
 

Verksamhetsberättelse för Tjörns Hembygdsförening år 2021 
Organisation  
Föreningen är via Bohusläns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges Hembygds-
förbund. 
 
Medlemsantalet  
Under 2021 har 293 medlemsavgifter betalats. Avgiften gäller för hela familjen. 
 
Styrelsens sammansättning fr.o.m. 12 juni 2021 
Ordinarie     Ersättare 
Ordförande: Eva Ericsson   Anita Einarsson 
Vice ordförande: Margaretha Olofsson   Gunnel Fosser 
Sekreterare: Birgith Åhs    Elaine Bergman 
Kassör: Arne Andersson 
Övriga ledamöter 
Arne Adolfsson 
Mona Jansson 
Björn Eskilsson 
Aldo Andreasson 
Anders Patriksson 
 
Arbetsutskott 
Eva Ericsson, Margaretha Olofsson, Birgith Åhs, Arne Adolfsson, Arne Andersson 
 
Politiskt tillsatta ledamöter 
Ordinarie     Ersättare 
Louise Marklund    Inga Olsson  
Gerhard Bernhardsson    Mona Olausson 
 
Representant vald av Tjörns Släktforskare 
Gudrun Ivarsson 
 
Revisorer:  
Ordinarie     Ersättare 
Ulf Eskilson     Annika Olausson 
Anders Thelander    Gunilla Måneskiöld 
 
Valberedning: 
Estrid Nilsson, Ylva Karlsson, Anette Fosser 
 
Representant i Säbystiftelsen:  
Vakant 



 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året varav tre digitalt.  
 
Årsmöte hölls 12 juni 2021 utomhus framför scenen i gott väder. Ordförande för mötet 
var Anders Högmark och sekreterare var Birgith Åhs. Ur styrelsen avgick vice 
ordföranden Gudrun Ivarsson och kassören Inga-Lill Jansson. Till ny vice ordförande 
valdes Margaretha Olofsson och till kassör Arne Andersson. 
 
Byggruppen har haft ett antal möten och i augusti kom bygget igång. Då var gamla hus 
rivna och plattan lagd. Sedan har bygget fortskridit under hösten. Åsekanna/ 
takstolsfest/taklagsfest hölls 27 oktober. 
 
Årets programverksamhet 2021 
Pandemins restriktioner gjorde att det mesta fick ställas in. Inget inomhusarrangemang 
kunde genomföras. Valborgsmässoafton och midsommar kunde inte heller genomföras 
då restriktionerna inte tillät så stora folksamlingar. Däremot kunde vi ha mindre 
evenemang utomhus. 
 
Tjörndräktens dag 25 juli 
Dagen inleddes med musik av Stellan Hermansson, fiol och Claes Persson, gitarr och 
dragspel. Under ett stort tält som gav skugga kunde sedan skräddare Gert Alenhall visa 
och berätta om museets originaldelar av tjörndräkten. Gudrun Ivarsson, som också 
känner till allt om dräkterna, var med och visade. Några besökare bar sina dräkter och 
fick gratis kaffe. En folkdansgrupp från Göteborg National Dans Sällskap – GDNS 
dansade ett antal uppskattade danser i folkdräkter och med egen spelmansgrupp. 
 
Stor loppmarknad 1 augusti 
Många hade anmält att de ville vara med och sälja loppor. Vädret var bra och många 
besökare kom och handlade. Föreningen sålde också bra. 
 
Viskonsert i det gröna 7 augusti 
Christina Kihlqvist med flera hade organiserat publiken på ett coronasäkert sätt. Kaffe 
ingick i entrén och serverades vid borden på gräsmattan. Lotta och Haga-Lennart med 
bröder höll en strålande konsert från scenen i den vackra eftermiddagens senare del. 
 
Gudstjänst hölls den 8 augusti 
Präst var Malin Ringfälter. Kantor Barbro Wiskari och Valla spelmän stod för musiken. 
Efteråt serverades kyrkkaffe. 
 
Barnens dag 22 augusti 
Många engagerade vuxna visade och hjälpte barnen göra leksaker från förr, arga gubben 
skojade med barnen och andra lekte gammaldags lekar. Ca 100 barn hade roligt och 
provade också på bak, tvätt på bräde, gammaldags skola mm. 
 
Kvarnens dag 29 augusti 
Fjälebrokvarnen Hade renoverats och fått ny hättan och ny panel på sydsidan. Bror 
Berntsson, snickarna Jörgen Bertilsson och Niklas Myrmark berättade hur det hade gått 
till. Hembygdsföreningens Björn Eskilsson och Arne Anderson hade medverkat under 



renoveringen.  Alf Ivarsson och Jan Albertsson underhöll med kvarnvisor och andra 
visor. 
 
Söndags-öppet 
Föreningen har som vanligt haft söndagsöppet under juli och augusti. Då har även logen 
varit öppen med försäljning av ”loppor”. Det var uppskattat och gav fler besökare. 
 
Nyinkommet till museet 
Från flera dödsbon har vi fått motta föremål och textil till både museet och 
loppmarknad. Bland annat har vi fått en urna och bjällerkransar av Inger Pettersson, 
som hennes make Johan i sin tur fått från Basteröd. 
 
Investeringar 
Den stora investeringen är ny samlingssal med inventarier, nya lås, nytt larm. 
 
Underhåll och arbeten 
Pandemins restriktioner gjorde att evenemang fick ställas in men också att mindre 
grupper kunde träffas med avstånd och utföra underhåll. Trädgårdsgruppen har 
renoverat rabatter, kantat med stenar, lagt om stenplattorna vid Emils stuga. De har 
också fått ett nytt skjul för redskap, byggt av KG Gustavsson. Tröskeskjulet har röjts och 
rensats, en rutten likvagn har bränts, ett nytt golv har lagts, innehållet går lättare att se. 
Bräder har bytts och målats, nytt förråd till gräsklipparen har byggts. Böckerna i 
skrivrummet har digitaliserats, textilier i förråd och donation har sorterats och 
dokumenterats. Bröd har bakats och sålts. 
 
Studiecirkel 
Under hösten har en grupp planerat hur gamla samlingssalen kunde förvandlas till 
utställningslokal för donator Elinor Bartholdssons och museets textilier. Ett arbete som 
påbörjas parallellt med flytten till nya samlingssalen. 
 
Vandringsbroschyr 
Runt omkring vårt museum finns många fornminnen och sevärdheter. Under året har vi 
arbetat med ett utkast till vandringsbroschyr för en runda till dessa kulturarv. Det blir 
en promenad på ca 4 kilometer som kommer tryckas upp i år. 
 
Avtackning 
Gudrun Ivarsson är den ena av styrelsens medlemmar, som varit med längst och nu valt 
att endast fortsätta med utställningsarbete och dokumentation. Hon är en av de 
kunnigaste och med bäst överblick av föreningens skatter. Därför hade vi en liten 
avtackning, utomhus i vackert sommarväder med god mat, tårta och present. 
 
TACK 
Stort tack till sponsorer, medlemmar och aktiva hembygdsmedarbetare! Under året 
har ett stort antal ideella timmar arbetats för föreningen, minst 3500 h. Vi bad om lite 
extra pengar av medlemmarna och fick fantastisk respons. Gåvor och sponsorpengar 
gav 807 100 kr. Från Jarl och Asta Johanssons testamente fick vi 1 000 000 kr vilket 
gjorde att vi kunde känna oss lugnare med att fortsätta byggandet.  
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