennis Svensson, och sedan spelades pjäsen för utsålda hus i 
Sibräcka bygdegård under två kvällar i oktober. Stort tack till alla skådespelare! 
 
Kulturveckan 
Kulturförvaltningen satsade även i år på en kulturvecka för Tjörnborna vecka 40. 
Hembygdsföreningen hade då en av sina berättarkvällar, den om isupptagningen.  

Slöjdvandring 
Föreningen Tjörnslöjd har Slöjdvandring samtidigt med hela Bohuslän och det var i år 
helgen en vecka innan kulturveckan. Slöjdare runt om i STO-regionen hade öppna 
ateljéer och hembygdsmuseet var också öppet för visning av vårt textila kulturarv. Tre 
slöjdare lånade vår samlingssal för sin visning, de hade också bakat bröd till 
kaffeserveringen. 

Höstmöte på Tyft den 11 november 
Höstmötet på Billströmska folkhögskolan samlade ca 80 medlemmar. I år fick vi 
föreläsning och underhållning i ett. Det var Nils Zanders som intervjuades på ett 
underhållande sätt av Lennart Thorstensson, båda kända profiler från Kungälv. Zanders 
berättade om sitt liv som barnhemsbarn hos Frälsningsarmén och sjöng sånger till 
ackompanjemang av Thorstensson, Jan Albertsson och Alf Ivarsson. Därefter var det 
kaffe, fralla och kaka i matsalen. 

Utställningar 
I april ordnade en studiecirkelgrupp en utställning av vävnader i Kommunbibliotekets 
utställningsrum i Skärhamn. Där fanns prov på allehanda vävnader t.ex. mattor, täcken, 
kuddar, kläder, bonader och i tekniker som tuskaft, röllakan, finnvävnad, opphämta 
m.m. Utställningen var välbesökt och uppskattad. 

Gästspel 
Sveriges Hembygdsförbund hade hundraårsjubileum i år och Bohusläns 
hembygdsförbund ville skicka olika exempel från Bohuslän till det stora firandet helgen 
27–28 augusti på Skansen i Stockholm. Från Tjörns hembygdsförening deltog Ingemar 
Kristensson, Jan Olausson, Solveig Landberg och Gunnel Kristiansson. De visade vägning 
med besman och sillskärning, andra föreningar visade stenhuggning och 
bohusstickning. Birgith Åhs tog bilder och gjorde reportage. På lördagskvällens fest 
deltog även prins Carl Philip och prinsessan Sofia. 
 
Museet och besöksgrupper 
Museet har som vanligt hållits öppet alla söndagar i juli och augusti. Besöksantalet 
har varierat beroende på väder och konkurrerande arrangemang. Bland besöken kan 
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vi nämna grupper från Göteborgs hemsystrar, Skånegruppen, Bengtsfors hembygds-
förening, vinnaren 2015 i TV-serien ”Allt för Sverige” och hans familj, en annan grupp 
amerikaner med rötter i Valla samt ytterligare en släktgrupp från Göteborg och 
Amerika. 

Investeringar, underhåll, arbeten.    
Det stora arbetet detta år var att ta hand om huset vi ärvt i Rönnäng efter Ellinor 
Bartholdzon. I stort sett hela vårvintern var vi i huset ett par dagar i veckan och röjde. 
Den stora unika klädsamlingen flyttades till ett förråd i Skärhamn i väntan på sitt nya 
visningsrum. Många fina saker räddades till museet och loppisen. En del har kunnat 
säljas och annat har körts till Heås. Huset såldes och pengarna sattes in på eget konto 
tillsammans med en aktieportfölj, kallat Ellinors kulturfond. Pengarna är avsedda att 
iordningsställa ett rum för Ellinors kläder m.m., eventuellt även delas ut som stipendier. 
Hembygdsföreningens trädgårdsgrupp har skött trädgårdens växter och rabatter lika 
bra som vanligt, rabatter har grävts och fyllts på. Föreningen har även haft ett gott 
samarbete med biodlarföreningen och släktforskarföreningen. Teatergruppen har lagt 
ner ett stort antal repetitioner inför reprisen av ”Guldvaggan” som spelades i Sibräcka 
bygdegård i oktober. Föreningens diabilder har digitaliserats och försetts med sökbar 
information. Fotografering av föremål och registrering i dataprogrammet ”Sofie” är ett 
arbete som pågår. Fotoreportage på hemsidan och i lokalpressen sköts förtjänstfullt av 
våra medlemmar Ragnar Karlsson och Birgith Åhs. Vävgruppen fortsätter 
studiecirkelarbetet. 
 
Bidrag och gåvor 
Hembygdsföreningen noterar åter igen med tacksamhet stöd i form av lotterivinster, 
gåvor, rabatter vid inköp, olika tjänster m.m. från enskilda personer och företag. Ett 
stort, stort TACK till Er alla för ideellt arbete, samvaro och insatser av olika slag. Genom 
Er medverkan kan Tjörns Hembygdsförening fortsätta sitt viktiga arbete att bevara 
Tjörns kulturarv åt kommande generationer. 

 
                                                                                                                                                                                                                                             
Styrelsen 
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Kerstin Lönnbro André Gerhard Bernhardsson 
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