
 
 

 

Lite historia 

Varje båtklubb med självaktning strävade under tidigt 1900-tal efter en egen klubbholme. 

Avsikten var att få en bas för seglings- och regattaverksamhet i en tid, när kappsegling stod 

högt i kurs. Man ville också få ett färdmål, där medlemmarna kunde samlas till dans och 

fester och man ville gärna ha en skyddad natthamn på rimligt avstånd hemifrån. 

Runt Södra Björkfjärdens stränder finns just inga goda hamnvikar att tillgå, men Slandö kalv 

fångade intresset redan 1928, då tre båtklubbare i bil gav sig ut att söka spåra ägaren/ägarna 

bland gårdarna på Enhörnalandet. Efter operation dörrknackning befanns att tre gårdar var 

delägare i holmen. Alternativen arrende eller köp diskuterades, vilket i maj 1928 resulterade i 

ett köpavtal för kr 2.250:- . 

Sedan man försökt lösa hamnfrågan med pontonbryggor från bergen norr om nuvarande 

hamnen och pålade bryggor söder om holmen insåg man raskt att annat måste till, då is och 

vinterstormar fullständigt ödelagt anläggningarna. Med statsbidrag ( bensinskattemedel ) 

påbörjades schaktning och muddring av den vassiga vik som vetter mot Slandön strax norr om 

sundets smalaste del. Hamnen är delvis muddrad, delvis sprängd, och en stenpir anlades till 

skydd för bistra N –NW vindar och 1939 stod hamnen klar. Vid denna tidpunkt var dansbanan 

redan uppförd –nyligen totalrenoverad - likaså starttornet längst ut på N – NW udden. 

Världskriget utbrott innebar givetvis hårda restriktioner på verksamheten; motorbåtarna fick 

inget drivmedel, medan seglarna kunde nyttja holmen fullt ut, och under Sune Johanssons 

ordförandetid under kriget arrangerades Mälarens Seglarförbunds högtidsseglingar på 

”Kalven ” med ett dittills oöverträffat deltagarantal –över 250 båtar var anmälda ! 

Strax efter kriget kom en efterlängtad klubbstuga i form av en luftbevakningsbarack från 

Scania-Vabis´område. Den har i modern tid kompletterats med en stor altan med en 

hänförande utsikt över fjärden. 

Under de senaste decennierna har ”Kalven” fått vara bas för flera SM- seglingar för Rival 22, 

Mälarbåtar och 22 kvm skärgårdskryssare. Ett modernt toalett- och hygienhus har uppförts, 

betjänat av ett eget reningsverk. El och telefon finns draget till holmen, jourhavande 

hamnvärd har fått en dräglig bostad och det färskaste nytillskottet är en vedeldad bastu. 

Vatten finns från egen djupborrad ( 70m ) brunn, och närmast hamnen har vegetationen 

fortlöpande ansats och gallrats. 

Välkommen till Slandö Kalv ! 

 


