
 

 

      
 

……………………………………………………………..…..…… 
 

 
Välkommen till Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma!   
 

Söndag 8 maj 2022 på Billströmska folkhögskolan Tjörn och  
hos Bhfs medlemsföreningar på Tjörn  
 

 

Program     
 

Från 8.15 Kaffe & smörgås        
    

8.45  Välkommen!             

           Värdföreningarna                                            
            

Anders G Högmark, kommunfullmäktiges ordf. Tjörns kommun 
           

Ingrid Kennborn, ordf. Bohusläns hembygdsförbund  
 

9.25    Årsmöte                                               
 

Paus med frukt & vatten 
 

          Forts. årsmöte                  
 

12.00     Lunch   
 

13.00  Hedersdiplom och förtjänstplaketter delas ut  
 

             Årets hembygdsbok och Årets hembygdsskrift presenteras          
 

          Info om eftermiddagens program  
 

13.45 Upplev Tjörnföreningarnas besöksmål – bussar avgår  
                 

Info om besöksmålen på nästa sida  
  

                 Eftermiddagskaffe på besöksmålen/hos föreningarna  
 

16.45 Bussar åter till Billströmska folkhögskolan  

 
 

Varmt välkommen! 
/Bohusläns hembygdsförbunds styrelse & medlemsföreningarna på Tjörn  
 

……………………………………………………………..…..…..……  
 

             Vänd!  
 

 

 

 

 



 

 

1.De seglade för Tjörn. Föreningen 

förvaltar ett av Skärhamns äldsta hus, det 

s.k. Cherlinska huset från 1872. Huset var 

stort för sin tid med finrum, framkammare 

och kök. Interiören, bl.a. spisen, med s.k. 

gruva, är i ursprungligt skick.  

Idag finns föreningens Sjöfartsmuseum i 

huset. Här visas modeller, navigations- 

och fiskeutrustning m.fl. föremål, bilder 

och skrifter. Nära Sjöfartsmuseet har 

skutan M/S Atene sin hemmahamn.    
 

2.Elin Sundbergs vänförening. Rösträtts- 

kämpen, nykterhetsaktivisten, teosofen, 

företagaren, vegetarianen, folkhögskole-

läraren m.m. Elin Sundberg föddes 1880 

och dog 1965. 1916 lät Elin bygga Villa 

Solfrid, ett stenhus på en öde myr i Västra 

Sunna. Elin förvandlade den sanka myren 

till en grönskande trädgård & blomstrande 

park. Idag är det vackra huset och 

trädgården museum. Vid vissa evenemang 

dyker Elin själv upp! 

 

  
           

3. Sundsby vänförening. Gården nämns i skrifter år 1388. Mest känd är säteriet för 

tiden då Margaretha Huitfeldt, maken Tomas Dyre och deras tre barn levde här under  

1600-talet. Idag är säteriet omgärdat av en stor park, köksträdgård & nyrestaurerad 

karpdamm. Här finns affärer, restaurang & vandringsleder på den vackra ön Mjörn. 
 

 
 

4.Säbygårdens vänner. Länsman Kristian 

Pettersson lät bygga huset 1804 Huset har 

varit mangårdsbyggnad på Säby Nord- 

gård, tills Kristians ättlingar lämnade 

huset 1975. Gården är en framkammar-

stuga, en variant av enkelstugan. Till 

huvudbyggnaden hör en drängstuga som 

också använts för bakning & tvätt. Husen 

ägs av Tjörns kommun, förvaltas av 

Stiftelsen Säbygården och Säbygårdens   

vänner ansvarar för tillsyn och guidning. 
 

5.Tjörns hembygdsförening. Det började med en ryggåsstuga för 80 år sedan, sen har 

fler byggnader samlats på f.d. hembygdsforskaren Olaus Olssons gård. Gården har anor 

från 1300-talet, har ägts av bl.a. Margaretha Huitfeldt och är nu museum. Ny samlingssal 

har byggts tack vare en donation av en designer med rötter på Tjörn, lokalen invigs i maj.  

I gamla samlingssalen ska del av hennes design visas, tillsammans med museets textilier.    
 

 


