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A

tt jobba med Kalvebladet är
ett nöje – både professionellt,
som grafisk formgivare och
privat, som sommarboende på Tjörnekalv. Sommarboende är faktiskt
inte helt korrekt term för vi är på
Kalven både vår, höst och vinter.
I våras kom vi med Intresseföreningen fram till att Kalvebladet skulle
ha även ett vinternummer. För att
inte ha en paus på nästan 10 månader
mellan två nummer av Kalvebladet.
Vinternummer kommer vara bara på
två sidor så att var och en kan, om
man vill, lätt skriva ut sidorna för
läsning.

I detta nummer skriver Sigge Torgesson om hur han ser på omvandlingen av Tjörnekalv från ett fiskeläge
till en sommarö. Många känner igen
sig säkert i hans betraktelse. … De
åretruntboende och de sommarboende representerar två olika livsstilar och
det krävs anpassning från båda för att
ö-livet ska fungera …
Det var ganska många som anslöt sig
till framtagning av foto-almanackan
2014. Vilka fina bilder! Vi skickar almanackan till alla som beställer, maila
gärna DIN postadress.

Kalvebladet sponsras av
Smycka/Stjärnurmakarna • Gullbergs Ur Guld
www.gullbergsurguld.se
TECHAB www.techab.se

Vi kommer att ordna en fotoutställning nästa sommar med allas bidrag.
Och så länge vi har lust och hittar bra
motiv kan vi fortsätta med fotograferingen till almanackor och utställningar. Tema för nästa års almanacka
blir: »Utsikt från mitt fönster på
Kalven«. Vi har ju alla så olika vyer
från våra hus. Den nedan är från vårt
fönter mot hamnen.
Styrelse önskar er alla trevlig Jul
och Gott Nytt År 2014!
Viera Larsson
för Intresseföreningens styrelse
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Kalvens
omvandling
från fiskeläge
till sommarö
Ett gammals vykort lånat från Sigge

S

om de flesta av Kalvebladets
läsare känner till har Tjörnekalv varit ett gammalt genuint
fiskeläge, där det även fanns plats för
mindre jordbruk, som kunde bidraga
till öbornas försörjning. Den bofasta
befolkningen har minskat år för år
från att omkring år 1900 ha varit c:a
200 till dagens 8 – 10. I stället har ön
blivit ett eldorado för sommarboende,
som numera helt behärskar ön och
ger liv åt den.
När de första sommargästerna
började semestra här vet jag inte. Men
i början av 1900-talet bodde under
flera somrar en lärare Herman Dalin
med familj hos mina morföräldrar.
Han hade en syster Anna Dalin som
kom hit som lärarinna på 1890-talet
och sedan emigrerade till USA 1905.
Herman Dalin fotograferade
flitigt. I boken »Tjörnekalv under
tre sekler« (av Mona Axselsson och
Sigvard Torgesson, red.) finns 3 kort
som han har tagit. Ett på mina morföräldrar på sid 130, ett på min morfar
på sid 249 och ett på min morfar och
Olaus Mattiasson på sid 288.
Dessutom har jag ett kort som är
tagit inne hos mina morföräldrar och
med säkerhet är tagit före 1905, eftersom Anna Dalin finns med på kortet.
Det är möjligt att Herman Dalin
med familj var de första sommargästerna på Tjörnekalv.
Det har ju även funnits några
födda på Tjörnekalv, som flyttat

härifrån, men sedan de bildat familj
återvänt hit på somrarna. Som t.ex.
Mona Runfors-Mattsson. Hennes
morföräldrar var både sommar- och
åretruntboende på ön.
Det första äldre hus som såldes
till sommarhus var när Gadd år 1946
eller 1947 köpte Louis Jacobssons hus.
Därefter köpte Hedly 1951 den 1947
nedlagda skolan. Sedan var »karusellen« i gång allteftersom ön avfolkades
i allt snabbare takt. Dock var ännu in
på 1970 de flesta husen bebodda året
om eller ägdes av arvingar till dem som
bott där.
Fram till år 1960 var Tjörnekalv ett
municipalsamhälle, där först municipalstämman och efter 1954 municipalfullmäktige tog hand om öns angelägenheter. Från och med 1960 var det
Tjörns kommun som skulle sörja för
att öns behov tillgodosågs. Det fanns
inte längre någon på Tjörnekalv, som
hade något formellt ansvar för ön.
Åren gick, åkrarna lades igen,
stigarna började bli igenväxta, men då
fanns det några som insåg att något
måste göras.
Så bildades Tjörnekalvs intresseförening. I början var dess uppgifter att
ha kontakt med kommunen och från
kommunen anhålla om hjälp med de
behov som kunde uppstå, vidare skulle
man sätta i gång med röjningar och
hålla stigar framkomliga.
I stadgarna fastslogs att det i föreningens styrelse skulle ingå representanter

både från åretruntboende och sommarboende. Intresseföreningen har
uträttat många nyttiga saker under
årens lopp. Allt eftersom den bofasta
befolkningen minskat har det blivit
allt svårare att få någon åretruntboende med i styrelsen. I praktiken betyder
detta att Intresseföreningen tar hand
om de sommarboendes intressen och
önskemål. De få åretruntboende som
finns kvar känner sig åsidosatta och
anser att de sommarboende tar sig
alltför stora friheter.
Detta är inget unikt för Tjörnekalv. Det är liknande förhållande
på andra orter som blivit populära
sommarplatser.
De åretruntboende och de sommarboende representerar två olika
livsstilar och det krävs anpassning
från båda för att sommarlivet ska
fungera friktionsfritt.
Men vad hade det blivit av
Tjörnekalv, om ön inte hade blivit
ett populärt sommarställe? Hade det
över huvud funnits några åretruntboende kvar? Hur många hus hade
funnits kvar?
För de sommarboende känns det
tryggt att det finns åretruntboende
kvar, tyvärr är de alltför få. Och de
åretruntboende hade inte haft vatten
och avlopp, om inte de sommarboende funnits här.
I grunden trivs vi alla här, vare
sig vi bor här bara på sommaren eller
året runt.
Sigvard Torgersson
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