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Spårvägens semesteranläggning på Skräddarön.
Foto Lars Rydbom.
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Förord

Historien om de företags- och fackföreningsägda semesteranlägg-
ningarna är en av många berättelser om det moderna Västra götaland. 
denna studie har ingått som en del i ramprojektet moderna Västra 
götaland, en tematisk satsning kring modernismens byggande, som 
bedrivits under perioden 2008–2014 med medverkande från Väst-
arvet, göteborgs stadsmuseum samt Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Föreliggande skrift berättar om framväxten av semesteranläggningar 
skapade av företag och lokala fackföreningar för deras personal. i 
skriftens andra del görs en presentation av ett trettiotal anläggningar. 
redovisningen utger sig inte för att vara heltäckande, och dokumenta-
tionen som ligger till grund för denna rapport berör fler anläggningar 
än de som redovisas. det finns därtill sannolikt fler semesteranlägg-
ningar av liknande typ som vi under projekttiden inte fått vetskap om. 

ansvarig för dokumentation, liksom för redovisningen i denna rapport 
har varit Lars rydbom, bohusläns museum. Under projektets inledning 
medverkade även Katarina andersson och andreas Hansen, bohusläns 
museum.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som förmedlat kunskaper kring de 
enskilda anläggningarna och bistått oss i dokumentationen.

Lars rydbom, Uddevalla den 30 oktober 2014
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Företags- och fackföreningsägda semesteranläggning-
ar är en del av vår moderna historia och har varit en 
viktig del i det som format synen på semestrandet un-
der decennierna kring 1900-talets mitt. Tillkomsten 
av anläggningarna är intimt knuten till rätten till se-
mester. Den första semesteralagstiftningen kom un-
der 1930-talets slut. Vid samma tid skedde en kraftig 
utveckling av förutsättningarna för en utvecklad tu-
rism genom etablering av hotell, pensionat och cam-
pingverksamhet på många håll. Semesteranläggningar 
växte fram som en förmån för anställda vid såväl till-
verkningsindustrier som andra företag. Utvecklingen 
tog sin början under 1920-talets sista år, men det var 
mot slutet av 1930-talet och under de följande två de-
cennierna som den fick sitt stora genomslag. Vi har 
valt att dokumentera ett trettiotal anläggningar i Västra 
Götaland, hur de växte fram och utvecklades, och hur 
de fungerar idag.

Projektet
En viktig bakgrund till denna studie har varit att de 
företags- och fackföreningsägda anläggningarna va-
rit mycket lite kända. Samtidigt kunde man i media 
under 1990- och början av 2000-talet konstatera att 
anläggningarna genomgick stora förändringar. Det 
var allt ifrån försäljning från »moderbolaget« till nya 
intressenter – till att hela anläggningar revs för att ge 
plats för ny bebyggelse. En befogad fråga utifrån kul-

turhistorisk och antikvarisk horisont var då vilka an-
läggning av denna kategori som har funnits, samt vilka 
som fortfarande finns kvar i Västra Götaland. Vi ville 
också få belyst i vilken utsträckning de har bevarat sin 
karaktär från tillkomsttiden eller uppbyggnadsskedet. 
Likaså ville vi sätta fokus på vilka hotbilder som finns 
mot dessa anläggningar idag. 

De första tankarna kring denna dokumentation väck-
tes redan kring år 2000, bland annat med anledning 
av förslag till rivning av Volvo AB :s anläggning på ön 
Trälen i Kungälvs kommun liksom av ombyggnaden av 
AB Flygmotors ( sedermera AB Volvo flygmotors ) se-
mesteranläggning på Bokenäset väster om Uddevalla.

Arbetet med studien inleddes år 2008. Under den tid 
projektet varit i gång har stora förändringar skett bland 
de dokumenterade anläggningarna. Med utgångs-
punkt i den dokumentation av barnkolonier som ge-
nomfördes i Bohuslän 2006 ( Västkustsommar ) har vi 
arbetat fram en metodik som fungerar bra även i detta 
projekt. För att kunna bygga på vår kunskap sände vi 
ut frågelistor till samtliga hembygdsföreningar i Väs-
tra Götalandsregionen. Vi tog också kontakt med LO, 
TCO, SACO och deras större medlemsförbund. 

Det insamlade materialet utgör inte en fullständig re-
dovisning av alla semesterstängningar som kan  knytas 

Företags- och  
fackföreningsägda semesteranläggningarR
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fika huvudmannaskap. En del anläggningar har endast 
fungerat under mycket kort tid för att sedan läggas ner. 
Det förväntade resultatet av projektet har varit att få en 
översiktlig kunskap om förekomsten av fritidsanlägg-
ningar uppförda av företag, fackföreningar eller andra 

Med skärgårdsbåt till sommarparadiset. M/S Granita går enligt turlista från Tjörnbrons norra brofäste och SKF :s  
anläggning Lilla Brattön.

Foto Lars Rydbom

till enskilda företag och arbetsplatser. Det ligger en 
svårighet i att urskilja dem från övriga semesteran-
läggningar och kräver ofta en noggrann genomgång i 
arkiv från fackföreningar eller enskilda företag för att 
belägga semesteranläggningarnas existens och speci-
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sammanslutningar knutna till enskilda företag i Västra 
Götalands län.

Medel för dokumentationen har erhållits från länsstyrel-
sen i Västra Götaland och projektet är ett av flera projekt 
inom ramen för satsningen, Moderna Västra Götaland, 
i vilken länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Västarvet samt 
Göteborgs stadsmuseum samverkat för att dokumentera 
och belysa byggandet under perioden 1930–1980. 

Denna genomgång berör anläggningar som är till-
komna under en period från 1930-talet och fram till 
år 1980. Inom denna tidsperiod kan man utläsa att näst 
intill varje decennium har genererat sina tidstypiska 
anläggningar, sett utifrån såväl driftsform och teknisk 
standard som beträffande arkitektonisk gestaltning.

Bakgrund
Anläggningar skapade för semester och rekreation kan 
bland sina tidigaste föregångare räkna såväl brunns-
orterna som badorterna. Inte minst gäller detta för 
Bohuskusten där ett stort antal badanläggningar med 
logimöjligheter växte fram under 1800-talet. De salta 
baden och den friska luften ansågs av många som un-
dergörande och hälsobefrämjande. Badorterna hade 
sin främsta målgrupp bland de bättre bemedlade. De 
var i många fall byggda som en kombination av hälso-
anläggningar och plats för förströelse. Badorterna till-
kom ofta i redan etablerade orter som Marstrand och 
Lysekil, medan andra tillkom på närmast jungfrulig 
mark där verksamheten blev grunden för nya orters 
tillkomst. Även om badorten som fenomen hade spe-
lat ut sin roll under 1900-talets första decennier fanns 

Till vänster : Semesteranläggning skapad av RESO på Hermanö utanför Gullholmen, Gullholmsbaden.
Till höger : Flygbild över Volvo AB:s semesteranläggning Trälen väster om Kungälv från 1952. Ön var vid denna tid i stort 
sett färdigbyggd med alla stugor med undantag för den stora restaurangbyggnaden som tillkom under decenniets slut. 
samtliga byggnader på bilden är idag rivna.
Foton Bohusläns museums arkiv.
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mycket av associationerna till Bohuskustens kvaliteter 
som sommar- och rekreationsmiljö kvar långt efter att 
badorterna spelat ut sin roll. För de breda folklagren 
var dock säkert tanken på att tillbringa delar av som-
maren på särskilt utvalda platser med sol och bad och 
fritidsaktiviteter främmande.

Hos regering, arbetstagarorganisationer och från ar-
betsgivarhåll fanns under det tidiga 1900-talet till viss 
del en samsyn om värdet av att möjliggöra för arbets-
tagarna att få en avkopplande, men också aktiv semes-
terledighet med frisk luft och fysisk aktivitet.  

Under 1930-talets slut var begreppet fritid och turism 
något av tidens modeord. År 1937 tillsatte regeringen 
en »fritidsutredning«. I dess betänkanden kom den att 

presentera idéer som förespeglade såväl allemansrät-
ten som införandet av skydd av stränder. Utredningen 
skulle även ge kommentarer till olika föreslagna åt-
gärder, generella såväl som lokala, som skulle främja 
ett utvecklat friluftsliv. Året därpå hölls en nationell 
utställning i Ystad, benämnd Fritiden. Det var den för-
sta utställningen i sitt slag och den visade fram olika 
aktiviteter som den fria tiden kunde nyttjas till. 

Semesterledigheten var, liksom arbetstiden, fram till 
denna tid en fråga som förhandlades fram lokalt och 
inom företagen mellan arbetsmarknadens parter. Att 
vara »ledig« var vid denna tidpunkt mycket ovanligt 
och hörde till de övre samhällsklassernas privilegier. 
Semesterledigheten var ingen rättighet utan ett uttryck 
för välvilja från arbetsgivaren, eller ett resultat av en 

Till vänster : En av de tidiga uthyrningstugorna vid Svenska flygmotor ABs semesteranläggning på Bokenäset i Uddevalla 
kommun fotograferad 1948. Idag finns en stuga av denna typ bevarad i anläggningen.

Foto Bohusläns museums arkiv.
Till höger : Uthyrningstuga vid Rolfskärrs Semsterby med Vänern i bakgrunden. Stugan uppfördes och ägs alltjämt av 

Järnvägsmännens semesterhemsförening.
Foto Lars Rydbom.
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framgångsrik facklig kamp. Under det tidiga 1900-ta-
let var det stor skillnad mellan olika yrkesgrupper vad 
gällde semesteravtal och semesterns längd. År 1938 lag-
stadgades det om två veckors semester för arbetare. 
Semesterledigheten förlängdes därefter för alla med 
en vecka år 1951 och med ytterligare en vecka år 1963. 
Sedan 1978 är den lagstadgade semestern tjugofem 
 dagar men utöver detta har många anställda ytterligare 
semesterdagar inskrivna i förhandlade kollektivavtal. 

Införandet av den generella semesterledigheten ledde 
till ett stort uppsving för utbudet av anläggningar för 
den ökade turismen. Bolaget RESO tillkom år 1937 som 
en folkrörelseägd hotellkedja och resebyrå med syfte 
att möjliggöra en aktiv semester för gemene man. Stif-
tare till denna organisation var ABF ( arbetarnas bild-
ningsförbund ), KF ( kooperativa förbundet ) samt STF 
( Svenska turistföreningen ). Samtidigt växte även pri-
vatägda hotell, pensionat, campingar och anläggningar 
med uthyrningsstugor fram. Därutöver växte det under 
1940–60-talet fram ett stort antal fritidshus områden, 
i mer eller mindre organiserad form, där man själv 
köpte sig en tomt och bebyggde den. Vid samma tid 
skedde också en kraftig utbyggnad av turistbyråer i 
kommunerna för att stötta den lokala turismen.

Den första anläggningen av det slag som denna skrift 
berör var SKF :s anläggning på Lilla Brattön, som 

Järnvägsmännens semesterhemsförening köpte 1938 en 
redan befintlig pensionatsanläggning och utvecklade 
denna ytterligare och lät uppföra radhusen till höger.
Foto Lars Rydbom.
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 tillkom redan 1927. Men det var just åren kring andra 
världskriget som den stora merparten av anläggning-
arna uppfördes.

Vad är en företags-  
eller fackföreningsägd semesteranläggning ?
Fokus i denna studie har gällt företags- och fackfören-
ingsägda fritidsanläggningar. Dessa har uppförts och 
brukats som en förmån för de anställda på ett före-
tag, eller varit en medlemsförmån för anslutna till en 
fackförening eller en fackklubb vid ett visst företag. 
De större anläggningarna skapades ofta ursprungligen 
av företagen som en personalförmån för de  anställda. 
Ansvaret överfördes senare ofta till en mer eller mindre 
fristående personalstiftelse eller till en enskild fack-
klubb knuten till företaget. Det är dock sällen en sär-
skilt stor skillnad mellan de två kategorierna. Ansvaret 
för semesteranläggningen har setts som ett mervärde 
oavsett huvudman – och kopplingen till »hemmaindu-
strin« eller företaget har funnits i båda fallen. De fack-
föreningsägda anläggningarna har i viss utsträckning 
även uppförts, samt använts, som kursgårdar. I enstaka 
fall har de byggts upp för att fungera som sådana efter 
sommarmånaderna, men med sommaruthyrning för 
medlemmarna under semestern. Sådana anläggningar 
har framförallt tillkommit under 1970–1980-talen.

Definitionen av begreppet semesteranläggning måste 
med nödvändighet vara relativt vid. Begreppets inne-
börd skiftar i allmänhet också över tid. Bakgrunden 
till anläggningens tillkomst har också varierat, bero-
ende på vem som varit anläggningens huvudman. En 
arbetsgivare kunde till exempel låta uppföra en se-

mesteranläggning för sina anställda som ett uttryck 
för filantropi i förhållande till företagets anställda, där 
anläggningens främsta funktion var att fungera som ett 
vilohem för personalen. Semesteranläggningen kunde 
också vara ett sätt för företagsledningen att knyta de 
anställda närmare företaget och göra dem mer trogna 
sin arbetsgivare. För en fackförening kunde möjlighe-
ten att erbjuda en stuga för uthyrning med subventio-
nerat pris till dess medlemmar vara ett sätt att skapa 
ett ytterligare mervärde med medlemskapet. Men det 
kunde också vara ett sätt att skapa sammanhållning 
bland de fackligt anslutna och bistå till att ge gemen-
samma kollektiva semestererfarenheter. 

Rent fysiskt kan en semesteranläggning vara allt från 
en campingplats eller ett antal semesterstugor – till en 
större anläggning med stugor och hotell, och med såväl 
restaurang som egen affär. Vid flera har det funnits 
olika anläggningar för förströelse såsom dansbana, lek-
plats, fotbollsplan och minigolfbana liksom möjlighet 
att hyra båt eller cykel.

Andra semesteranläggningar
Utöver de ovan nämnda finns ett antal andra semes-
ter- och ferieanläggningar som sprungit fram ur folk-
rörelsers och ideella organisationers behov, för deras 
kursverksamhet och som en förmån knuten till för-
eningsmedlemskapet. De har gett en möjlighet att 
kunna träffas och umgås med föreningskollegor på 
natursköna platser. De socialdemokratiska kvinno-
distrikten skapade Semesterhem för Arbetarkvinnor 
och Husmödrarnas Vilo- och Semesterhem. Den för-
sta anläggningen av denna typ tillkom i Västmanland, 
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men  motsvarande anläggningar fanns sedan också i 
Ale-Skövde sydväst om Lilla Edet och i Sundsandvik 
utanför Uddevalla. Syftet med dem var att ge hus-
mödrar möjlighet till vila från det ofta hårda slitet som 
hemmafru. Under 1940-talet var systemet sanktionerat 
med kommunalt stöd i form av bidrag för resan till 
och från semester anläggningen för den behövande, 
och även i form av ekonomiskt stöd till verksamhetens 
drift från kommun och landsting. 

För barnen finns motsvarigheten i tillkomsten av barn-
kolonier. Under första halvan av 1900-talet byggdes ett 
stort antal barnkolonier upp vilka även de till stor del 
låg utmed Bohuskusten. De byggdes upp av enskilda 
kommuner, framförallt från mellansverige, samt av en-
skilda organisationer vilka köpte in eller arrenderade 
mark för ändamålet. Syftet var att möjliggöra för fram-
förallt mindre bemedlades barn att få en avkopplande 
sommar under organiserade former. Sommarsemes-
tern med familjen, så som vi tänker oss den idag, var 
fortfarande ovanlig

Bland övriga ideella aktörer som formade våra tidiga 
semestervanor märks frikyrkorörelsen – däribland 
KFUM/KFUK – men också anläggningar tillhörande 
organisationer vilka primärt har till syfte att främja ett 
aktivt friluftsliv såsom scoutrörelsen, friluftsfrämjan-
det etcetera. 

Utöver de ovan nämnda skedde också en kraftig ut-
byggnad av semesteranläggningar i privat regi. Under 
perioden byggs allt från pensionat, uthyrningsrum, 
vandrarhem, uthyrningsstugor och campinganlägg-

ningar till 1960-talens motell för att möta den ökade 
turismen, de nya semestervanorna och det allt mer 
intensiva resandet.

Anläggningarnas lokalisering och ägande
De allra flesta företags- och fackföreningsägda semes-
teranläggningarna inom Västra Götalands län som 
behandlas i denna undersökning, har legat utmed 
Bohuskusten. Även bland de som alltjämt finns kvar 
så ligger merparten utmed Bohusläns kust. Kontakten 
med havet, med möjlighet till bad, har varit en viktig 
lokaliseringsfaktor – men likaså att de är belägna i en 
skyddad och avskild miljö. De flesta anläggningarna 
ligger inne i fjordarna eller i en skyddad vik. Ström-
stads och Uddevalla kommuner har flest anläggningar 
med fem stycken vardera. I Kungälvs kommun finns 
fyra och i Tanums, Orust, samt Tjörns kommuner 
vardera två anläggningar. Två anläggningar är beläg-
na utmed Vänern. Anläggningarna i Västra Götaland 
har alla utan undantag uppförts för att fungera under 
sommarsemestern. 

Huvudman för de flesta av de företags- eller fackför-
eningsägda anläggningarna har varit större verkstads-
industrier såsom Volvo, Bofors eller Götaverken, men 
anläggningar har även förekommit i mindre företag. 
Flera av de industrianknutna anläggningarna har en 
gemensam nämnare i SKF :s grundare Sven Wingquist. 
Förutom sin roll som verkställande direktör samt se-
nare styrelseordförande för SKF satt han även som 
ordförande i styrelsen för såväl Bofors AB som Volvo 
AB. Wingquist har haft en betydelsefull roll för till-
komsten av flera av de anläggningar som tillkom  under 
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1930–40-talen. I en del fall har företaget, dess VD eller 
styrelseordförande donerat ett markområde – eller 
som i några fall, en hel ö – som särskilt inköpts för än-
damålet. I andra fall har det rört sig om ett ekonomiskt 
bidrag från företaget till en lokal fackklubb eller perso-
nalstiftelse, som kunnat disponeras för inköp av mark 
och uppförande av stugor för sommaruthyrning. De 
anställda har genom en semesterstiftelse eller genom 
sin lokala fackförening stått för uppförandet. Grund-
plåten till uppbyggandet av semesteranläggningen har 
ofta utgjorts av en donation som getts som gåva från 
företaget till de anställda. Inte  sällan har detta skett i 
anslutning till högtidlighållandet av en verkställande 
direktörs eller ordförandes bemärkelsedag.

Inom pappersindustrin fanns ett särskilt förhållande 
som möjliggjorde framväxten av semesteranläggning-
ar för de anställda. Då pappers- och cellulosaindustrin 
gick mycket bra kring 1950-talets början skapades ett 
avtal mellan dels Statens handels- och industrikom-

mission, dels Svenska pappersbruksföreningen och 
Svenska Cellulosaföreningen. Företagen skulle i och 
med detta avtal betala en avgift för varje ton papper 
eller cellulosa, såsom en konjunkturdämpande åtgärd. 
Återbetalningen skedde senare till egna företagsstif-
telser som skulle användas »för sociala ändamål till 
fromma för de anställda«. Denna utveckling av perso-
nalbefrämjande fonder inom pappersindustrin skedde 
samtidigt med det uppblossande Koreakriget varför de 
ofta omtalas som just »Koreapengar«. Katrinefors pap-
persbruk i Mariestad, Wargöns pappersbruk liksom 
Uddeholms pappersbruk var några av de företag som 
skapade sådana personalstiftelser och där man valt att 
lägga sina fonderade medel på att skapa och driva egna 
semesteranläggningar för sina anställda – antingen 
själva eller genom en lokal fackförening. Många pap-
pers- och cellulosaindustrier har än idag stora tillgång-
ar knutna till sina personalstiftelser. Dock har man i 
senare tid valt att dela ut dem som stipendier till sina 
anställda eller bistå med medel för fritidsaktiviteter på 

Till vänster : Resturangbyggnaden till Postverkets semesteranläggning i Hällestrand, Strömstad kommun Senare gavs an-
läggningen namnet Silverhornet och idag går den under namnet Hällestrand resort. 
Till höger : Utsikt över Ellösefjorden från Sjuntorps fabrikers semsteranläggning I Rågårdsvik. 
Foton Lars Rydbom.
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hemorten istället för att driva och förvalta en semester-
anläggning på annan ort. 

Bland vissa semesteranläggningar för LO-anställda har 
det funnits ett visst samarbete semesteranläggningarna 
emellan som möjliggjort för enskilda att hyra boende 
på andra semesteranläggningar. Ett sådant samarbete 
har funnits mellan SKF :s Lilla Brattön, NOHAB :s Ulv-
ön, Bofors Storön, Katrineholms mekaniska verkstads 
semesteranläggning Lappetorp på ostkusten, ASEAs 
anläggning på Björnön i Mälaren och SKF i Hofors 
anläggning Engeltofta utanför Gävle.  

Det var inte bara inom tillverkningsindustrin som se-
mesteranläggningar för anställda skapades. De statliga 
verken ; Postverket och Statens järnvägar ( SJ ), har båda 
erbjudit sina anställda sommarboende vid Bohuskus-
ten. Postverket i semesteranläggningen Silverhornet 
i Hällestrand norr om Strömstad och SJ i Hällekind 
strax söder om Strömstad. Båda dessa anläggningar 
ingick i ett större utbud för verkens personal med se-
mesteranläggningar på flera ställen i Sverige, däribland 
även i fjällen. För SJ :s del skapades en organisation för 
att erbjuda semestervistelse för den egna personalen 
och deras anhöriga redan 1906 genom bildandet av 
Svenska Järnvägsmännens Hvilohemsförening, vilken 
senare bytte namn till Svenska Järnvägsmännens Se-
mesterhemsförening.

Även bland kommuner har det förekommit att man 
skapat en semesteranläggning för de kommunalt an-
ställda.

Specifikt för de företags- och fackföreningsägda an-
läggningarna är att de är, och har varit, mycket lite kän-
da lokalt i den närmiljö där de finns. De kan säsongsvis 
ha sysselsatt några anställda som bott i anläggningens 
närhet men i övrigt har de varit relativt okända för 
lokalbefolkningen. Däremot är de i många fall i högsta 
grad kända inom ägarföretaget och på den ort där fö-
retaget ligger. Katrinevik på Tjörn, en anläggning som 
hört till Katrinefors pappersbruk och numera är en del 
i dagens finska koncern Metsä Tissue, märks knappast 
alls i sitt närområde på södra Tjörn. Däremot är den 
väl känd i »moderorten« Mariestad, och framförallt 
bland de anställda och deras anhöriga vid Katrinefors 
bruk i Mariestad. 

Som tidigare nämnts har de flesta anläggningarna 
byggts upp från 1930-talet och fram till 1980-talet. Från 
1975 och framåt, har personalförmånerna knutna till 
semester för anställda i hög grad bestått av hyra av 
enstaka lägenheter eller stugor i andelsägda anlägg-
ningar. Eller så har de varit upplåtna med så kallade 
»timeshare«-upplägg, där stugan eller lägenheten hyrs 
av företaget under vissa veckor och vidareuthyrs till 
personalen. För anläggningarna som tillkommit från 
1975 och framåt gäller också att företaget köpt in en del 
i en större semesterby som byggts av externa privata 
aktörer. Husen förvaltas tillsammans med andra hus 
inom semesterbyn av ett lokalt bolag. Några semester-
anläggningar såsom det nuvarande Gullholmsbaden 
på västra Orust, Tanumstrand söder om Grebbestad 
samt Capri norr om Strömstad, kan ses som exempel 
på denna moderna utveckling. 
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Hoten mot semesteranläggningarna ?
De företags- och fackföreningsägda semesteranlägg-
ningar som redovisas i denna studie befinner sig i olika 
utvecklingsfaser. Ses de sammantaget kan man utläsa  
ett ganska generellt utvecklingsmönster, där mycket 
styrts av förändringar i omvärlden. Semestervanorna 
har förändrats över tid, från en förmån som mer el-
ler mindre tydligt var knuten till det egna arbetet och 
 företaget till ett mer individuellt »semestrande« med 
generellt minskat intresse för kollektiva semesterför-
måner. Semestern har under senare decennier mer och 
mer förvandlats till en tid under året då man vill för-
verkliga sina drömmar och berikas med spännande och 
intressanta upplevelser. Charterresor till varmare län-
der, bilsemester eller upplevelseturism kan alla ses som 
exempel på en ökad »privatisering« av semesterlivet. 

En bidragande faktor till det minskade intresset att 
nyttja anläggningarna har varit allt högre krav på stan-
dard för semesterboendet. De äldsta anläggningarnas 
små enkla byggnader av träregelstomme och masonit, 
med sovbritsar och ett litet pentry, kollektiva toaletter 
samt avsaknad av indraget vatten har kanske sin charm 
som är typisk för tillkomsttiden. Kanske lockar de inte 
lika många intresserade idag som när de byggdes på 
1930–50-talen. Många stugor har, för att anpassas till 
samtidens krav, genomgått omfattande standardhöj-
ningar. Indraget vatten, ett någorlunda modernt kök 
och egen toalett i husen har varit några av de mest 
påtagliga förändringarna i stugorna under senare år.

Dålig beläggning på anläggningen och ekonomiska 
problem hos stiftelsen eller föreningen som driver 

anläggningen är en annan faktor som påverkat an-
läggningarnas utveckling. Vissa anläggningar har haft 
svårigheter att hitta en balans mellan å ena sidan full 
beläggning och å andra sidan att strikt fokusera på 
mervärdet för medlemmarna eller de anställda. I något 
fall har man valt att bjuda in en annan lokal fackfören-
ing att dela anläggningen med och därmed såväl utökat 
målgruppen som spridit kostnaderna och ansvaret för 
underhåll och förvaltning. En mer professionell drift 
av anläggningen har i en del fall setts som något som 
kan förbilliga driften av anläggningen. Detta har an-
tingen skett genom att man skapat ett särskilt driftsbo-
lag eller genom att ansvaret för driften av anläggningen 
lagts över till privata entreprenörer.

Semesteranläggningarna som skapades som en förmån 
för de anställda eller fackföreningens medlemmar har 
idag inte heller längre samma fördelaktiga villkor för 
sin målgrupp. Sedan slutet av 1980-talet har förmånen 
av ett av företaget eller facket subventionerat boende 
blivit räknad som en beskattningsbar förmån. År 1989 
meddelar Volvo flygmotor de anställda genom sin per-
sonaltidning att priserna höjts kraftigt som ett resultat 
av nya skatteregler och därtill anges att de boende kan 
riskera att få betala restskatt om förmånen överstiger 
de gränsvärden som då finns uppsatta. Motsvarande 
förutsättningar gällde sannolikt för många motsvaran-
de anläggningar.

Semesteranläggningar knutna till enskilda företag och 
lokala fackföreningar kan aldrig förstås i sitt samman-
hang utan relation till sin huvudman. De var skapade 
som en biprodukt till det enskilda företaget och som ett 
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smörjmedel i maskineriet kring verksamheten och per-
sonalpolitiken i företaget. Gick företaget bra så fanns 
medel för att investera i anläggningen medan anlägg-
ningen kanske blev till en ekonomisk belastning under 
dåliga tider. Konjunkturen för de enskilda företagen är 
en viktig aspekt att knyta till analysen. I studien finns 
exempel på allt från nedläggning av företag – som 
naturligtvis ger konsekvenser för deras personal och 
personalstiftelser – till förändringar i form av fusioner 
( såväl inom näringslivet som inom fackföreningsrörel-
sen ) som har påverkat utvecklingen. De handlingar, 
stiftelseurkunder eller föreningsstadgar, som en gång 
skrevs vid anläggningens uppförande och rörde vilka 
anläggningen var ämnad för, riskerar att bli svårhan-
terliga om företaget, och därmed även den till företaget 
knutna fackklubben lägger ner verksamheten. Likaså 
om företaget köps upp eller slås samman med ett an-
nat företag. I något enstaka fall har man skrivit in i 
de i sen tid reviderade stadgarna att anläggningen är 
till för de som var anställda i företaget vid ett visst år, 
innan företaget blivit uppköpt, eller gick samman med 
ett annat företag – men detta betyder också att mål-
gruppen minskar år från år då inga nya anställda tillåts 
hyra. En anläggning, Sjun torps fabrikers semester by i 
Rågårdsvik, blev, efter att moderindustrin lades ner, 
»herrelös« då stiftelsens ägare inte lägre fanns. Den 
lades då under länsstyrelsens förvaltning och såldes 
senare. Medlen detta inbringade gick, i enlighet med 
stiftelseurkunderna, till invånarna i samhället Sjuntorp 
söder om Trollhättan där den nedlagda industrin låg. 
Strandön, som drivs i föreningsform av och för tidi-
gare anställda tjänstemän på Götaverken, överväger 
idag hur man kan utöka medlemsunderlaget. Bland 

annat vill de låta barn till före detta tjänstemän vid 
Götaverken få hyra. De överväger också att leta upp 
och informera tidigare anställda om deras rätt att hyra 
och att de ingår i anläggningens målgrupp. Många av 
de semesteranläggningar som alltjämt drivs av sin ur-
sprungliga huvudman erbjuder idag hyra även för icke 
medlemmar, men då till ett högre pris.

Under 1980–90-talen inträffar en klar förändring då 
företagen, personalstiftelserna eller fackförbunden säl-
jer anläggningarna eller säljer driften av anläggningen. 
Köpare har varit privatpersoner eller etablerade företag 
i turistbranschen eller större byggbolag. Dessa köpare 
har bedömts kunna förvalta anläggningarna bättre och 
i en del fall har de haft en lokal förankring i den bygd 
semesteranläggningen är belägen. Ofta har det ganska 
snart efter en försäljning skett stora ombyggnader eller 
rivning och nybyggande. 

För de semesteranläggningar som sålts och idag drivs 
av ny ägare verkar anläggningens historia och bak-
grund som företags eller fackföreningsägd semesteran-
läggning inte vara något argument i marknadsföringen. 
Tvärtom tycks det snarare som att de i sin marknadsfö-
ring försöker förneka anläggningens tillkomsthistoria 
och tidigare huvudmannaskap, ofta genom att ge den 
ett helt nytt namn. Skälet till detta är sannolikt att man 
vill öka kundunderlaget och att anspelningen på vem 
som byggt upp den kan minska intresset från presum-
tiva nya kunder. Den nya förvaltaren eller ägaren för-
söker marknadsföra anläggningen brett utåt som en 
renodlad turistanläggning för alla och ser knytningen 
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till ett visst företag eller organisation som något som 
kan uppfattas som exkluderande.

Framtiden
De företags-, fackförenings- och personalägda semes-
teranläggningarna berättar om vår moderna historia, 
om företagens ansträngning att behålla sin personal 
under en period då Sverige utvecklades som industri-
nation och behovet av arbetskraft var hög. Denna 
 historia handlar om företagens vilja att skapa ett mer-
värde för sin personal, och om fackföreningars önskan 
att skapa ett mervärde för sina medlemmar. Uppkom-
sten av dessa anläggningar, deras storhetstid liksom 
deras nedgång berättar också indirekt om näringslivets 
strukturomvandling under 1900-talet. De berättar ock-
så om utvecklingen från kollektivistiska idéströmning-
ar kring vårt semestrande till att semestern blivit något 
av det mest privata i våra liv. 

De företags- och fackföreningsägda semesteranlägg-
ningarna minskar i antal och några nya verkar inte 
tillkomma. Våra semestervanor och våra förvänt-
ningar på semestern är idag andra än vad de var när 
de flesta anläggningarna av denna typ skapades. Det 
finns många skäl till att det blivit så. Vi har idag en 
större rörlighet på arbetsmarknaden vilket gör »kund-
kretsen« mindre tydlig och svårare att definiera. Den 
större rörligheten på arbetsmarknaden gör också att 
den »Vi-anda« som skapades och fanns på dessa se-
mesteranläggningar ofta saknas idag. De som tidigare 
for till semesteranläggningarna umgicks med personer 
man ofta redan kände från sitt arbete och från den 
egna hemorten. Kände man inte varandra så hade 

man ändå delade erfarenheter via arbetet. Det fanns 
också en tydlig klassgemenskap manifesterad i många 
av dessa anläggningar då merparten var skapade för 
en tydligt definierad målgrupp grundad på uppdel-
ningen på arbetsmarknaden ; arbetare eller anslutna 
till LO- ( landsorganisationen ), tjänstemän anslutna 
till TCO- ( Tjänstemännens centralorganisation ) eller 
SACO- ( Sveriges akademikers centralorganisation ) 
förbund samt arbetsledare anslutna till SALF ( Sveriges 
arbetsledarförbund ), sedermera Ledarna.

Till detta kommer ändrade mönster för hur dagens 
människor använder semestern. Industrisemestern var 
en förutsättning för anläggningarnas tillkomst. Med en 
friare disponering av semestern, som nu kan läggas när 
som helst under året, finns inte längre det stora trycket 
på turistanläggningarna under några få sommarveck-
or. Den täta beläggning som tidigare fanns under juli 
månad har spridits ut under längre tid vilket fördyrar 
kostnaden för anställd personal och minskar möjlig-
heten att arrangera samlade aktiviteter i anläggningens 
regi. Många människor ställer idag också krav på va-
riation och nya upplevelser under sin semester. Att år 
från år åka till samma plats för sin semester är det allt 
färre som gör. Semesterresorna går idag allt längre bort 
och många hushåll väljer att använda sin semester för 
utlandsresor vid semesterorter i sydligare länder eller 
för att uppleva vackra landskap, världskända sevärd-
heter eller de stora städernas puls. 

I en studie av ett tidsfenomen som detta är det lätt 
att glömma att de semesteranläggningar som företag, 
fackföreningar och andra föreningar låtit bygga har 
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varit mycket uppskattade av de som haft förmånen 
att hyra in sig. Detta framgår med stor tydlighet i de 
enskilda företagens personaltidningar vilka ofta åter-
kommande refererar i text och bilder kring vad som 
planeras respektive vad som skett på den egna semes-
teranläggningen under säsongen. Vistelsen där har gett 
upphov till många fina semesterminnen och många 
välfyllda fotoalbum. Minnena kan handla om en av-
kopplande sommarvecka med familjen när barnen var 
små. Det kan även handla om umgänge med arbetskol-
legor eller om kamratskapen mellan barn till anställ-
da som umgicks under några sommarveckor under 
uppväxtåren. Många har valt att återkomma till »sin« 
semesteranläggning år efter år, och för dem är platsen 
synonym med en »riktig semester« Uppskattningen 
av semesteranläggningen har ofta gått vidare till nästa 
generation. De som tillbringade någon sommarvecka 
här som barn har inte sällan valt att föra traditionen 
vidare och hyr en stuga med familjen och låter barnen 
uppleva det man själv uppskattade när man var liten. 

En pessimistisk prognos kan lätt bli att de företags- 
och fackföreningsägda semesteranläggningarna helt 
spelat ut sin roll. Men det är inte liktydigt med att de 
som finns försvinner. Vissa har idag en bra beläggning, 
en bra ekonomi och en väl fungerande administration 
och är så stora att de kommer att överleva. Andra lutar 
sig mot ett stort ideellt engagemang från den lokala 
personalklubben, ett engagemang som kan leva kvar 
länge. Andra slutligen, kommer att leva kvar som se-
mesteranläggningar men i privat regi eller försäljas 
uppstyckade i enstaka fritidshustomter.

Vid ankomsten till Knarrholmen i Göteborgs södra 
skärgård möts man av en väntkur med mjukt rundade 

former som tydligt ger uttryck för funkisarkitekturens 
formspråk.

Foto Lars Rydbom.
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Alla anläggningar har sin specifika prägel. De flesta av 
anläggningarna är byggda relativt avskilt från tätorter 
och annan bebyggelse. De är byggda med ambitionen 
att vara en sluten värld, en plats som kan tillfredsställa 
alla behov av avkoppling, sol och bad och där man 
antingen bedriver självhushåll eller intar måltiderna 
gemensamt på en till anläggningen knuten restaurang. 
De mest utpräglade miljöerna av denna typ är de se-
mesteranläggningar som uppfördes på »egna öar« där 
allt på ön ägs av företaget, en personalstiftelse eller en 
fackförening. Bland dessa bör nämnas Lilla Brattön ; 
Knarrholmen, Skräddarön, Strandön eller Storön. Lä-
gen som dessa verkar ha varit prioriterade när man 
letade tänkbara platser för att uppföra en semesterby.

Vad gäller semesteranläggningarnas gestaltning så är 
de flesta tillskapade succesivt, där man låtit uppfö-
ra husen på lämpliga lägen med hänsyn till terräng, 
till den vackra utsikten och till det system av vägar 
och gångstigar som skapats. I vissa anläggningar har 
det redan från början funnits bebyggelse som skapat 
grundförutsättningen för planeringen medan det i an-
dra byggts på helt jungfrulig mark och där gestaltning-
en av området gjorts utan hänsyn till äldre byggnader. 
Vissa anläggningar upplevs såväl i sin övergripande 
planering som i de enskilda husens utformning och 
beträffande materialval vara byggda med en hög ar-
kitektonisk ambition. Tydligast i detta hänseende är 
Postverkets anläggning i Hällestrand. 

Semesteranläggningarnas byggnader

Den bebyggelse som i huvudsak karaktäriserar semes-
teranläggningen utgörs av uthyrningsstugor eller små 
lägenheter. De större anläggningarna har varit utrusta-
de med en stor matsal med gemensamhetsutrymmen 
och inte sällan finns här även en kioskbyggnad eller 
en mindre sommaröppen matbutik. På många anlägg-
ningar finns en dansbana, en minigolfbana samt en 
fotbollsplan för förströelse. 

Stugorna på semesteranläggningarna är i många fall 
att anse som fritidshus typiska för sin respektive till-
komsttid och följer det traditionella mönstret för fri-
tidshusens utformning. Ofta är stugorna byggda med 
prefabricerade stommar levererade av större trähus-
tillverkare såsom Borohus – men det förekommer 
lika ofta att de är byggda av lokala byggfirmor eller av 
föreningsmedlemmarna själva. Husen är i allmänhet 
byggda i regelstomme och klädda med träpanel. I någ-
ra fall har stugorna klätts med masonit – ett enklare 
fasadmaterial som i huvudsak användes vid byggandet 
av mindre stugor under 1930–50-talen – men på flera 
ställen har detta fasadmaterial senare bytts mot trä-
panel i samband med att masonitskivorna rötskadats. 
Många stugor byggdes med papptak eller tegeltak men 
har senare erhållit tak av korrugerad plåt. 

På några ställen har det, liksom på en del barnkolonier, 
byggts så kallade tältstugor – byggnader formade som 
tunnvalv uppförda av regelstomme och klädda med 
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SKF :s semesteranläggning Lilla Brattön. De norra stugorna. Byggnaderna ligger relativt jämt fördelade över ön. Stugorna 
på bilden byggdes för två familjer. Allt eftersom vegetationen tätnat på ön så har det blivit allt svårare att se från hus til 

hus i den inre delen av ön.
Foto Lars Rydbom.
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masonit som ett formbart skivmaterial. Dessa stugor 
har alla med tiden fått rötskador och senare rivits.

Visa anläggningar har byggts med lägenheter och ofta 
har de då byggts som radhus och inte sällan med stora 
fönsterpartier mot sjön eller havet. 

I de mindre stugorna har det i de flesta fall funnits 
vardagsrum med matplats, sovrum med plats för två 
till fyra bäddar samt ett mindre kök, pentry eller kok-
skåp. Generellt har inredningen varit spartansk, ofta 
med målade väggar och skåpluckor i ljusa pastellfärger. 
Golven har varit trägolv.

Många stugor från perioden 1930–1960 hade en tyd-
lig avgränsning av köket gentemot matplatsen i stor-
stugan/rummet. I några fall har så småningom väggen 
mellan kök och rum tagits bort för att göra rummet 
större och köket mer funktionellt samt bättre integrerat 
med matplatsen. 

Innerväggar, innertak samt skåpluckor har oftast 
byggts med stomme av trä och med klädsel av masonit 
och i enstaka fall av brädor och mjuka träfiberskivor. 
Inte sällan har det funnits en kamin eller en murad 
öppen spis i rummet.

Vatten var sällan indraget i stugan från begynnelsen 
utan hämtades från en centralt belägen servicebygg-
nad. Toalettfunktionen utgjordes av enkla utedass in-
vid respektive stuga eller i en servicebyggnad. Fram-
förallt är det på det sanitära området som de stora 
förändringarna gjorts under de senaste decennierna. 
Vatten har dragits in till husen och de har försetts med 
toaletter i form av mulltoaletter, eller mer sällan med 
vattenklosetter. Många stugor har även utrustats med 
egen dusch under samma tid.

De företags- och fackföreningsägda 
semesteranläggningarna  
– en del av vårt kulturarv
Den nära kopplingen mellan anläggningarna och deras 
ursprungliga huvudmän, företag och arbetsmarkna-
dens organisationer, är fundamental för förståelsen av 
anläggningarna. Ett bevarande av denna koppling är 
dock inget som kan regleras eller styras. En önskan kan 
dock vara att de anläggningar som alltjämt finns kvar 
bevarar sin traditionella karaktär så långt det är möjligt 
och att man från dagens förvaltare och ägare ser an-
läggningarna och deras tillkomsthistoria såsom något 
viktigt att slå vakt om. Att man ser dem som värdefulla 
minnesmärken från den tidiga turismen, från den tid 
då semestern blev en verklighet för oss alla. 



Presentation av  
företags- och  

fackföreningsägda  
semesteranläggningar  
i Västra götalands län
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Dals-Eds kommun

trolldalens stugby
I norra delen av Dals Ed samhälle, i sluttning-
en ner mot sjön Stora Le, ligger före detta Trolldalens 
stugby. Anläggningen skapades av Vattenfall AB som 
konferensanläggning för den egna verksamheten och 
som semesteranläggning för de anställda. 

Byggnaderna utmärker sig genom sin enhetliga prä-
gel, sina brunmålade träfasader och sina sedumtak. 
Markområdet avgränsas i söder av Skjutbanevägen och 
i väster av Bälnäsvägen. Åt öster avgränsas området av 
en skogklädd bäckravin.

Miljön ligger i utkanten av samhället och upplevs som 
ett modernt villaområde men i mycket liten skala. 
Husen ligger på jämna avstånd från varandra utmed 
två mindre lokalgator. Idag finns här åtta hus varav 
samtliga har en likartad utformning med träpanel och 
grästäckta tak. Husen står alla på en grundläggning 
på betongplintar utom huset längst i söder som har en 
putsad betonggrund. Sedan husen sålts så har en del 
stugor byggts till med altan utmed gaveln men den 
karaktäristiska genomgående formen på byggnaderna 
är relativt väl bevarad.

Området inköptes kring 1987 i syfte att fungera som 
kursgård för Vattenfall AB. På platsen fanns här ti-
digare Arbetsmarknadsverkets ( AMS ) skogsstation. 
Bostadshusen byggdes framförallt för att fungera som 
korttidsboende för kursdeltagarna men sommarut-

hyrning för de anställda vid Vattenfall förekom också. 
En större baracklik envåningsbyggnad söder om bo-
stadshusen inrymde kurslokaler och gemensamhetslo-
kaler för anläggningen. Till anläggningen hörde även 
en minigolfbana samt en fotbollsplan, belägna på den 
öppna markytan söder om husen, och mellan husen 
och bäckravinen i öster fanns en lekplats. Längre ner 
i bäckravinen ligger ett lusthus. Till anläggningen hör 
även ett förråd och cykelgarage där man som hyres-
gäst kunde låna cykel. En genomgripande renovering 
genomfördes under 1990-talets slut och vid samma tid 
uppfördes ett handikappanpassat hus. Övriga byggna-
der renoverades vid samma tid. 

Vattenfall sålde Trolldalens stugby till ett företag i 
Strömstad som lät upprätta en detaljplan över området 
vilken medger att kurslokalen ersätts med ny byggnad 
som skall fungera som bostadshus samt att ytterliga-
re åtta tomter skapas för nya bostäder söder och norr 
om den befintliga bebyggelsen. Detaljplanen medger 
även att anläggningens stugor styckas av och försäljs 
som enskilda tomter. Tomterna har därefter sålts som 
privata fastigheter och de som idag äger stugorna är till 
lika delar svenskar som norrmän. Kurslokalen är delvis 
riven och återstoden är ombyggd till bostad. Resterna 
efter minigolfbanan och fotbollsplanen kan idag bara 
skymtas sporadiskt i det höga gräset.
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Husen på före detta Trolldalens semesterby har alla en 
likartad utformning med grästäckta tak och med en 
fasadklädsel med mörkgrå lockpanel.
Foto Lars Rydbom.

Fastighet : Ed 1 :219 m. fl., Dals-Eds socken  

och kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : Statens Vattenfallsverk

Nuvarande användning : Privatägda stugor

Nuvarande ägare : Olika ägare
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Gullspångs kommun

Storön
Storön ligger utanför Otterbäcken i Gullspångs 
kommun utmed västra delen av Vänern. På öns syd-
västra del ligger Bofors före detta semesteranläggning 
Storön, som utgörs av gles sommarstugebebyggelse på 
naturtomter.

Storön var ett jordbrukshemman. Det finns belagt från 
1500-talets slut. Här bedrevs jordbruk fram till bör-
jan av 1900-talet. År 1940 skänktes hela ön av Sven 
Wingqvist till anställda vid Bofors AB. Wingqvist var 
verkställande direktör vid Bofors under perioden 
1933–1936, men övergick därefter till att bli ordförande 
i förtagets styrelse fram till 1946. Metallföreningen tog 
emot gåvan och lät uppföra stugbyn under 1940-talet. 
Formellt förvaltades anläggningen av den så kallade 
Storönastiftelsen. Tjänstemännen och arbetsledarna 
vid företaget Bofors lät under 1940-talet skapa egna 
semesteranläggningar för sina medlemmar med före-
tagets stöd. Dessa låg både utmed sjön Möckeln och 
närmare huvudfabriken i Karlskoga. 

Överst : Husen på Storön var byggda som två-, fyr- och 
sexbäddstugor. Dessa större stugor ligegr i den västra 
delen av området.
Mitten : Den stora restaurangbyggnaden.
Nederst : Området karaktäriseras idag av en blandning 
av stugor med ursprunglig form, stugor som byggts till 
och nyuppförda större fritidshus.
Foton Lars Rydbom.
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Fastighet : Storön 1 :2 m.  fl., Amnehärads socken,  

Gullspångs kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : Bofors AB samt Metallklubben på Bofors

Nuvarande användning : Försålt som privata fritids-

hustomter

Nuvarande ägare : Säfflestugan/enskilda ägare efter 

tomtförsäljning

frågor och utvecklar Storön i samråd med den största 
fastighetsägaren, Falvir AB.

Bebyggelsen utgörs dels av fritidshus som är bevarade 
från Boforstiden, men som därefter i många fall byggts 
om, dels nyuppförda fritidshus från tiden efter 2003. 

Stugorna som uppfördes på Storön byggdes i tre olika 
storlekar – en mindre, en mellanstor och en större mo-
dell. Företaget sköt till pengar till bygget, bland annat 
vid Bofors trehundraårsjubileum år 1946. På Storön 
 fanns totalt ett nittiotal stugor med cirka 400 bäddar. 
Anläggningen var redan kring år 1950 utrustad med 
såväl dansbana och minigolfbana som en lekplats för 
barnen.

De som erbjöds semester kunde avnjuta helpension. 
När restaurangen var som mest aktiv kunde trehundra-
femtio personer serveras – tvåhundrafemtio i restau-
rangbyggnaden och hundra i konferensanläggningen 
intill. Från Karlskoga tog man sig till anläggningen 
med bil, eller via järnväg till Otterbäcken där passa-
gerarbåten Marianne förde gästerna vidare till Storön. 
Med tiden minskade intresset för att driva anläggning-
en. År 1991 köpte Gullspångs kommun anläggningen 
av Bofors och drev den fram till 1998. Efter detta valde 
man att sälja anläggningen. 

Företaget MaxFly, som köpte Storön av kommunen i 
januari 2003, inledde försäljningen av tomter under 
våren samma år. En detaljplan för Storön fastställdes 
under hösten 2003 varefter femtio tomter tillskapades, 
såväl bebyggda som tomter för nybyggnad. Därtill ska-
pades en gemensamhetsanläggning. Tomter för fritids-
husändamål säljs fortfarande på ön. 

Idag består Storön av ett stort antal avstyckade privat-
ägda tomter för fritidshus. Man har investerat i ett eget 
vattenverk och avloppet är inkopplat på det kommuna-
la nätet. En samfällighetsförening driver gemensamma 
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Göteborgs kommun

Knarrholmen
Semesteranläggningen som utgörs av ett sextio-
tal fritidshus ligger på den relativt stora ön Knarrhol-
men i Göteborgs södra skärgård, mellan Näset på fast-
landet och Köpstadsö. Det är en relativt bergig ö med 
skogspartier i den inre delen. Anläggningen här ska-
pades för arbetarna vid varvet Götaverken i Göteborg.

Knarrholmen och Strandön i Uddevalla kommun till-
kom vid samma tid och har båda en liknande tillkomst-
historia. De skapades för anställda vid Götaverken, 
men för olika personalgrupper. Knarrholmen skapa-
des för arbetarna på Götaverken medan Strandön var 
till för tjänstemännen. Götaverken var vid denna tid 
det största varvet i Sverige. Semesteranläggningarna 
tillkom under en expansiv period i företagets historia.

Verksamheten startades den 26 juli 1940. Skeppsreda-
ren och generalkonsul Axel Axelsson Johnsson hade 
med sitt rederi AB Nordstjärnan under en femårs-
period beställt sjutton fartyg av Götaverken AB. Vid le-
veransen av de sista fartygen visade Axelsson Johnsson 
sin uppskattning av varvsarbetarnas goda arbete ge-
nom att ordna en plats för en fritids- och semesteran-
läggning. Ytterligare medel sköts till av Götaverkens 
verkställande direktör Ernst A. Hedén som en gåva till 
personalen på dennes 60-årsdag. Efter en snabb son-
dering kunde ön Knarrholmen köpas genom ombud 
för 50 000 kronor av Asperö byalag. Föreningens namn 
blev Götaverkens arbetares förening för rekreation. På 

Knarrholmen fanns vid denna tid redan en sommar-
stugebebyggelse, uppförd i regi av sommarstugefören-
ingen Delfin. Dessa hus, samt en dansbana, flyttades 
inledningsvis till grannön Stora Förö. Anläggningen 
var en mycket populär semesteranläggning för arbe-
tarna vid Götaverken och flitigt nyttjad.

På Knarrholmen byggdes en klassisk stugby upp. Dels 
byggdes här stugor för uthyrning, dels tältplatser. En 
plan för området med gångstigar skapades, och som 
arkitekt för den övergripande strukturen för området 
stod arkitekten Arne Johansson. Han ritade även vänt-
hallen samt bryggan och några ytterligare servicebygg-
nader. De första tio uthyrningsstugorna tillkom först 
1945 – kriget försvårade nyttjandet av ön. Stugorna som 
fanns med fyra respektive sex bäddar ritades av arki-
tekterna Arne Johansson och Valter Lundborg. Redan 
inledningsvis fanns här också ett avdelat område avsett 
för tältning. Tältplatsen kom med tiden att bebyggas 
med en provisorisk bebyggelse bestående av enkla hus 
uppförda i masonit som byggdes upp inför sommaren 

Fastighet : Knarrholmen 1 :1, Styrsö socken,  

Göteborgs kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby, Upp-

låtna till Metalls medlemmar vid Götaverken

Uppförd av : Götaverken AB/Lokala metallklubben 

vid Götaverken ( Metall avd. 41 )

Nuvarande användning : Sedan våren 2014 såld och 

framtida nyttjande efter säsongen 2014 är oklar

Nuvarande ägare : BRA Bygg AB, Göteborg
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och demonterades efter säsongen. Det område där 
dessa stugor uppfördes kom att gå under benämningen 
Tältstaden. De enkla husen gick bland nyttjarna av om-
rådet under benämningen »kaninburar«. I tältstaden 
uppläts marken med tiden som markarrende och med 
tydliga krav på husens karaktär. Vid försäljning av en 

stuga på arrendetomt fanns beslut på att priset skulle 
hållas nere för att förhindra värdestegring och kunde 
man inte enas om priset vid en överlåtelse av arrendet 
så skulle säljaren riva sin stuga. Med tiden har dessa 
stugor erhållit en bättre standard och klätts med träpa-
nel men alltjämt är husen här mindre och karaktären 

Husen i den sydvästra delen av ön ligger på hälleberget med utsikt över innerskärgården kring Styrsö och Donsö.
Foto Lars Rydbom.
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i denna del är enklare än bland uthyrningsstugorna. 
Förutom stugor för boende uppfördes på Knarrholmen 
en större inbyggd dansbana, Rotundan, som fick sitt 
nuvarande utseende år 1967. En affär skapades tidigt 
i vänthallen men en ny affär uppfördes mitt på ön år 
1957. Under 1960-talets mitt byggdes en bastu samt ett 
TV-rum och vid samma tid anlades en fotbollsplan. På 
1980-talet anlades även en minigolfbana.  

Som mest fanns det på ön 74 stugor men man har se-
nare, med hänsyn till brandrisken valt att riva en stor 
del av stugorna. 

I samband med varvskrisen under 1970- och 80-talet 
kom bidragen till semesteranläggningen att minska 
och ekonomin blev därmed ansträngd. År 1991 knöts 
Knarrholmen till dåvarande Metalls avd. 41 och fick 
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då namnet Metall avd. 41 Förening för Rekreation. Med 
tiden minskade intresset för att hyra på Knarrholmen 
samtidigt som behoven att rusta upp anläggningen var 
stora och för att säkra verksamheten blev år 2003 Han-
dels avd. 24, hälftenägare till Knarrholmen. Förening-
en fick då namnet IF Metall/Handels Göteborg Förening 
för Rekreation och drevs av ett handelsbolag, Knarrens 
Semesterö HB med de fackavdelningarna som ägare. 
Tack vare att Handels gick in kunde en renovering av 
de trettiotre stugorna genomföras under åren.

Fram till 2014 bedrevs stuguthyrning i IF metall och 
Handels regi. Uthyrningsstugorna är 32 stycken och 
uppfördes under perioden 1945–1961. De renovera-
des åren 2003–2005 efter att Handels blev delägare. 
Uthyrningsstugorna ligger i den södra och sydväs-
tra delen av ön. Under hösten 2013 valde ägarna till 
Knarr holmen, IF Metalls avd. och Handels, genom IF 
Metalls/Handels Göteborg Förening för rekreation, att 
sälja ön. Bakgrunden till beslutet var att det var svårt 
att få ekonomin att gå ihop och att intresset från de 
egna medlemmarna inte var så stort varför man till stor 
del hyrde ut till icke medlemmar. Anläggningen såldes 
under våren 2014 och ny ägare blev Göteborgsföreta-
get Billström Riemer Andersson AB, eller BRA Bygg 
AB. Formellt tar BRA Bygg över efter sommarsäsong-
en 2014 och därefter ges inga besked. Den nya ägaren 
avser att sälja stugorna styckvis. 

Dansbanan på Knarrholmen Rotundan, är uppförd på 
den plats där en dansbana stod redan då Sommarstuge-
föreningen Delfin hade ön. Byggnaden har byggts om i 
flera etapper och inglasningen skedde år 1967.
Foto Lars Rydbom.

Tältstaden i den östra delen av ön är bebyggd med ett 
stort antal mindre hus på arrendemark.

Foto Lars Rydbom.

Dansbanan på Knarrholmen.
Foto Lars Rydbom.
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Kungälvs kommun

trälen
ön Trälen eller Lilla Fjellsholmen ligger i västra 
delen av Kungälvs kommun sydost om Marstrand. En 
smal bilväg med broar leder över till ön via en mindre 
ö, Långholmen. Den kuperade ön var vid besiktning-
en år 2009 bebyggd med ett stort antal övergivna och 
förfallna stugor. De låg framförallt uppe på bergen, ofta 
med vidsträckt utsikt over skärgården. I väster invid 
vattnet låg resterna efter den restaurangbyggnad som 
tidigare var anläggningens centrum. Hela anläggning-
en var gravt förfallen och hade stått oanvänd i snart ett 
kvartssekel. 

Restauranbyggnaden låg i den sydvästra delen av ön 
Trälen. Liksom övrig bebyggelse fick byggnaden stå och 
förfalla sedan Volvo AB lämnade ön. Byggnaden brann 

ner 2013.
Foto Lars Rydbom. 

Ön köptes i slutet av 1940-talet av Volvo AB, som i 
början av 1950-talet lät bygga en semesteranläggning 
för sina anställda industriarbetare där. Anläggningen 
bestod av en stugby med ett femtiotal stugor, samt 
restaurang, kiosk och badfaciliteter. Trälen ägdes och 
förvaltades av tre fackföreningar inom Volvokoncer-
nen. För de Volvoanställda fanns under en tid chartra-
de bussar under veckosluten som avgick från Gustav 
Adolfs torg till Trälen. 
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Anläggningen var i drift fram till 1990 då den såldes. I 
samband med renoveringen av Volvos anläggning på 
Bokenäset, tidigare Volvo flygmotors fritidsby, var den 

öppen för uthyrning till Volvoanställda under säsong-
en 1992. Därefter lades verksamheten helt ner. Sedan 
dess har anläggningen stått öde. 

År 1997 köptes Trälen av Trälens Byggnads AB. Före-
tagets plan var att bygga ett sextiotal stugor på ön, med 
möjlighet att använda bryggor och sjönära förråd. Plan-
arbetet för att förvekliga detta påbörjades redan 1997 
och efter överklaganden kom planen att fastställas år 
2007. Anläggningen såldes vidare till  fastighetsbolaget 

Stugorna var små enkla byggnader som förlades i små 
avsatser på den bergiga och kraftigt kuperade ön.

Foto Lars Rydbom.

Fastighet : Fjällsholmen 1 :16, Torsby socken,  

Kungälvs kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : Volvo AB/fackförbund inom Volvo AB

Nuvarande användning : Anläggningen är nedlagd, de 

gamla husen rivs och skall ersättas med ny bebyggelse

Nuvarande ägare : Bygg Vesta AB
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ByggVesta vid årsskiftet 2011–2012. ByggVesta lät anlita 
arkiteterna Hjert och Karin Wingård att ta fram förslag 
till gestaltning av de nya husen. Projektet att bebygga 
planområdet väntade dock på att ledningsnätet för vat-
ten och avlopp skulle bli utbyggt till området och detta 
bedömdes ske tidigast kring 2016. År 2013 brann den 
stora matsalsbyggnaden ner till grunden.

Uthyrningsstugorna på Trälen var små stugor med fyra 
eller sex bäddar och med pentry, ett mindre sovrum 
med våningssängar och rum. Merparten var försedda 
med flacka tak täckta med eternitskingel och i några 
fall med takpapp. Men ett antal stugor med tältform 
förekom också där den smala övervåningen nyttjades 
som liggloft. Här fanns även en länga med mindre lä-
genheter som var ämnad för ungarklar. Den centrala 
restaurangbyggnaden var byggd med delar av hjärt-
väggen uppförd i tegel samt på denna ett flackt tak 
buret av sparrar av limträbalkar. Byggnaden låg i en 
svag sluttning åt havet i väster och hade en lägre golv-
nivå åt detta väderstreck där den öppna matsalen låg. 
Restaurangen uppfördes år 1959 och var en av de sista 
byggnaderna som uppfördes på ön. Den var försedd 
med stora panoramafönster med fin utsikt åt havet.  
Hela semesterbyn har stått utan användning och un-
derhåll sedan 1990-talets slut. Husen är idag rivna och 
hösten 2014 ligger rivningsmassorna samlade i väntan 
på bortforsling. 

Några stugor var formade som branta sadeltak och 
hade pentry och stuga nere och liggloft i den smala 

övervåningen.
Foto Lars Rydbom.



31



32

Skräddarön
Skräddarön ligger strax sydväst om Tjuv kils 
samhälle i västra delen av Kungälvs kommun. Ön 
är relativt flack men med en klippig kust och låga 
bergspartier och dess inre delar är skogklädda med i 
huvudsak tallskog uppblandad med björk, al och ek. 
Semesteranläggningen nås via en broförbindelse via 
den mindre ön Lammholmen. Merparten av stugorna 
och andra servicebyggnader ligger på öns norra sida. 
Restaurangbyggnaden ligger som första byggnad ut-
med tillfartsvägen. Därefter nås ett öppet och relativt 
plant markområde, utmed vars sidor merparten av 
uthyrningsstugorna och servicebyggnader ligger. Öv-
riga stugor ligger relativt tätt, omgivna av skog på båda 
sidor utmed vägen in mot öns mitt. 

Ön inköptes av Spårvägens semesterhemsförening år 
1948 från två jordbrukare för 49 500 kronor, vilket för 
övrigt var 50 000 kronor mindre än vad de ursprung-
ligen begärde. Ön var vid övertagandet i stort sett helt 
kal från träd men till invigningen av anläggningen, 
planterades 90 000 träd.

Arkitekterna som anlitades för att ta fram ritningar 
för anläggningen var P.-A. Ekholm samt Sidney   Whi-
te. De båda arkitekterna samverkade under perioden 
1951–1959. Samarbetet resulterade senare i bildandet av 
det företag som kom att bli White arkitekter. De äldsta 
stugorna inom området samt vaktmästarbostaden stod 
färdiga 1953. Under den första tiden var tältning vanligt 
förekommande. 

Totalt finns på Skräddarön tjugofyra stugor för uthyr-
ning. De äldsta stugorna utgörs av fyra stycken belägna 
nära stranden i norr. Dessa är mindre stugor som består 
av rum och pentry och bär ett karaktäristiskt utseende 
med förskjuten takås. Övriga stugor har i huvudsak fyra 
bäddar men det finns även fyra sexbäddsstugor som är 
försedda med traditionellt sadeltak och har en tämligen 
likartad utformning. Husen är byggda i trä och kläd-
da med liggande panel. Byggnadernas tak är efter en 
renovering 2009 täckt med korrugerad plåt men var 
tidigare försedda med tegeltak. De övriga byggnader-
na inom anläggningen är en dansbana, en vaktmäs-
tarbostad samt tvättstuga, bastu och dusch. Den större 
byggnaden är samlingslokalen som idag inte har någon 
kontinuerlig verksamhet men som hyrs ut för fester och 
bröllop. I anläggningen finns utrustning för basketboll, 
minigolf samt fotboll. Till anläggningen hör tre båtar.

Den primära målgruppen för anläggningen är med-
lemmar i Spårvägens semesterhemsförening som lig-
ger under Kommunal Väst. De har den billigaste hy-
ran. Därefter har även medlemmar i Kommunal rabatt. 
Många som väljer att hyra en stuga här är dock inte 
medlemmar i dessa organisationer. 
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Fastighet : Kråkerön 2 :1, Lycke socken, Kungälvs 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : Spårvägspersonalens semesterhems-

förening

Nuvarande användning : Som ursprungligt

Nuvarande ägare : Kommunal Väst/Spårvägs-

personalens semesterhemsförening

Folk kommer till Skräddarön från olika delar av södra 
Sverige. En del återkommande hyresgäster vid anlägg-
ningen är mycket aktiva och arbetar mycket ideellt – vis-
sa även utan att ha sin bakgrund inom Spårvägen. 

Ovan till vänster : Interiörbild från samlingslokalen med 
öppen spis.
Ovan : Dansbanan är en centralt belägen byggnad på 
Skräddarön.
Foton Lars Rydbom.
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Lysekils kommun

Lingatan
Lingatan ligger i det inre av Gullmarn, utmed 
Färlev fjorden i den nordligaste delen av Lysekils kom-
mun. Anläggningen utgörs av en större byggnad upp-
förd i tre våningar med fasad i mörkbrunt tegel och for-
mad som en sluten och närmast cirkelformad gård kring 
en höjd i landskapet med utsikt över fjorden i väster.

Vid sekelskiftet 1900 förvärvade landshövdingsdottern 
fröken Henrietta Widmark jordbruksegendomen Lin-
gådde. Den kom att bli hennes hem fram till 1920 då 
hon avled. Efter hennes död såldes gården vidare till 
Göteborgs stad, som inrättade ett skyddshem för så 
kallade vanartiga flickor här. År 1955 gjorde krimi-
nalvårdsstyrelsen om gården till en fångvårdsanstalt 
för rattonyktra och semesterhem för långtidsfångar. 
Området köptes av Svenska Metallindustriarbetarför-
bundet 1978 och i februari 1983 stod konferensanlägg-
ningen Lingatan färdig. Målgruppen var i första hand 
metallarbetarförbundet och ändamålet var kursgård 
för dess medlemmar och förtroendevalda. Det var för 
sin tid ett stort byggprojekt och var ett av de största 
byggprojekten i Bohuslän. För ritningarna stod  White 
arkitekter AB och bygget utfördes av byggföretaget 
BPA. Fasadteglet inköptes från Munkedals tegelbruk på 
andra sidan Färlevfjorden och i originalanläggningen 
nyttjades även en del Bohusgranit. Det fanns en hög 
ambition att anpassa anläggningen till landskapet och 
de tekniska kraven var att skapa en energieffektiv an-
läggning med hjälp av solenergi, ytjordvärme och en 

värmepump som tar värmen från den intilliggande 
fjorden. Anläggningen var försedd med kommunalt 
vatten och avlopp redan vid tillkomsten. Förutom ett 
stort antal rum och konferenslokaler fanns här redan 
från starten en simbassäng, fotbollsplan, tennisplan 
och minigolfbana för kursdeltagarnas förströelse. 

I anläggningen bedrevs fackliga kurser och utbildning-
ar fram till 1997. Efter att den tyngts av dålig ekonomi 
och dålig beläggning avyttrade Metall anläggningen år 
1997 och som köpare stod anläggningens tidigare för-
valtare. Den nya ägaren avsåg att bedriva kommersiell 
hotell- & konferensverksamhet under namnet »Lin-
gatan Hotel och Conference«. 

Hela området är uppfört inom ett naturreservat. För 
att kunna passa in den storskaliga anläggningen i land-
skapet byggdes den runt en bergsknalle. Byggnadens 
fasad smälter in i omgivningarna. 

En genomgripande om- och tillbyggnad, ritad av arki-
tekt Wingårdhs arkitektkontor AB, gjordes under vin-
tern 2008–2009. I april 2009 stod hela anläggningen 
klar och döptes då om till Vann. Anläggningen har 

Fastighet : Lingådde 1 :5, Bro socken, Lysekils  

kommun

Typ av anläggning : Kursgård

Uppförd av : Svenska Metallindustriarbetarförbundet

Nuvarande användning : Hotell, konferens och spa

Nuvarande ägare : Aspelin-Ramm Fastigheter AB
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idag 117 dubbelrum och har byggts till med en spa-
anläggning. Inredningen anspelar på skärgård och 
ocean ångare. Den äldre och relativt kompakta hus-
kroppen representerar genom tillbygget, som mer 
utrycks genom glas och trä, en god integration av 
1980-talets och nutidens byggande. 

Lingatan skiljer sig från övriga redovisade anläggning-
ar genom att den byggdes och drevs av ett fackförbund, 
för dess medlemmar och förtroendevalda. Den har 
alltså inte som övriga en koppling till en specifik in-
dustri eller lokal fackförening. 

Dagens Vann är en kombination av den ursprungliga 
anläggningen i brunt tegel från 1980-talet med tillägg 

från sen tid med ny entré och spa-utrymmen.
Foto Lars Rydbom.
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rågårdsvik
Längst ut i sydvästra delen av Skaftölandet ligger 
resterna av det som tidigare var en semesteranlägg-
ning för anställda vid Sjuntorps väverier. Idag finns 
här bara några få byggnader kvar som påminner om 
denna anläggning. Det mesta av den gamla bebyggels-
en har ersatts med nya fritidshus som byggts här under 
2000-talet.

Sjuntorps textilfabrik i Sjuntorp söder om Trollhättan 
lät år 1949 inköpa ett markområde väster om Rågårds-
vik för att uppföra en semesteranläggning för sina an-
ställda. Tidigare samma år tillsattes en kommitté inom 
AB Sjuntorp med uppgift att se över möjligheterna att 
erbjuda sin personal bad- och rekreationsmöjligheter 
någonstans på västkusten. Till ordförande i kommittén 
valdes direktör Ingvar E :son Mark och i gruppen fanns 
även representanter för fackföreningarna.

Kommittén valde, efter att ha granskat förslagen, ett 
område om 100 000 kvadratmeter på Skaftölandet. 
Lördagen den sjunde juli samma år invigdes området 
med en fest där Berglunds trio från Sjuntorp spelade 
upp till dans på en uppbyggd dansbana. 

Från början bodde alla i tält på bottnar av trä. Anlägg-
ningen blev en mycket stor succé bland de anställda 
och hade tusen gäster redan under den första som-
maren. År 1953 beslöt kommittén, nu med namnet 
AB Sjuntorps fritidsstiftelse Rågårdsvik, att ett antal 
mindre bodar skulle uppföras till barnfamiljer och att 
tältförläggningen skulle ersättas med fasta bostäder. En 
grupp utsågs att sköta området. 

Med en allt sämre ekonomi för företaget avstannade 
bidragen till Rågårdsvikstiftelsen under 1950-talet. Fri-
villigt arbete blev genom detta allt vanligare och privat 
byggande i området uppmuntrades. För att förbättra 
ekonomin inbjöds flera Trollhätteföretag att medver-
ka i drift och erbjuda sina anställda nyttjande, och ett 
företag skrevs det kontrakt med. 

Byggnaderna vid Rågårdsvik uppfördes vid den plana 
stranden vid Bredvik samt på avsatser i berget bakom 
och med fin utsikt över Ellösefjorden i söder. Stugorna 
var av enkel standard och med väggar av masonit. De 
flesta av stugorna var i stiftelsens ägo, men det fanns 
också ett antal stugor som var uppförda av Sjuntorps-
anställda som privata byggnader på arrendemark.

Sjuntorps fabriker lades ner 1982 men på fabriken be-
drevs verksamhet i ny regi i ytterligare fyra år, varefter 
verksamheten avvecklades. Genom att fabriken var 
nedlagd förlorade stiftelsen för förvaltning av medel 
för de anställdas rekreationsmöjlighet sin legitimitet. 
Därför kom den ekonomiska förvaltningen av fritids-
stiftelsens tillgångar att administreras av länsstyrelsen 

Fastighet : Fossa 1 :146, Skaftö socken,  

Lysekils kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : AB Sjuntorp

Nuvarande användning : Anläggningen riven

Nuvarande ägare : Marken ägs av BRF Fossa  

Husen är privatägda på ofri grund
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då stiftelsen saknade formell huvudman. Anläggning-
en såldes år 2007 och intäkterna vid försäljningen har 
gått till insatser som ligger i linje med vad som anges 
i stiftelsens stadgar. Merparten av medlen har gått till 
föreningslivet i Sjuntorps samhälle. Pengarna har ock-
så gått till att ställa iordning ett allaktivitetshus i de 
gamla fabrikslokalerna i Sjuntorp inom ramen för det 
så kallade »Fabriksprojektet«. 

Vad gäller semesteranläggningen hade den mellan det 
att AB Sjuntorp lade ner och försäljningen nyttjats av 
tidigare Sjuntorpsanställda och deras efterlevande stu-
gorna i en egen informell organisation som ansvarade 
för uthyrning. Efter att länsstyrelsen sålde upphörde 
denna verksamhet och de flesta av de äldre sommar-
stugorna har sedan dess rivits. 

Då husen ligger inom strandskydd har marken inte 
styckats i mindre tomter utan ägs som en enhet av en 

bostadsrättsförening, BRF Fossa, vilken upplåter mar-
ken för byggande av bostadsrätter. Bostadsrättsfören-
ingen är skapad av några av arrendatorerna som har 
eget hus inom området. Inom området har det sedan 
2009 vuxit upp ett stort antal nya bostadshus med mo-
dern och exklusiv design. Ett fåtal av de gamla husen 
finns fortfarande kvar, i något fall som komplement-
byggnader till de nya husen. 

En av de bevarade stugorna ( till vänster ) samt en av de senare rivna stugorna ( till höger ) uppe på berget. Stugorna är 
små och står på en grund av betongplintar och väggarna är klädda med locklistpanel. Det flacka taket är täckt med 

tjärpapp. 
Foto Lars Rydbom.
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Rågårdsvik med pensionat Havsviken i bakgrunden. Fotot är taget före det att Uddeholm personalstiftelse tog över an-
läggningen.  
Vykort från 1955. AB Flygtrafik, Bengtsfors. Bohusläns museums arkiv.
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Pensionat Havsviken
Direkt öster om kustsamhället Rågårdsvik på söd-
ra Skaftö ligger idag en semesteranläggning i privat 
ägo. Den utgörs av tio mindre stugor belägna på en 
smal strandremsa mellan hav och berg. Här låg fram 
till 2009 ett pensionat som under en tid drevs som 
semesteranläggning för verksamma vid Uddeholm AB.

Anläggningen uppfördes som ett tidstypiskt pensio-
nat åren 1938–1839. Byggherre var en från orten bördig 
person som till yrket verkade som steward till sjöss. 
Byggmästare var Karl Karlsson i Stockevik. Invigning-
en av pensionatet skedde i juni 1939. I en presenta-
tion av projektet skriver tidningen Bohusläningen ett 
knappt år före invigningen följande under rubriken 
Även Rågårdsvik får funkishotell  : »Byggnaden är se-
dan någon månad under tak och har byggts i moderat 
funkisstil i omedelbar närhet av sjön och med vacker 
utsikt över Ellösfjorden«. Vid tillkomsten inrymde un-
dervåningen en stor matsal och kök samt hall och kon-
tor. I övervåningen fanns sex rum samt sällskapsrum. 

Uddeholms personalstiftelse Skogsudden bildades 1959 
och stiftelsens ändamål var att »förvalta till stiftelsen 
inkomna medel och använda dessa till fromma för vid 
Uddeholms Aktiebolag anställda tjänstemän«. Stiftel-
sen inköpte pensionat Havsviken i anslutning till stif-
telsens bildande såsom semesterhem för tjänstemän-
nen vid företaget.

Anläggningen låg under stiftelsen Skogsudden fram 
till 2003 då man valde att avyttra den på grund av 
svårigheter med beläggning och att få tillräckliga in-

Fastighet : Gunnesbo 1 :49 m.  fl., Skaftö socken,  

Lysekils kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, pensionat/

hotell

Uppförd av : privatägt

Nuvarande användning : Anläggningen riven

Nuvarande ägare : Bostadsrättsföreningen Havsviken

täkter för att klara underhållet. Under denna tid sked-
de sannolikt en del invändiga ombyggnader och det 
anges i historiken till stiftelsen att det nu fanns tolv 
rum och trettio bäddar. Under de sista åren i stiftelsens 
ägo anges också i samma källa att anläggningen drevs i 
vad som liknas vid ett kollektivhus. Efter försäljningen 
upprättades en detaljplan för området som möjliggör 
rivning av pensionatsbyggnaden och uppförande av 
ett antal mindre hus på platsen. Planen fick laga kraft 
i juni månad 2008. Pensionatsbyggnaden revs i maj 
2009.

Pensionatsbyggnaden var ett större hus i två våningar 
på en källarvåning i sten. Den hade en för byggnadsti-
den karaktäristisk funkisprägel med ett svagt sluttande 
valmat tak. Fönstersättningen var även den för tiden 
karaktäristisk med fönsterband samt tre- och fyralufts-
fönster i matsalen och de öppna utrymmena i neder-
våningen, och två- och treluftsfönster för rummen i 
övervåningen. Byggnaden var ursprungligen klädd i 
locklistpanel men fasaden kläddes vid seklets mitt om 
med eternitplattor. 
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Sämstad
Anläggningen sämstad eller Gullmarsvik ligger 
utmed Gullmarsfjordens västra sida i höjd med där 
Gullmarsfjorden övergår i Färlevfjorden. Bebyggelsen 
ligger utmed en slingrande väg över en höjd och en 
bäckravin och utmynnar i en öppen gräsyta som sluttar 
ner mot en mindre vik. Den gräsbevuxna slänten är 
bebyggd med några större hus och här finns en större 
yta avsedd för uppställning av husvagnar. 

I Gods och gårdar från 1943 beskrivs fastigheten där 
dagens anläggning ligger som mycket lummig och 
att den skulle vara en av de finaste fruktträdgårdar-
na i Brastad socken. Fastigheten ägdes då av fröken 
Eva Lidholm, Stockholm, och det var dennes far som 
enligt samma källa skall ha anlagt fruktträdgården. 
År 1965 inköptes fastigheten av Pappersindustriar-
betareförbundets lokalavdelning vid Wargöns pap-
persbruk.

Bakgrunden till semesteranläggningens tillkomst var 
en fond inom skogsindustrin vars medel var avsed-
da att nyttjas för sociala ändamål bland de anställda. 
Dåvarande ordförande vid pappersindustriarbetare-
förbundet vid Wargöns pappersbruk, Gustaf Thunell, 
var av uppfattningen att dessa medel borde nyttjas för 
att skapa en semesteranläggning för de anställda och 
medlemmarna vid förbundets lokalavdelning. Marken 
köptes in 1965 för 90 000 kronor. På platsen fanns då 
här en gård med bostadshus samt ladugård samt två 
mindre hus. 

Idag finns här sex byggnader, varav merparten stod 
här när Pappers köpte fastigheten. Här finns ett min-
dre dubbelhus med tillbyggnad åt sjön vilket tidigare 
utgjorde mangårdsbyggnaden på gården. Denne in-
rymmer idag två lägeheter. Den intilliggande före detta 
ladugården inrymmer även den två lägenheter samt 
även TV-rum. Den är senare tillbyggd med utrymmen 
för dusch och tvätt. Därutöver finns stugan Paradiset 
i södra delen av anläggningen samt Badhuset på berg-
hällen strax söder om bryggan. De två stugor som upp-
förts av Pappers är dels Lillstugan på berget ovanför 
bryggan samt Nystugan utmed tillfarten i norr. Husen 
är samtliga moderniserade i sen tid. Husvagnscam-
pingen har alltid varit en viktig del och här finns idag 
tjugofem fasta husvagnsplatser samt ytterligare platser 
för kortare nyttjande för husvagn och husbil – men här 
finns även tältcamping. Till anläggningen hör även en 
badstrand med hopptorn och inom anläggningen finns 
roddbåtar för uthyrning. 

Fastighet : Sämstad 1 :8, Brastad socken, Lysekils 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, pensionat/

hotell

Uppförd av : Pappersindustraiarbetarförbundet vid 

Wargöns pappersbruk, Vargön

Nuvarande användning : Semesteranläggning för före 

detta medlemmar i Pappers avd. 133 Wargön

Nuvarande ägare : Personalstiftelsen, Pappers Wargön
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Pappers semesteranläggning Sämstad/Gullmarsvik med utsikt mot Gullmarn. Anläggningen nyttjas till stor del för 
 husvagnscamping.
Foto Lars Rydbom
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Marks kommun

Letebogården
Letebo ligger mellan Horred och Helsjön på 
gränsen mellan Västergötland och Halland Anlägg-
ningen är idag en kristen friskola. Tidigare har den  
bland annat fungerat som semesteranläggning för 
medlemmar i fackklubben vid Monarks cykelfabrik i 
Varberg.

Helsjöns Kuranstalt etablerades 1888 och kom att bli en 
av de mer frekventerade kuranstalterna vid sekelskiftet 
1900. Gården Letebo, belägen en knapp kilometer få-
gelvägen från kuranstalten, inköptes av en lantbrukare 
och kom att fungera som ett annex till kurorten där 
det erbjöds billigare boende samt café. Verksamheten 
som kurort bedrevs fram till 1940 då verksamheten 
lades ner. 

År 1943 köpte Monarks verkstadsklubb gården för att 
skapa en semesteranläggning för sina medlemmar. 
Tanken var att arbetarna vid fabriken i Varberg skulle 
kunna ta sig från kusten till skogen och insjön för att 
här tillbringa sin semester. Formell ägare var Monarks 
verkstadsklubbs stiftelse Letebo. Grundplåten till  köpet 
var en gåva till fackklubben från Monarks grundare 
Birger Svensson vid fackklubbens 25-års jubileum året 
dessförinnan. Efter köpet vidtog arbete med att bygga 
om huset och anpassa det till den tänkta verksamheten. 
Under en period av 18 månader kring andra världs-
krigets slut hyrdes anläggningen ut till flyktingkom-
missionen för att härbärgera judiska flyktingar. 

Semesterhemmet var välbesökt under många år och 
tre småstugor innehållande två små lägenheter i varje 
hus byggdes kring 1940-talets mitt för att täcka upp 

Två av de tre stugorna som Monarks verkstadsklubb  
lät bygga på sin anläggning vid Letebo åren 1944 samt 

1947.
Foto Lars Rydbom
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Överst : Det äldre före detta bostadshuset och sedemera 
pensionatsbyggnaden vid Letebo. Byggnaden har byggts 

till under Monarktiden för att fungera som gemensam-
hetslokal och matsal.

Nederst : Den första stugan som Monarks verkstads-
klubb lät uppföra. 

Foto Lars Rydbom.

behovet. I lägenheterna fanns en sovalkov med plats 
för två våningssängar, ett litet pentrykök samt ett säll-
skapsrum. I huvudbyggnaden fanns ett större kök, ett 
stort sällskapsrum och flera gästrum. En stor veranda 
byggdes som gick runt huset.

Fram emot slutet av 70-talet fanns det inte längre något 
behov av ett semesterhem. Anläggningen såldes därför 
och som köpare stod Gileadförsamlingen i Göteborg, 
som använde gården som lägergård. År 1984 köpte för-
samlingen Staden på Berget Horredgården. Sedan 1994 
bedrivs här en kristen friskola i tre baracker med ut-
bildning från förskoleklass till årskurs 9. Efter att skol-
byggnaderna byggdes har man även uppfört en större 
byggnad, Sjögården, innehållande aula, gymnastiksal 
och gudstjänstlokal. Sjögården fungerar även som kon-
ferensgård för frikyrkliga organisationer.

De mindre stugor som uppfördes av monarks Verk-
stadsklubb har hyrts ut medan det större huset, den 
ursprungliga byggnaden på tomten, fungerar som mat-
sal och kök för skolan.

Monarks semesteranläggning i Letebo har varit en re-
lativt småskalig semesteranläggning med bara tre två-
familjsstugor samt rum och gemensamhetslokal i det 
ursprungliga huset.  

Fastighet : Letebo 1 :2, Horreds socken, Marks kom-

mun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, pensionat/

hotell

Uppförd av : Verkstadsklubben vid Monark AB

Nuvarande användning : Frikyrkoägd lägergård

Nuvarande ägare : Församlingen Staden på Berget i 

Horred
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Orust kommun 

Halsenabb
Halsenabb är en udde i den sydöstligaste delen 
av Orust. Från Halsenabb har man utsikt såväl mot 
Svane sund i norr som mot Stenungsund, Tjörnbron 
och Stora Askerön åt söder. Från 1940 och fram till 

2006 låg här en semesteranläggning som skapades för 
arbetsledare vid Eriksbergs mekaniska verkstad i Göte-
borg. 

Bakgrunden till semesteranläggningen var det som-
marresidens som industriledaren och skaparen av 
Electrolux AB, Axel Wenner-Gren, lät uppföra för sig 
och sin familj på Halse nabb under 1920-talets början. 



45

Platsen var väl vald på en höjd och med ett framträ-
dande läge i innerskärgården mellan Orust och fastlan-
det. Här lät han uppföra flera byggnader, samtliga i en 
nationalromantisk stil fram till dess att anläggningen 
såldes år 1939. Ny ägare blev major Herbert Jacobs-
son, ordförande i styrelsen för Eriksbergs mekaniska 
verkstad under perioden 1934–1949. Jacobsson skänkte 
anläggningen vidare till Eriksbergs varv som semester-
anläggning för anställda vid företaget. Efter att metall-
arbetarna vid Eriksberg valt att avböja gåvan gick frå-
gan vidare till Arbetsledarna ( SALF ) vid Eriksberg som 
accepterade erbjudandet. År 1940 bildades aktiebolag 
Svantåsa som formellt blev ägare till Halsenabb och 
samma år bildades Eriksbergs arbetsledarkårs semes-
terhemsförening för att ansvara för drift och underhåll 
av anläggningen. År 1988 togs beslut om att lämna över 
anläggningen till Sveriges arbetsledarförbund. Där-
efter vidtog ett omfattande arbete att rusta upp husen 
efter år av bristande underhåll. Under 1990-talet har 
arbeten med förbättringar av vatten och avlopp gjorts. 
År 2004 sålde Arbetsledarföbundet, som nu kallade 
sig Ledarna, genom sitt bolag Svantåsa anläggningen 
till Ellös fastigheter AB samt Skaftöhus AB. I de nya 
ägarnas vision skulle marken styckas av till tomter för 
permanentboende. En detaljplan med motsvarande in-
riktning togs därefter fram och fick laga kraft i novem-
ber 2008. Den framtagna planen medger tillskapande 

Fastighet : Hals 2 :126, Långelanda socken, Orust 

kommun 

Typ av anläggning : Semesteranläggning, pensionat/

hotell

Uppförd av : Axel Wennergren/ Eriksbergs arbets-

ledares semesterhemsförening

Nuvarande användning : Anläggningen är till stor del 

riven och nya privatvillor byggs på platsen

Nuvarande ägare : Privat fastighetsbolag med avsikt 

att försälja tomterna i området

Vänster sida : En av de mindre stugorna med national-
romantisk prägel. Huset är idag rivet och har gett plats 
för en modern större villa. 
Fotona ovan : En blandning av äldre och modern bebyg-
gelse finns i området idag.
Foton Lars Rydbom.

av ett femtiotal villatomter men för två äldre byggna-
der har man i planen lagt in varsamhetsbestämmelser 
i syfte att bevara byggnadernas unika karaktär.

Kvar i dag finns ett fåtal byggnader från Wenner-Grens 
tid – men inget som minner om anläggningens tid 
som semesteranläggning för arbetsledarna vid Eriks-
bergs varv. 
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Sotenäs kommun

Saab :s camping
Campingen ligger på Sotenäset i mellersta Bohus-
län mellan de mindre samhällena Örn och Tullboden, 
där färjan går till Bohus-Malmön. Anläggningen ut-
görs av två delar, dels ett område vid infarten från vä-
gen och dels en slänt ner mot sjön i nordväst. Här ska-
pades en camping för anställda vid SAAB Trollhättan. 

Markområdet utmed »viken« köptes in för anställda 
vid SAAB år 1957. Det skulle användas som semester-
anläggning för SAAB :s personal. År 1963 köptes ytter-
ligare mark utmed vägen mellan Örn och Tullboden. 
Den formella ägaren till anläggningen var en stiftelse 
under SAAB :s ledning och den var avsedd att nyttjas 
av alla SAAB-anställda, såväl tjänstemän som arbetare. 
Campingen på Örn var en av tre semesteranläggningar 
som SAAB hade. De andra två låg på östkusten, den ena 
utanför Nyköping.

SAABs camping uppfördes som en utpräglad camping 
för SAAB-anställda. Bilden visar den senare inköpta 
markutvidgningen åt öster med infarten samt reception 
och verksamhetens övriga byggnader.
Foto Lars Rydbom

Fastighet : Håle 1 :21, Askum socken, Sotenäs  

kommun 

Typ av anläggning : Semesteranläggning, Camping

Uppförd av : SAAB AB

Nuvarande användning : Privatägd Campinganlägg-

ning, stugby samt vandrarhem

Nuvarande ägare : Örns camping och vandrarhem
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Anläggningen var ursprungligen en ren tältcamping 
men allteftersom blev husvagnarna fler. De fasta över-
nattningsmöjligheterna var bara ett fåtal i form av 
lägenheter inrymda i ditflyttade arbetarbaracker. Det 
fanns också en reception och kiosk inrymt i en barack. 
Till anläggningen hörde tolv båtar. Vid försäljningen 
2004 fanns fortfarande åtta kvar. Tidigare fanns en 
dansbana men dansandet har nu flyttats till en bygg-
nad där man har logdans.

När SAAB automobil AB blivit helägt dotterföretag till 
General Motors ( GM ) år 2000 beslutade man att sälja 
campingen. Inget samråd med SAAB :s personal sked-
de – trots att anläggningen formellt var stiftelseägd. 

Liksom på många andra campingplatser har permanent husvagnscamping blivit ett vanligt inslag här.
Foto Lars Rydbom.

De nya ägarna, Kjell och Nina Andersson, har sin bak-
grund på SAAB Trollhättan. Enligt Kjell återkommer 
många SAAB :are alltjämt, även efter det att anlägg-
ningen sålts. En uppskattning är att 50–60 procent av 
hyresgästerna är gamla SAAB :are med familjer.

Sedan SAAB :s camping sålts har anläggningen ut-
vecklats till en modern husvagnscamping. Ett fler-
tal så kallade mobile homes har placerats ut som 
uthyrnings stugor och mark har terrasserats och vägar 
iordningställts. Likaså har vatten och el dragits inom 
området. På SAAB-tiden fanns här inte elektricitet 
och belysning, batterier var därför en efterfrågad vara 
i  kiosken på den tiden. 
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Strömstads kommun

Hällekind
Hällekind ligger söder om Strömstad och ut-
med den tidigare södra infartsvägen via gamla E6 och 
Viks väg skäl. Anläggningen är belägen utmed en syd-
sluttning och inramas av berg i väster, norr och öster 
och vetter mot, Starekilen, en avgränsad del av inner-
skärgården söder om Strömstad, Här låg tidigare en 
semesteranläggning avsedd för anställda vid SJ.

På platsen för anläggningen låg tidigare ett jordbrukar-
hemman. Under 1800-talets slut bedrevs såväl jord-
bruk som skogsbruk och fiske från gården. Den älds-
ta delen av det bostadshus som senare fungerat som 
pensionat uppfördes under 1890-talet med centralt 
läge utmed sluttningen ner mot sjön. Huset byggdes 
till efter år 1900 då gården sålts till Jacob H. Crafoord. 
Crafoord lät uppföra flera byggnader på tomten som 
alla präglades av nationalromantisk stil och hela miljön 
omdanades till parkkaraktär. År 1917 köptes Hällekind 
av Olga Bratt från Göteborg. Under hennes tid utveck-
lades gården med bland annat betydande fruktodling-
ar. Hällekind kom under Bratts tid som ägare att bli en 
välbesökt plats. Hit kom många kända kulturperson-
ligheter och vetenskapsmän. 

År 1934 såldes egendomen vidare till Svenska Järnvägs-
männens Vilohemsförening. Priset var 30 000 kronor 
och för detta fick de en huvudbyggnad med två annex 
samt 115 hektar mark. Mellan 1936 och 1958 byggdes 
ytterligare fyra gästannex på bergssluttningen ner mot 

Starekilen. Dessa var enkla lägenhetslängor med sju 
lägenheter eller mer i varje länga. Husen ritades av 
Kungliga järnvägsstyrelsen, Husbyggnadsavdelningen. 
Husen var byggda i funkisstil med pulpettak och låg 
utmed slänten ner mot vattnet.

Under andra världskriget fungerade Hällekind som 
förläggningsort för svensk militär på gränsbevakning.

Fram till 2000 fortsatte sedan Hällekind att fungera 
som semesterhem för SJ :s anställda. Den var då ett av 
flera semsterhem som drevs och ägdes av Svenska järn-
vägsmännens vilohemsförening. 

År 2001 såldes anläggningen till ett norskt företag 
som avsåg att bygga nya lägenheter på fastigheten. 
Under några år drevs en del av den äldre bebyggel-
sen på området vidare som Bed & Breakfast under 
sommar månaderna i avvaktan på att bygget skulle 
genom föras. En ny detaljplan för området fick laga 

Fastighet : Hällekind 1 :5, Skee socken, Strömstad 

kommun 

Typ av anläggning : Semesteranläggning, fritidslägen-

heter

Uppförd av : Svenska järnvägsmännens semesterhems-

förening. Några äldre byggnader byggda som bostad. 

Pensionat fanns här redan dessförinnan

Nuvarande användning : Anläggningen till största 

delen riven och nya flerbostadshus har uppförts 

Nuvarande ägare : Flera privata ägare, bland annat 

Hällekind Baden AB
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kraft 2007. Kvar från Svenska järnvägsmännens vilo-
hemsförenings tid är det äldre bostadshus som under 
föreningens tid byggdes till med nytt kök och större 
matsal, »vaktmästar bostaden« från 1800-talets senare 
del liksom några av de nationalromantiskt utforma-
de byggnader som tillkom under Crafoords tid under 
1900-talets början. De lägenhetsbaracker som hade 
uppförts under järnvägsmännens tid revs däremot och 
här uppfördes 2009 ett antal större byggnader innehål-
lande exklusiva bostadsrätter.  

Uthyrningslägenheterna som uppfördes för SJ-anställda 
var byggda som tre längor i trä, förlagda i souterräng i 

sluttningen ner mot sjön. Husen revs kring 2008 för att 
ge plats för större flerfamiljshus.

Foton Lars Rydbom.
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Hällestrand
Invid södra sidan av Dynekilens mynning i väster-
havet och strax väster om tätorten Hällestrand, norr om 
Strömstad, ligger semesteranläggningen Hällestrand 
resort. Anläggningen ligger i huvudsak på plan mark 
och avgränsas av berg åt norr och söder. I den västra 
delen finns en mindre badstrand. Anläggningen bygg-
des upp för anställda vid Postverket.

Postverket köpte in marken 1955 i syfte att skapa en 
semesteranläggning för sina anställda. På platsen låg 
då ett jodbrukarhemman, Knarrevik. När semesteran-
läggningen byggdes så revs gårdens byggnader men 
några stenmurar finns kvar från denna tid. Semester-
anläggningen stod klar år 1960. Arkitekter var Nils 
Nicklasson och Kjell Wennerholm, båda arkitekter vid 
generalpoststyrelsen i Stockholm.

Inledningsvis var det bara postens anställda som fick 
bo på anläggningen. För en helpension fick de boende 
betala 13,50 kronor. De flesta husen tillkom vid samma 
tid, kring år 1960, men några stugor i den södra delen av 
området uppfördes på 1980-talet. Det fanns ursprung-
ligen också ett större hus uppfört för chefer inom pos-
ten – men det är numera rivet. De boende kunde välja 
mellan att bo i lägenheter, stugor eller vandrarhem.

Från 1995 drevs anläggningen av postens personalstif-
telse, Hornet, som också hade en anläggning i Härje-
dalsfjällen, samt en anläggning vid Siljan. År 2003–
2004 renoverades husen. Man breddade då de långa 
radhuslängorna. År 2009 tog en ny stiftelse, Posten 
Fritid, över driften. 

Under större delen av året fanns det bara en anställd 
före ståndare på plats medan det under juni, juli och 
augusti var full bemanning med kökspersonal, och 
ansvariga för stugornas och markens skötsel. År 2010 
sålde Posten Fritid semesteranläggningen,  som då gick 
under namnet Silverhornet. Vid den tiden var omkring 
35–40 procent av gästerna postanställda. Målgruppen 
hade då breddats genom att andra inom SEKO, Service- 
och kommunikationsfacket, också gavs rabatt. Flera av 
de som tidigare hyrt vid Järnvägsmännens anläggning 
vid Hällekind valde att hyra vid Silverhornet när Hälle-
kind såldes. Försäljningen 2010 skedde till ett privat 
företag som drev anläggningen under namnet Hälle-
strand resort. Stugorna kan numera ägas och ägaren 
blir då medlem i en bostadsrättsförening. Ägaren kan 
antingen bo där själv eller låna ut lägenheten till släkt 
och vänner. När lägenheterna inte nyttjas kan Hälle-
strand Resort AB svara för vidareuthyrning.

Postens tidigare semesteranläggning är en i detalj de-
signad anläggning bestående av en matsalsbyggnad 
med kök, matsal och gemensamma utrymmen samt 
två längor med lägenheter. Matsalsbyggnaden är upp-
förd i betong samt putsad och kännetecknas av stora 
glasade väggpartier. Radhusen är försedda med ett 
flackt pulpettak och har även de stora glasade ytor mot 
entrésidan. Utöver dessa byggnader finns en bostad för 
personalen strax intill matsalen. I söder och relativt 
avskilt invid skogsbrynet ligger de senare tillkomna 
husen från 1980-talet som är uppförda som mer tradi-
tionella uthyrningsstugor.  
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Fastighet : Knarrevik 1 :6, Skee socken, Strömstad 

kommun 

Typ av anläggning : Semesteranläggning, fritidslägen-

heter

Uppförd av : Postverket

Nuvarande användning : Semesteranläggning, fritids-

lägenheter, stugby, vandrarhem

Nuvarande ägare : Bostadsrättsföreningen  

Strandkusten

Ovan : Radhusen ligger utmed sidan av en stor gräsplan 
med entré och de stora fönsterpartierna i söderläge.
Överst till höger : Restaurangbyggnaden är en fin expo-
nent för arkitekturen under 1960-talet och har bevarat 
sin karaktär från tiden väl. 
Mitten till höger : Interiörbild från gemensamhetsutrym-
men på resturangbyggnadens övervåning.
Nederst till höger : De senare upförda stugorna ligger i 
anläggningens södra del och omges av skog.
Foton Lars Rydbom.
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Efter den intensiva byggtiden efter förvärvet har man 
byggt ut och moderniserat i olika etapper mellan 1958 
och fram till idag. Redan 1953 drogs det in elektricitet 
till anläggningen. Varmvatten har installerats i stugor-
na allteftersom, fram till 1992. Avloppssystem tillkom 
1965 och kompletterades 1992.

I tidskriften Byggmästaren från 1955 finns en beskriv-
ning av de nya stugorna såsom varande moderna fri-
tidsstugor från sin tid. Här framgår att stugorna är 
byggda av trä på stolpkonstruktion. De är utvändigt 
klädda med förvandringspanel som är målad i vitt och 
grått och med partier målade i mer intensiva färger 
som rött, gult och grönt. Taken är belagda med svart 
shingel. Husen på berget ( de så kallade Bergstugorna ) 
var samtliga fyrabäddslägen medan husen vid hamnen 
( de så kallade Sparrisstugorna ) är sexbäddsstugor. De 
var från början försedda med kokvrå för tekokning och 
dylikt, och vatten och avlopp fanns framdraget till varje 
stuga redan vid tillkomsten. 

Syd-Långö
Nordväst om Strömstad ligger två långsmala öar, 
Syd och Nord Långö. På Syd Långös norrsida ligger 
utmed en mindre vik en semesteranläggning som ska-
pades av Grängesberg AB.

Grängesbergsbolaget köpte ön år 1952 som semester-
anläggning för de anställda. På ön hade det under 
1800-talets slut bedrivits fiskmjölstillverkning men 
denna kom att stängas efter att tillgången på sill dras-
tiskt minskade strax före sekelskiftet 1900. Dessför-
innan hade det under 1800-talets sista år funnits en 
fiskmjölsfabrik på ön. Är 1918 inköptes ön av familjen 
Rydbeck som på den jämna marken på öns nord sida 
lät bygga hus samt plantera valnötsträd och andra ex-
otiska växter och anlägga sparrisodlingar. Familjen lät 
även anlägga en bevattningsanläggning till sin träd-
gård.

Efter att Grängesberg AB köpt anläggningen vidtog 
en intensiv period av ombyggnader av befintliga hus 
samt nybyggnad av nya semesterbostäder. Ett antal nya 
stugor byggdes då, liksom att man till Kaptenshuset 
byggde kök samt matsal. Ansvarig för gestaltningen av 
denna förändring var arkitekt Folke Hederus och bygg-
mästare var Albert Olsson, Strömstad. De nyuppförda 
stugornas interiör var designad av inredningsarkitek-
terna Tord och Elsie Kempe, SIR.

Hederus hade under 1950-talet flera uppdrag åt 
Gränges bergsbolaget och ritade hus såväl i Gränges-
berg och Kiruna som här på Syd Långö. 

Fastighet : Syd-Långö 2 :1, Skee socken, Strömstad 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, fritidslägen-

heter

Uppförd av : Grängesbergsbolaget AB

Nuvarande användning : Semesteranläggning, fritids-

lägenheter, stugby, vandrarhem

Nuvarande ägare : Personalstiftelse knuten till SSAB 

och Electrolux AB
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Grängesberg AB bestod vid tiden för övertagandet av 
ett rederi samt ett järnverk. LKAB var vid denna tid ägt 
av Grängesberg men med ett avtal som gav rätt för sta-
ten att lösa in företaget. Under stålkrisen på 1970-talet 
blev Grängesbergsbolaget en del av SSAB ( Svenskt stål 
AB ). År 1980 köptes Gränges upp av Electrolux AB. Se-
mesteranläggningen har följt med i de olika köpen och 
används idag av anställda vid såväl SSAB som Electrolux 
AB. Även de som har pensionerats från respektive före-
tag är välkomna. Husqvarna var under perioden 1878 
och fram till 2006 en del av Electroluxkoncernen men 
blev därefter ett eget börsnoterat företag. Husqvarna har 
erbjudits att medverka i driften och kunna erbjuda sina 
anställda att nyttja densamma men har valt att avstå. 
Idag står SSAB för dryga 60 procent av kostnaderna för 
driften och Electroluxkoncernen står för resterande del.

I statuterna för anläggningen finns redovisat att an-
läggningen primärt var avsedd för företagets tjänste-
män men detta har aldrig satts i system utan alla vid 
berörda företag har rätt att hyra. 

Gemensamma faciliteter, utöver kök och matplats, är 
lekplats, minigolfbana, bordtennisbord, bastu samt till-
gång till roddbåtar och motorbåtar. Det finns plats för 
ett hundratal gäster på anläggningen. 

Överst : Resturangen har en central placering i anlägg-
ningen. Byggnaden har byggts till på flera sidor.
Mitten : Interiörbild från restaurangbyggnaden.
Nederst : De för anläggningen så karaktäristiska stu-
gorna ligger kopplade men förskjutna i förhållande till 
varann och förskjutningen skapar en avskiljd uteplats för 
varje stuga.  
Foton Lars Rydbom.
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Fastighet : Ytterby 1 :109, Svenneby socken, Tanums 

kommun. 

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : Västra journalistföreningen

Nuvarande användning : Privata fritidsbostäder

Nuvarande ägare : Privat ägande

Ovan : Interiörbild. Matplats och kök.
Till höger : De fyra stugorna ligger på rad avskiljt av 
vegetation och berg. Karaktäristiska är de stora glas-
partierna mitt på fasaderna åt väster.
Foton Lars Rydbom.
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Tanums kommun

Heestrand
Semesteranläggningen som tidigare tillhörde 
Västsvenska journalistföreningen ligger i den södra 
delen av Heestrand söder om Hamburgsund. Den 
ligger avskilt av berg med de fyra fritidshusen på rad 
utmed en smal dalgång. Tillfarten till dalen går genom 
ett sommarstugeområde där tomterna börjad styckas 
av under 50-talet och bebyggdes under 1950-talets slut 
och början av 1960-talet. 

Västra föreningen inom Journalistförbundet hade på 
50-talet stora fonder. Delar av dessa kom från intäk-
terna från återkommande evenemang, den så kallade 
»Pressens rundtur« som initierats av Åke Lundh, jour-
nalist vid Göteborgsposten. För sina fonderade medel 
beslutades att köpa mark för att skapa en semsteran-
läggning för föreningens medlemmar. 300 000 kronor 
investerades i ett nio hektar stort område med ängs-
mark och klippor, samt byggnadsarbeten och inven-
tarier. År 1962, på midsommarafton, invigdes så den 
första semesterbyn för journalister i Norden. Motsva-
rande satsningar hade gjorts långt tidigare i Sydsvenska 
journalistföreningens regi, där man startade redan 1919 
och för medlen inköpte en första stuga för föreningens 
medlemmar bara två år senare. 

Stugbyn utgjordes av fyra stugor, som fick namnen 
Reportern, Redigeraren, Recensenten och Referenten. 
Varje stuga var på femtio kvadratmeter och hade sex 
bäddar. Stugorna var utrustade med toalett och dusch, 

i övrigt var de relativt enkla. Utöver stugorna fanns 
också ett par förrådsbyggnader inom anläggningen. 
Dessutom hörde en båt och en båtplats till anläggning-
en. I början fick medlemmarna bo gratis i stugbyn, 
och fortfarande mot slutet av 80-talet var det väldigt 
billigt att bo här. Veckohyran låg så småningom på 
några tusenlappar – lite beroende på när på säsongen 
man hyrde. Från 1997 fick också andra medlemmar 
i Journalistförbundet, utöver de som var anslutna till 
Västra föreningen, hyra på anläggningen.

Västra journalistföreningens styrelse hade en kommitté 
som hade ansvaret för underhåll och skötsel av anlägg-
ningen. Alla som ville fick ideellt delta i det årliga ar-
betet med att rusta stugorna. Från början var stugorna 
mycket efterfrågade av medlemmarna men intresset 
minskade efterhand samtidigt som värdet på anlägg-
ningen ökade. Under hösten 2011 såldes anläggning-
en för 4,8 miljoner kronor. Bland flera av föreningens 
medlemmar var detta ett kontroversiellt beslut och vis-
sa hävdade att anläggningen formellt ägdes av Västra 
journalistföreningen medan en annan åsikt var att för-
eningen sedan 1998 uppgått i Svenska journalistförbun-
det som då stod som ägare medan Västra Journalist-
föreningen stod för ansvaret att förvalta stugbyn och 
föreningens egna tillgångar för underhåll av husen. 
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Lunagården
Anläggningen ligger intill badplatsen Boviken 
på nordvästra delen av Hamburgö. Här skapades en 
semesteranläggning för anställda vid företaget Luna 
AB under 1970-talets början.

Lindahl & Nermark AB på Göteborgsvägen i Aling-
sås var en framgångsrik verktygs- och industrivaru-
grossist. Varumärket var en förkortning av deras tyska 
dotter bolag Lindahl und Nermark AG – LUNA. 

Direktören för företaget Luna AB, Gunnar Lindahl, 
köpte i början av 1970-talet ett sommarhus på Ham-
burgö. I nära anslutning till Lindahls hus låg ett pen-
sionat som han köpte. Detta drevs under 1960-talet av 
Agnes Carlsson vilken tidigare drivit pensionatsrörelse 
i en annan byggnad på ön. 

Pensionatet gick under namnet Ögårdens pensionat. 
Fastigheten bestod då av två byggnader. Det ena ut-
gjordes av ett bostadshus med trolig tillkomsttid kring 
sekelskiftet 1900 och med karaktär av ett traditionellt 
bohuslänskt dubbelhus. Det andra, pensionatsbygg-
naden, var en vinkelformad enplansbyggnad vilken 
sannolikt tillkom under 1960-talet. Efter Lindahls 
köp kom det före detta pensionatet och bostadshuset 
att tillsammans fungera som semesteranläggning för 
Luna AB :s anställda med två till tre lägenheter i det 
tidigare bostadshuset och fler lägenheter i pensionats-
byggnaden.

Under perioden då anläggningen ägdes av Luna AB 
kom den också att användas som intern konferens-

lokal. Måltiderna intogs då på fastlandet. Nere vid 
båtvarvet i sundet hade man några båtar för utflykter 
till de närbelägna öarna i det vackra kustavsnittet kring 
Hamburgö.

Anläggningen såldes år 2005 till privata intressenter 
som önskade göra en mer omfattande exploatering i 
strandnära läge varvid Tanums kommun valde att för-
köpa fastigheten.

År 2009 sålde kommunen anläggningen vidare till pri-
vatpersoner. De två husen – pensionatet och bostads-
huset avstyckades som två enskilda tomter 

Fastighet : Norgård 2 :20 m.  fl.

Typ av anläggning : Semesteranläggning, pensionat/

fritidslägenheter

Uppförd av : Privatägt pensionat, senare inköpt av 

Luna AB

Nuvarande användning : Privata fritidsbostäder

Nuvarande ägare : Privat fritidsbostad
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»Lunagården« med det äldre bostadshuset till höger och den före detta pensionatsbyggnaden till vänster. Den senare har 
byggts till med en andra våning efter 2009. 

Foto Lars Rydbom
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Tjörns kommun

Lilla brattön
Lilla Brattön är en ö i Hakefjorden belägen 
strax söder om Tjörnbron. För att ta sig till ön finns 
det sommartid en större båt, M/S Granita, som går med 
flera turer per dag från såväl Stenungsund som Källö 
invid Tjörnbrons västra landfäste. Ön är bergig och till 
stor del skogsklädd, men på öns mitt finns gräsklädda 
marker som minner om den tid då jordbruk bedrevs 
på ön. Här ligger en semesteranläggning som tillkom 
för arbetare vid SKF.

Lilla Brattön inköptes av Sven Wingqvist som ett privat 
sommarställe redan 1917. Vid denna tid bestod ön av ett 
antal gårdar belägna på öns mitt tillhörande hemma-
net Lilla Brattön. I anslutning till att Wingqvist firade 
sin 50-årsdag gav han ön till sina anställda, halva ön 
till arbetarna och halva ön till tjänstemännen. Tjänste-
männen avböjde dock att ta emot gåvan och erbjöd 
istället arbetarna att köpa deras hälft. Så skedde också 
och en förening för förvaltande av ön bildades, SKF :s 
arbetares förening Lilla Brattön.

År 1928 öppnade Lilla Brattön som semesteranlägg-
ning för arbetarna vid SKF. Det var en tid med stora 
investeringar och en ansenlig summa erhölls från såväl 
företaget som från Sven Wingqvist men även arbetarna 
vid SKF fick bidra med medel till förverkligande av an-
läggandet. Inledningsvis inrättades rum för uthyrning 
i två befintliga villor som tillkommit under Wingqvists 
tid. Följande år uppfördes sju nya stugor byggda för 

två familjer vardera. Under 1930-talet byggdes ett stort 
antal enkla stugor, så kallade tältstugor, uppförda med 
trästomme och masonitklädsel. Stugorna har därefter 
vuxit i antal och finns utmed hela ön. Samtidigt med 
stugorna uppfördes en dansbana samt restaurangbygg-
nad. Den senare byggdes 1951–52.

Stora investeringar gjordes i början av 1980-talets bör-
jan då man lät bygga om de tidigare tvåfamiljsstugorna 
till att bara bli en lägenhet. Tjugoåtta nya stugor samt 
tre servicebyggnader med dusch, toaletter och tvätt-
stuga byggdes år 1982 och samtidigt drogs ledningsnät 
för vatten och avlopp. År 1985 byggdes ytterligare fem 
stugor. Byggandet av stugor har skett succesivt. Vissa 
stugor uppfördes av arbetarna själv, varav några bygg-
des med prefabricerade byggelement. Merparten av 
husen byggdes av lokala snickare från Tjörn, men här 

Överst : Hamnen med passagerarbåten M/S Granit som 
dagligen trafikerar sträckan Stenungsund–Almön och Lil-

la Brattön med ett flertal turer under sommarsäsongen. 
Nederst : Restaurangbyggnaden har utsikt över hamnen. 

Den uppfördes år 1951. 
Foton Lars Rydbom

Fastighet : Lilla Brattön 1 :2 samt 1 :3, Vala socken, 

Tjörns kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby.

Uppförd av : SKF AB samt SKF :s arbetares förening 

Lilla Brattön

Nuvarande användning : Som ovan 

Nuvarande ägare : SKF arbetares förening ( fackför-

bundet IF Metall på SKF )
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finns även några, de så kallade »Fågelhusen«, uppförda 
i liggtimmer som byggdes av timmermän från Dalarna. 

Idag finns det 79 stugor på ön, varav hälften är mo-
dernt utrustade med indraget vatten och avlopp. På ön 
finns även möjligheter att tälta. Restaurang, kiosk och 
affär är öppna under säsongen. Verksamheten bedrivs 
under sommaren från veckan före midsommar fram 
till skolstarten.

Vid midsommar ordnas olika aktiviteter och tävlingar 
för både barn och vuxna och under säsongen anord-

nas dans antingen vid dansbanan eller på bryggan. På 
ön finns också en minigolfbana och en fullt utrustad 
lekplats. Under säsongen anordnas också simskola på 
ön. Det finns även bra möjligheter att anordna kon-
ferenser, firmafester samt skol- och lägerverksamhet 
till konkurrens kraftiga priser på ön. Byggnaderna 
inom anläggningen utgörs av ett fåtal äldre byggna-
der från tiden då jordbruk bedrevs på ön, enstaka hus 
som  Wingqvist lät bygga under sin tid som sommar-
boende på ön, samt av ett stort antal byggnader som 
idag visar på olika byggnadsskeden under perioden 
1930–1990. 

Ovan till vänster : Väntkuren vid hamnen. Båtskjulet vid hamnen nyttjas för förvaring av kärror för transport mellan ham-
nen och stugorna.
Nedan till vänster : Dansbanan ligger mitt på ön med fotbollsplanen intill.
Ovan : En av de större stugorna på Lilla Brattön. I syfte att öka standarden kom en del tvåfamiljsstugor att slås samman till 
enfamiljsstugor. 
Foton Lars Rydbom.
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Fastighet : Mölnebo 2 :25, Stenkyrka socken, Tjörns 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning

Uppförd av : Katrinefors bruk

Nuvarande användning : Katrinefors bruk

Nuvarande ägare : Katrinefors bruk

Ovan, till vänster : Stugorna har genomgått en invändig 
modernisering i sen tid och är i dag modernt utrustade.
Nedan, till vänster :Till anläggningen hör båtar som 
möjliggör utfärder i Hakefjorden, i arkipelagen mellan 
Tjörn och fastlandet. 
Nedan, till höger : Stugorna på Katrinevik är alla av 
samma typ och byggda av Borohus. Stugorna är genom-
gående röd målade. 
Foton Lars Rydbom.
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Katrinevik
Strax öster om samhället Rönnäng i den sydvästra 
delen av Tjörn ligger semesteranläggningen Katrine-
vik. Husen ligger relativt tätt utmed en gräsbevuxen 
sydsluttning omgiven av berg åt alla väderstreck utom 
åt söder. Längst i söder finns en badstrand utmed en 
skyddad vik omgiven av berg och klippor. Katrinevik 
skapades som semesteranläggning för personalen vid 
Katrinefors pappersbruk i Mariestad.

Historik
I juni 1963 invigdes semesteranläggningen Katrinevik 
med tal av såväl landshövdingen i Skaraborgs län,  Bertil 
Fallenius, som av företagets disponent Lars Ekelund, 
och med musik av företagets musikkår. Mark för pro-
jektet hade inköpts redan 1959. Bakgrunden till projek-
tet kan sökas i att man under slutet av 1950-talet fick 
återbetalt medel som betalats till staten för att dämpa 
konjunkturen, så kallad konjunkturutjämningsavgift, 
inom massa- och pappersindustrin under decenniets 
början. Återbetalningen av dessa pengar skulle gå till 
företagsstiftelser och nyttjas »för sociala ändamål till 
fromma för de anställda«. Inom Katrinefors AB bild-
ades en fond som under loppet av fem år mottog de de 
återbetalda medlen. En styrelse tillsattes för »Katrine-
fors sociala fond« med representanter för såväl företa-
get som de anställda, via de lokala fackföreningarna. 
Styrelsen skulle handha förvaltandet av medlen och 
tidigt väcktes tankar kring att nyttja tillgångarna till att 

skapa en semesteranläggning för de anställda. Vid in-
vigningen 1963 var delar av anläggningen färdigställd. 
De nya husen presenterades för de anställda genom 
personaltidningen Katrineforsaren under sommaren 
1962. Då anges att husstommar för tolv fritidshus var 
inköpta och levererade men inte monterade i avvaktan 
på slutligt besked kring byggnadsplanen för det nya fri-
tidshusområdet. Här anges också att tillverkare av hu-
sen var husfabrikanten Borohus och för uppsättningen 
hade man kontrakterat byggmästare John Johansson. 
Efter en namntävling inom företaget hade man också 
valt ut ett vinnande förslag till namn på anläggningen 
med anspelning på företaget, Katrinevik.

Året efter invigningen bildades en särskild stiftelse 
med uppgift att förvalta Katrinevik, Katrinefors bruks 
personalstiftelse.

Anläggningen utgörs än idag av tolv stugor för uthyr-
ning samt en centralt belägen servicebyggnad. Anlägg-
ningen är öppen för anställda och deras familjer inom 
papperskoncernen Metsä där Katrinefors ingår, men 
även tidigare anställda som arbetat minst ett år vid 
Katrinefors har möjlighet att hyra stugor här. Säsong-
en är från mitten av maj till mitten av oktober. Husen 
har succesivt renoverats men alltjämt är anläggning-
ens ursprungliga karaktär från tidigt 1960-tal mycket 
välbevarad. 
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Trollhättans kommun

Öresjö
I den norra delen av Öresjö mellan Trollhättan 
och Uddevalla ligger, på en udde utmed sjön, en se-
mesteranläggning som uppfördes för arbetsledarna vid 
NOHAB i Trollhättan.

Tomten inköptes av arbetsledarna vid NOHAB AB år 
1941. Vid denna tid ägdes Nohab av AB Bofors och dess 
styrelseordförande var Sven Wingqvist. Vid dennes 
65-årsdag donerade företaget ön Ulvön i Ljungskile-
viken till de anställda. Dock valde arbetsledarna och 
tjänstemännen att tacka nej till erbjudandet och att ta 
beslut själva om sin andel av donationen. För arbets-
ledarnas del valde man att köpa en tomt invid Öresjö. 



65

Tomten var på ett hektar men till detta inköptes senare 
ytterligare 0,3 hektar. Arbetsledarna uppförde här ett 
större hus innehållande kök, storstuga, radiorum samt 
serveringsgång. Utanför fanns då en veranda utmed 
sidan mot sjön. Omkring 1960 sattes det in fönster i 
den tidigare öppna verandan. Vidare byggdes två stu-
gor om 26 kvadratmeter med fyra rum totalt och med 
våningssängar varigenom de kunde rymma tolv per-
soner per stuga. Invid stugorna uppfördes ett torrdass. 
Förutom att bada i sjön kunde gästerna i anläggning-
en spela bordtennis i storstugan, och utomhus fanns 
gungor för barnen samt en kägelbana. Vid Nohab :s 
nedläggning minskade intresset att hyra vid Öresjö. År 
2003 köptes den av nya ägare som därefter har rustat 
upp den mycket nedgångna byggnaden.

Idag är anläggningen ett privathus i ett område med 
relativt många fritidshus. Den större byggnaden har 
byggts om invändigt och de tidigare verandautbyggna-

derna har byggts om. Taket, som tidigare var ett valmat 
tak med en förlängning i form av ett pulpettak över 
verandatillbyggnaderna har gjorts om, och idag täcker 
det valmade taket hela byggnaden. Vid entrén finns 
idag en infälld öppen veranda.

De två tidigare gäststugorna har även de rustats upp 
och moderniserats. 

Ovan till vänster : Det två mindre stugorna, byggda för två familjer i varje stuga.
Ovan till höger : Byggnadens långa glasade veranda med utsikt ut mot Öresjö.
Vänster sida : Entrén till det stora huset. Denna del har genomgått en viss förändring men i övrigt har huset  
väl bevarat sin karaktär. 
Foton Lars Rydbom.

Fastighet : Lundstaken 3 :4, Trollhättan socken,  

Trollhättans kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby.

Uppförd av : Arbetsladerförbundets lokalavdelning på 

NOHAB, Trollhättan

Nuvarande användning : Åretruntbostad

Nuvarande ägare : Privatperson
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Uddevalla kommun

Fossen
Fossens camping ligger omkring 25 kilometer 
väster om Uddevalla och utgörs i huvudsak av en cam-
ping utmed en flack grässlänt omgiven av berg som 
vetter ner mot en vik i Gullmarsfjorden.

På Uddevallavarvet bildades 1950 en kommitté för »an-
skaffande av ett semesterhem«. År 1952 tog skeppsreda-
ren och Uddevallavarvets grundare Gustaf B. Thordén 
beslut om att inköpa marken tillhörande gården  Fossen 
på Bokenäset.

Det togs något år senare fram ett förslag kring hur 
marken skulle disponeras men det dröjde ända fram 

till 1957 innan idéerna konkretiserades och en stiftel-
se för förvaltande av området bildades. I grundidén 
hade funnits att anläggningen skulle vara gemensam 
för såväl arbetare som arbetsledare och tjänstemän, 
och med företrädare för de olika fackförbunden i sty-
relsen för den nybildade stiftelsen. Arbetsledarna och 
tjänstemännen valde dock att lämna projektet och an-
läggningen blev då en angelägenhet enbart för Metall-
arbetarförbundets verkstadsklubb på Uddevallavarvet 
som gavs dispositionsrätt till Fossen år 1959.

Husvagnarna ligger i täta rader på sluttningen ner 
mot vattnet. Till stor del är campingen vid Fossen en 

säsongscamping.
Foto Lars Rydbom.
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Till att börja med hade metallklubben rätt att dispo-
nera anläggningen i femton år. Inför sommarsäsongen 
1965 stod tre uthyrningsstugor klara att ta emot gäster.

Stugorna var på 46 kvadratmeter innehållande storstu-
ga, sovrum, tambur, kök, och toalett. Man köpte vid 
samma tid också in ett par ekor och gjorde i ordning 
brunnar och parkeringsplatser och med tiden utveck-
lades här en camping på markerna närmast fjorden. 
Campingen kom senare att flyttas från stranden och 
längre in på området efter att krav ställts om detta med 
hänvisning till strandskyddet. 

Anläggningen har byggts till i omgångar. Efter en om-
byggnad som stod färdig 1983 fanns här en campingplats 
med plats för 120 husvagnar. Utöver detta drogs det in 
el och avlopp på området och en gemensam byggnad 
uppfördes med utrymmen för tvätt, disk och dusch. Till 
detta inrättades en vaktmästarbostad i en av stugorna 
för att hantera bokningar och skötsel av området. Det 
tillkom också en båtbrygga med plats för sextio båtar.  

När Uddevallavarvet lades ner 1986 skänkte företaget 
sin halva av anläggningen till Metall och Stiftelsen Fos-
sen fördes över till Metalls avdelning avd. 170 i Udde-
valla. Redan i februari 2008 meddelades det att Metall 
övervägde en försäljning av Fossen. Bakgrunden var 
svårigheter att finansiera underhållet och driften. Un-
der våren 2014 såldes Fossens camping till Forsbacken 
Group AB med säte i Borås. Inom anläggningen finns 
badbrygga, minigolfbana, lekplats och byggnader med 
tvättrum och toaletter. Vid infarten till området finns 
en liten servicebutik som drivits i enskild regi.

Fossen är idag en utpräglad husvagnscamping med 
säsongscamping, det vill säga med långtidsuthyrning, 
med 226 platser. Det finns åtta stugor från varvets tid 
för uthyrning varav de större ligger samlade i den syd-
östra delen. 

Fastighet : Fossen 1 :1, Bokenäs socken, Uddevalla 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, camping, 

stugby.

Uppförd av : Stiftelsen Fossen, Uddevallavarvet 

Nuvarande användning : Som ovan.

Nuvarande ägare : Forsbacken Group AB, Borås

En av de stugor som byggdes på Fossen från 1960-talets 
mitt och några år framåt.

Foto Lars Rydbom.



68

Strandön
Strandön är en relativt stor ö som ligger i in-
nerskärgården mellan Orust och fastlandet halvvägs 
mellan Uddevalla och Ljungskile. På denna skogskläd-
da men relativt flacka ö lät Götaverkens tjänstemän 
uppföra en egen semesteranläggning bestående av ett 
tjugo tal stugor glest utspridda över ön.

För att ta sig till ön får man gå till fots över en smal 
träbro från bilparkeringen på fastlandet. På ön finns 
förutom stugorna en fotbollsplan, tennisbana, bryggor 
samt bastu.

På sin 60-årsdag skänkte verkställande direktören för 
Götaverken AB E.  A. Hedén år 1938 en gåva i form av 
5 000 kr till tjänstemännen på varvet. En grupp tillsat-
tes för att bestämma vad som skulle göras med pengar-
na. De beslutade sig för att köpa in mark för att bygga 
upp en semesteranläggning – Strandön. Ön användes 
vid den tiden som betesmark. Den var uppdelad på fle-
ra ägor som successivt köptes in fram till år 1947. Idag 
är det bara ett litet markområde i nordväst som inte är 
i föreningens ägo. De första stugorna byggdes 1938–39. 
Huvudman för projektet var den nybildade föreningen 
»Föreningen GV för sport och rekreation«. Under pe-
rioden 1939–1963 byggdes tjugoen stugor på Strandön. 
för ritningarna stod Helge Göransson, Bror Andersson 
( Alvdén ), Annie Olsson och Sven Håkansson, som alla 
var anställda vid Götaverken. Husen uppfördes av den 
lokala byggnadsfirman August Andrén från Ljungs-
kile. Bygget av stugorna finansierades till stor del med 
så kallade redarpengar. Det innebar att beställare av 

båtar tackade varvets anställda för ett väl utfört arbete 
genom en gåva. För tjänstemännens del användes det 
mesta av dessa pengar till nya byggen på Strandön. 
Som ett minne av vilka som donerat pengarna valde 
man att namnge varje stuga efter ett specifikt fartyg 
som byggts på Götaverken eller efter en redare som 
gjort beställning vid varvet. Husen är alla relativt snar-
lika och med sin utformning typiska för sin tid. De 
flesta av stugorna är knappt fyrtio kvadratmeter stora. 
I de flesta fall har de sex sängplatser och är framförallt 
avsedda för uthyrning till familjer. Det fanns också 
en större byggnad, Ungdomsgården, som var till för 
ogifta män. Här fanns sovsalar med tolv sängplatser i 
två avdelningar och med ett gemensamt vardagsrum 
emellan. Ungdomsgården byggdes senare om och 
sovsalarna gjordes då om till två lägenheter. Till varje 
stuga fanns ett torrdass. I senare tid har alla stugor 
fått mulltoalett. Dessa byggdes på en del av husens ur-
sprungliga veranda. 

Under varvskrisen under 1970- och 80-talen så ge-
nomfördes en sammanslagning av de svenska stor-

Fastighet : Strandön 1 :1, Resteröd socken, Uddevalla 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : Föreningen GV ( Götaverken ) för sport 

och rekreation 

Nuvarande användning : Som ovan 

Nuvarande ägare : Som ovan
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varven i koncernen Svenska varv AB. Bland dessa in-
gick också Götaverken. 1987 döptes företaget om till 
Celsius AB. För semesteranläggningen på Strandön 
innebar detta att man tog beslut om att förmånstagare 
för Strandön var personer som haft kontortjänst och 
verksamhet förlagd till före detta Svenska varv med 
placering i Göteborg den 31 augusti 1986. 

Strandön nås via en enkel träbro från fastlandet.
Foto Lars Rydbom
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Ulvön
Ulvön är en bergig ö som ligger i den yttre delen av 
Ljungskileviken väster om Ljungskile. Här skapades en 
semesteranläggning för arbetarna vid NOHAB ( Nyd-
qvist och Holm AB )

Anläggningen inköptes av NOHAB som gåva till Sven 
Wingqvist till dennes sextiofemårsdag år 1941. Wing-
qvist var vid denna tid styrelseordförande i Bofors 
AB, där NOHAB ingick som dotterbolag. Wingqvist 
lät inrätta en särskild stiftelse med syfte att skapa en 
semester- och rekreationsanläggning på Ulvön för de 
anställda vid NOHAB. Det var dock endast metallin-
dustriarbetarförbundets medlemmar som valde att 
acceptera gåvan medan tjänstemannafacket och ar-
betsledarna avböjde.

Området kring Ljungskileviken var under slutet av 
1800-talet ett etablerat semesterparadis med tillkom-
sten av badorten Lyckorna, flera andra badinrätt-

ningar och ett stort antal sommarvillor utmed vikens 
stränder. År 1906 inköptes Ulvön av Robert MacFie, 
grundare av badorten Lyckorna. Under 1930-talet sål-
des den vidare till en kvinna från Ljungskile som här 
lät bygga upp bad- och kurortsverksamhet. I och med 
andra världskrigets utbrott minskade gästernas antal 
och verksamheten lades därefter ner.

På ekonomiska kartan från 1936 framgår att det vid den-
na tid fanns dels en matsalsbyggnad, dels fem större hus 
med rum för uthyrning belägna på rad i södra delen. 
Dessutom fanns ett lusthus vid vattnet och en tennis-
plan. När metallarbetarförbundet vid NOHAB övertagit 
ansvaret för stiftelsen lät man uppföra ytterligare hus 
samt en dansbana på öns mitt. Sommaren år 1961 brann 
restaurangen ner. En ny restaurangbyggnad uppfördes 
på samma ställe som den tidigare och stod färdig 1963. 

Stugorna vid Ulvön ligger på rad med utsikt åt sydväst. 
Foto Lars Rydbom.
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När NOHAB lades ner år 1986 överfördes Ulvöstiftelsen 
från den nedlagda verkstadsklubben vid NOHAB till 
Metalls avdelning 112. Härigenom kom »metallare« i 
delar av västra Sverige att kunna nyttja anläggningen. 
Efter en sammanslagning mellan metallindustriarbe-
tarförbundet och industrifacket samt bildandet av IF 
Metall år 2005 så skapades en ny distriktsindelning där 
tre distrikt fick dela på Ulvöstiftelsen och dess tillgång-
ar. Då ekonomin för anläggningen var dålig valde de 
tre distrikten inom IF Metall att ansöka hos länssty-
relsen om att få rätt att sälja av Ulvön och disponera 
stiftelsens medel till bidrag för semestervistelser och 
rekreation för sina medlemmar. Detta beviljades och 
två år senare såldes ön och anläggningen till ett privat-
ägt shippingföretag, Marinvest, som också är ägare till 
den intill liggande Ulvesunds Marina. 

Marinvest AB lät år 2009 ta fram ett förslag till ny de-
taljplan för Ulvön som innebar att befintlig bebyggelse 
ersätts med 35–40 helårsbostäder. Planen inbegrep även 
det närbelägna varvsområdet på fastlandet ( Ulvesunds 
marina ) och marken mellan Ulvön och varvet. I ett se-
nare skede av samma plan har dock Ulvön undantagits.

Idag finns här två större hus innehållande flera semes-
terlägenheter vardera, vilka tillkom redan före Ulvö-
stiftelsens tid som ägare, samt ytterligare tio mindre 
stugor vilka i huvudsak har sex bäddar som tillkom 
under 1980-talet. Restaurangbyggnaden erbjuder fru-
kost under sommarsäsongen för anläggningens gäs-
ter. I Lusthuset i den sydligaste delen av ön bedrivs 
kaféverksamhet under sommarmånaderna. En bastu 
som kan nyttjas av Ulvöns gäster finns invid havet. 

Anläggningen hyrs ut till konferenser och privata ar-
rangemang. 

Fastighet : Ulvön 1 :6, Resteröd socken, Uddevalla 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby,  

pensionat/hotell

Uppförd av : NOHAB AB, Ulvöstiftelsen

Nuvarande användning : Som tidigare

Nuvarande ägare : Marinvest AB, Göteborg

Övre bilden : Den öppna dansbanan på Ulvön är belä-
gen på berget med utsikt över Ljungskileviken.

Nedre bilden : Interiörbild från restaurangbyggnaden.
Foton Lars Rydbom.



72

bjällansås/bokenäs
Semesteranläggningen ligger väster om Udde-
valla på den södra delen av Bokenäset. Bebyggelsen 
ligger samlad i en brant sluttning ner mot Koljö fjorden. 
Ursprunget till anläggningen skapades av Volovägda 
Svenska flygmotor AB för företagets anställda. 

Anläggningen invigdes av Svenska flygmotors dåva-
rande verkställande direktör Gunnar Engelau som 
semesteranläggning för anställda vid Volvo flygmotor 
år 1948. Det sägs att Engelau själv, under en flygtur 
över Bohuslän, fastnade för platsens skönhet och köp-
te markområdet för att skapa en semesteranläggning 
för sin anställda. Fritidsbyn som byggdes upp här be-

stod inledningsvis av två längor med små rum och 
med »Mässen« som centralbyggnad. Anläggningen 
utökades snart därefter med fyra mindre stugor vid 
infarten till området samt ytterligare några byggnader. 
Anläggningen drevs för de anställda vid Flygmotor AB, 
sedermera Volvo flygmotor.

Dagens semesteranläggning är med något enstaka 
undantag en ny anläggning från 1990-talets början 

och med några senaret tillägg. På bilden syns till vän-
ster den stora huvudbyggnaden. Till höger syns Olle 

Kruses stuga, ett äldre hus som under en tid ägdes av 
konstnären Ole Kruse och som idag ingår som en del i 

 anläggningen.
Foto Lars Rydbom.
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År 1989 bildades en personalstiftelse inom Volvokon-
cernen och man tog då ställning till hur man skulle 
hantera de båda semesteranläggningar som vid denna 
tid fanns inom koncernen. Dels fanns Trälen i Kung-
älvs kommun, vilken skapades för Volvos anställda i 
bilfabrikerna i Göteborg, och dels Volvo flygmotors 
anläggning på Bokenäs. Beslutet blev att lägga anlägg-
ningen på Trälen i malpåse och bygga om och förnya 
anläggningen på Bokenäset för all personal inom kon-
cernen. Rivningen av de gamla byggnaderna inleddes 
1992 och under hela denna säsong var anläggningen 
vid Bokenäs stängd. För personalen erbjöds detta år 
möjlighet att bo på Trälen, som nyttjades för sista året 
i företagets tjänst, eller på Tanumstrand söder om 
Grebbe stad. Den nya anläggningen Bokenäs, Volvos 
fritids- och konferensby, invigdes den 5 juni 1993 med 
bland annat tal av Volvos dåvarande VD Sören Gyll. 
Sedan dess har anläggningen byggts till ytterligare med 
konferenslokaler samt Spa-anläggning som invigdes 
2009.

Bokenäs ägs idag av personalstiftelsen Volvo aero fri-
tidsby och Volvokoncernens personalstiftelse av år 
1989, och drivs av AXIA Hotel management. Verksam-
heten är uppdelad i fyra verksamhetsgrenar ; fritids-
veckor, helgboende, konferens, och festarrangemang. 
Sedan invigningen har beläggningen ökat från år till 
år och idag är »Bokenäs« en väletablerad konferens-
anläggning för de olika enheterna inom Volvo samt 
externa företag och ett mycket populärt semester-
alternativ för de Volvoanställda. Från midsommar till 
mitten av augusti är anläggningen i huvudsak öppen 
för Volvoanställda, medan den är öppen för allmänhet-

en resterande del av året. Volvoanställda har särskilda 
rabatter. 

Ovan : En av de äldre stugorna som uppfördes av AB 
flygmotor står alltjämt vid infarten till anläggningen och 

minner om anläggningens ursprung.
Nedan : De nya husen från 1990-talets början inne-

hållande lägenheter.
Foton Lars Rydbom.

Fastighet : Bjällansås 1 :4, Bokenäs socken, Uddevalla 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : AB Flygmotor, Trollhättan

Nuvarande användning : Semesteranläggning,  

konferensanläggning

Nuvarande ägare : Personalstiftelser inom Volvo AB
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ramdalen
Ramdalen ligger i Gullmarsvik i det inre av 
Gullmarn. Här skapades en semsteranläggning för 
anställda vid konfektionsföretaget Schwartzman och 
 Nordström. 

I september 1934 köpte direktör Marcus  Schwartzman, 
ägare till konfektionsföretaget Schwartzman och 
 Nordström, fastigheten Ramdalen med dess ståtliga 
villa för att använda det som semesterhem för de an-
ställda. Den stora villan uppfördes ursprungligen år 
1898–1901 av Alban Engelbert Jacobi, chef för Atlas-
verken, som privat sommarvilla och med en för tiden 
karaktäristisk utformning i fornnordisk stil. Villans 
arkitekt är sannolikt Eugen Thorburn, som ritat flera 
hus i motsvarande stil kring samma tid i bland annat 
Uddevalla. 

Schwartzman lät genoföra ombyggnader av huset för 
att möjligöra husets nya användning till semesterbo-
ende för anställda. Storstugan fungerade som matplats 
och gemensamhetsutrymme medan det skapades tolv 
sovrum i huset som var avsedda för kvinnliga gäster. 
Män och familjer logerades i »Skogsvillan«, en bygg-
nad som uppfördes under 1920–30-talet ett hundratal 
meter längre västerut. 

Invigningen av det nya hemmet, »Rosa och Marcus 
Schwartzmans semesterhem«, skedde 1936 och för-
rättades av dåvarande landshövdingen. Anläggningen 
skapades som ett så kallat konvalescent- och semes-
terhem för de anställda på firma Schwartzman och 
Nordström. 

Samma år som semesterhemmet invigdes utgavs en 
skrift, ett prospekt, för att beskriva anläggningen och 
tankarna bakom dess tillkomst, och i denna går att 
läsa :

År 1934 inköptes Ramdalen av direktör Marcus 
Schwarzman i syfte att härigenom realisera en 
länge närd önskan om att skaffa den talrika perso-
nalen och arbetarstammen vid A.-B. Schwartzman 
och Nordströms Konfektionsfabriker i Uddevalla 
en tillflyktsort för rekreation och vila. 

1953 såldes Ramdalen och omgivande fastigheter till 
försvaret och byggnaden blev en del inom den nya ör-
logsbasen Gullmarsbasen. År 1985 lades basen ner men 
området och husen har även fortsättningsvis använts 
av militären. Formell ägare till marken är idag Forti-
fikationsförvaltningen. Under 2006 genomfördes en 
renovering av villa Ramdalen som därefter fått fungera 
som förläggning samt som samlingssal.

Fastighet : Cederslund, Skredsviks socken, Uddevalla 

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning  

( juni–augusti ), vilo-och rekreationsanläggning  

( resterande del av året ), pensionat

Uppförd av : AB Schwartzman och Nordström,  

Uddevalla

Nuvarande användning : Extensivt nyttjad som del i 

militär flottbas

Nuvarande ägare : Fortifikationsverket/Gullmarsbasen
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Semesterhemmet i Ramdalen inrymdes i en större sommarvilla från sekelskiftet 1900. Byggnaden är en av de mer utpräg-
lat fornnordiska villorna utmed Bohuskusten. Byggnaden har bevarat sin ursprungliga karaktär från tillkomsttiden.

Foton Lars Rydbom.

Semesteranläggningen för de anställda vid Schwartz-
man och Nordström var en parentes i villans drygt 
hundraåriga historia. Villan finns kvar och är utvän-
digt, men även till delar invändigt, mycket välbevarad 

från tillkomsttiden. Det finns dock idag idag mycket lite 
som direkt minner om den tid byggnaden och dess till-
hörande tomt nyttjades som semesteranläggning. 
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De flesta stugorna vid Rolfskärr är av denna typ med en infälld öppen veranda och med utsikt mot Vänerskärgården i 
öster.
Foto Lars Rydbom.
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Åmåls kommun

rolfskärr
Rolfskärr semesterby ligger utmed Vänerns 
strand sexton kilometer söder om Åmål. Anläggning-
en är ursprungligen skapad för de anställda vid Göte-
borg-Dalarna-Gävle Järnvägsbolag.

Rolfskärr skänktes som gåva av järnvägsbolaget GDG 
till dess personal år 1946. Bolaget GDG var en samman-
slutning av privata järnvägar som skapades år 1919 och 
bedrev trafik samt underhåll på flera järnvägslinjer i 
västra bergslagen och ner till Göteborg. Efter att sta-
ten köpt GDG år 1948 kom GDG att införlivas i Statens 
Järnvägar ( SJ ) året därpå.

Efter att GDG blivit en del av SJ övergick ansvaret för 
anläggningen år 1950 till Svenska Järnvägsmännens 
vilohemsförening ( SJS ) som vid samma tid hade flera 
anläggningar i Sverige för järnvägsanställda. Inled-
ningsvis skedde förläggningen i mangårdsbyggnaden 
på Rolfskärrs gård samt i fyra stugor uppförda vid Vä-
nerns strand. Det omtalas att dessa ursprungligen var 
baracker som flyttats hit. Under beredskapstiden hade 
dessa baracker nyttjats vid skogsavverkningar för att få 
bränsle för driften av GDG :s lok.

Efter att SJS övertagit ansvaret lät man år 1952 uppföra 
sju nya stugor och tre år senare ytterligare fyra stugor.  
År 1971 såldes gården Rolfskärr med tillhörande mar-
ker medan stugbyn och de tillhörande öarna i Vänern 

behölls i SJS ägo. En samlingslokal uppfördes år 1985 
och samma år drogs vatten in till stugorna.

Semesteranläggningen består av femton stugor belägna 
på en skogsklädd bergsrygg invid Vänern. Husen lig-
ger relativt glest. Stugorna varierar i storlek från sex-
bäddsstugor med rum kök, allrum och två sovrum, 
fyrabäddsstugor med pentry, allrum och sovrum samt 
tvåbäddsstugor med pentry och rum. Inom anlägg-
ningen finns tillgång till bastu samt samlingslokal. 
Badstranden vetter ut åt Vänern i öster medan en 
mindre båthamn med roddbåtar för uthyrning finns 
utmed en smal vik öster om anläggningen. Rolfskärr 
är öppet för uthyrning från mitten av maj till första 
veckan i september. 

Anläggningen är idag en välbevarad stugby som väl 
bevarat karaktären från tillkomsttiden, decennierna 
kring 1950. 

Fastighet : Rolfskärr 1 :12, Tydje socken, Åmåls  

kommun

Typ av anläggning : Semesteranläggning, stugby

Uppförd av : GDG ( Järnvägsbolaget Göteborg- 

Dalarna Gävle )

Nuvarande användning : Som tidigare

Nuvarande ägare : Svenska järnvägsmännens  

semesterhemsförening
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Planritning och foto över husen på Syd-Långö  
( se sidan 35 ).

Foto lars Rydbom.
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Ulvön, NOHAB :s arbetares semesteranläggning. Flygbild från 1952. Restaurangbyggnaden, till vänster i bild, brann ner 
på 1960-talets början men återuppbyggdes därefter. Nederst till höger syns uthyrningstugorna. 
Bohusläns museums arkiv.
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