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ABSTRACT

Summer Villas on the Stockholm Islands
Settlements on the inner islands 1860-1915
The custom of moving out of Stockholm for the
summer spread to a wider circle in the latter part
of the 19th century. The focus in this study is on
sparse villa settlements - the practice oferecting
villas on the inner Stockholm islands on plots at a
distance from the existing communities (bathing
resorts, spas, etc.). A number of monlal-assessed
properties have been examined: Stora Sickla
srjleri in Nacka paish, Velamsunds sdreri in Boo
parish, Norra Lagnd friilsehemman in Gustavs-
berg parish atd Tynning6 srjteri in VArmdd
parish. TVo aspects are highlighted: land utiliza-
tion (the exploitation and subdivision ofthese pro-
perties to form plots for summer residences) and
the design and construction of the sumrner villas.

The following factors contributed to the estab-
lishment of summer settlements on the properties:
the landowner's policy, new legislation permitting
the serverance of land, the provision ofsteamboat
services. and the distance from Stockholm. The
tendency to sell land arose in the 1860s, grew
stronger in the '80s and accelerated after the tum
of the century. The villa owners were members of
a bourgeois 5trata in which entrepreneurs were a
prominent group.

Published by Kommitl€n lijr stockholmsforskning, Stock-
holms stadshus. 105 35 Stockholm

Three villa styles are distinguished in Swedish
building journals published in the 1860s and '70s:

the Swiss, the Italian and the English cottage
style. The Swiss style, heavily promoted but sel-
dom adopted in its pure form, features mainly in
the summer villas' decorative elements. The great
majority of the villas relate to a more traditional
country house style with. a regular design, with
C-E. Ldfrenskiitld as a prominent protagonist. In
the 1880s this led to a widely spread standard villa
type the rectangular villa - often desigrred for two
families. More elaborate villatypes, reflecting cur-
rent archit€ctural trends, were erected at about
the same time in a few places, for example on the
Velamsurld manor. After the turn of the century
the one-family house became more common.

A comparison with other seaside areas in Swe-
den (Giiteborg and Gevle) and Finland (Turku and
Helsinki) shows that the spread of summer settle-
ments was a general tendency. The closest
counterpart to the development of sparse villa
settlements is to be found in the Helsinki islands,
though tiere the most common villa type was the
English cottage villa.
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9 Sommarbebyggelse pi n6gra andra orter

Det har kants angelaget att liira in nAgra jAmfii-
relser liir att fiirtydliga och vidga bilden av som-
marbebygg-elsens utveckling i Stockholms inre
skrirgArd. Atskilliga svenska stAder hade en krans
v sornmarstAllen kring stadskirnan. Utgangs-

lunkterna fiir dessa var ofta de smA plantager och
odlingar som borgama hiill ftir sin fiirsiijning och
vilka bebyggdes med lusthus eller s k flaskfoder.
Svensk stad har pekat pA detta ursprung till de
enare sonmarstAllena, som i detta avseende lik-

-:rar de stock-holmska malmgArdarna.r Pa Malmds
stadsjord fanns t ex vid mitten av 1800-talet
sldana lantstAllen som utgjorde kvarlevor frAn
den fiirindustriella staden. PA nAgra av dem drevs
jordbruk, men husens storlek gjorde att de inte
brukades fiir iivernattning endast fiir dagliga
bes6k sommartid och ftir att ta emot gester.2 Har
kommer det nAra sambandet mellan odlingsmar-
ken och sommarntijena att belysas av landerierna
i Giiteborg och landstdllena utanftir Gavle. Dessa
stdder iir dock frdmst valda fiir att de varit ftir-
sedda med sk6rgArd (Gdteborg) eller en lAng kust-
linje (GAvle). Exempel hade ocksA kunnat hAmtas
frAn Sundsvall, dAr stadens grosshandlare och trii-
patroner uppfiirde sina sommarvillor vid Sunds-
vallsfdrden, pi Alniin eller vid Njurundakusten.3

e tillkom emellertid fiirst pi 1890-talet och var
"alltsA betydligt senare an sommarvillorna i Stock-
holm. En annan norrlandsstad med likartad som-
marbebyggelse var Hiirnrisand, vars villor liLg pi
Herndn mot Sddra Sundet eller pA Hemsiin, norr

r staden.{ Atskilliga andra svenska stdder hade
frer eller mindre omfattande sommarbebyggelse,
som dock inte kommer att behandlas hiir.

I de nordiska grannliinderna fanns motsvarig-
heter till de vattenorienterade sommarndjena.
Osloforden hade en sommarbosattning som till
sitt ursprung och utformning hade stora likheter
med den i Stockholm. Ladegaards6en eller Bygd6y
var kunglig egendom och ladugi'rd under Akers-
hus slott. Vid 18O0-talets b6rjan, dA stora delar av
iin liirviirvades av Karl XIV Johan, anvAndes den
allmAnt av osloborna som mAl ftir siindagsutflyk-
ter. Oscar I:s nygotiska lustslott, Oscarshal,
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schweizerier m n gjorde 6n till anvdndniDgssettet
beslAktad med DjurgArden. Tomter, "l6kler",
innehades vidare av fiirm6gna personer, ocksA det
i likhet med Djurglrden. Andra Oar och kust-
strdckor utmed forden tycks i 6kande utstrick-
ning ha tiirjat bebyggas frAn 1880-talet-5 Som i
korthet n6mnts i kapitel 6 (sid 283) frck schwei-
zerstilen nAgra intressanta och tidiga uttryck i
portvakts- och gardesvaktbyggnaderna vid slot-
tet i Kristiania, ritade av slotiearkit€kten H D F
Linstow. Denne fiirde med dessa hus och sin egen
bostad pl Wergelandsveien (nu riven) pe 1840-
talet in schweizerstilen, som han ldrt kiinna i
Ilskland, dar han hade haft direktkontakt med
Schinkel i Berlin.6

I Kripenhamns omgivningar uppftirdes vid mit-
ten av 1700-talet ett antal utsdkta lart. eller lust-
stillen, som exempelvis utrikesminister Johan
Sigismund Schulins Frederiksdal, ritat av Niels
Eigtved. Det mest kiinda av dessa tidiga lanthus
var Liselund pA M6n, som i sin trAdgArd hade en
liten "hameau", efter fiirebild av Marie Antlinet-
tes Petit Trianon. Genom arkitekten C F Hansen
fanns en lbrbindelse till kontinenten och de lant-
stillen han ritade At Hanburgs rika kiipmdn och
som var placerade vid Elbes strand i brorten
Altona.? Harrburg hade ftir iivrigt ett somrnarbo-
ende pt stadsjord som streckt€ sig mycket lAngt
tillbaka i tiden och hade sitt ursprung i dhr
anlagda triidgirdar fiir griinsaks- och fruktod-
lingar.E Ockse villabyggandet i Danmark brirjade
tidigt pi grund av de internationella kontakterna.
En regelrdtt schweizervilla, Krathuset, uppfdrdes
18t14 i Orclrup Krat vid Gentofie utanftir Kdpen-
hamn efter M G Bindesbttlls ritningar.e

Dessa i stiirsta korthet gjorda paralleller fir vil-
labyggandet i Stockholms inre skArgard att fram-
stA som varken siirskilt tidigt utvecklat eller sdr-
skilt avancerat. Har koEmer de nordiska jemlii-
relserna att hAmtas frA! Abo och Helsingfors som
hade skirgArdar som liknade Stockholms. De
lAngvariga kulturella fiirbindelserna mellan l6n-
derna har ocksA gjort urvalet naturligt.
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Gi)teborg
Staden omkring 1860

Vid 1800-talels mitt stod den industriella verk-
samheten 6nnu i brirjan av sin utveckling. Han-
deln, i synnerhet utrikeshandeln med de traditio-
nella exportvamrna jiirn och trA samt hawe,
doninerade fortfaraude neringslivet, som bars
upp av de stora handelshusen, vilka ocksA ansva-
rade fiir sjiifarten. Innehavarna av dessa handels-
hus var olta av engelsk, skotsk eller tysk har-
komst. Invigningen av Vasha stambanan Stock-
holm-Giiteborg ir 1862 gav staden kontakt med
dess bdrdiga uppland och stimulerade llodet av
varor i bAda riktningarna, varvid handelshusen
fungerade som fiirmedlare. Deras roll sorn sidana
fiirblev betydelsefull iinda till fiirsta vdrldskriget.
Den industriella expansionen, som sttiddes finan-
siellt av handelshusen, bdrjade inom textil-
branschen. Andra betydelsefulla branscher var
livsmedelsindustrin, liksom metallindustrin med
varv och verkst'lider, som tillkom under 1870-
talet. Vidare btir trlindustrin niimnas, eftersom
landets fiirsta mekauiska snickerifabrik, som dock
hade kort livsliingd, 1851-55, fanns i Gdteborg.
Strax dArefter tillkom dock Bark & Warburg samt
Striimman & Larsson.r Attman (1963) uppger att
antalet personer verksamma inom handeln Ar
1865 var I 850, inom industrin ca 3 000 sarnt inom
hantverket 1?52, siffror som antyder de olika
nfingarnas inbdrdes fdrhallande inom det diva-
rande Gtiteborgs stads grdnser.2

Anda till i biirjan av 1800-talet hade huvudde-
len av stadens invinare varit bosatta innanfrir
vallgraven. PA 1850- 1860-talen bitrjade omrAden
utan-ftir denna att bebyggas utdver de ftirortsbild-
ningar som redan fanns i Haga, Masthugget och
Majorna. Den burgna medel- och 6verklass som
hade mdjligheter att skaffa sommarstdllen bodde
dock liir det mesta innanfiir vallgraven. I-uvlnar-
antalet, som ir 1860 uppgick till ca 46 000 perso
ner, inklusive fiirorten Majorna, <ikade till ca
?2 500 Ar 1880 och ddrefter ungefAr tvA och en
halv gAng till 180 000 vid fiirsta vdrldskriget.s

Traditionen
Det sommarboende som karaktariserade Stock-
holms skii'rglrd, i friliggande villor utan ankrl6-

ning till gemensamhetsanliggningar och samhil-
len var iute lika utbrett i Giiteborg och nAr det
e:isterade var det ofta av senare datum. Den grite-
borgska sommarbosAttningen lbrefaller att ha
varit riktad At flera hlll. Det hrmdgnare borler-
skapet hade sedan gammalt tillgAng till landeri-
mark i stadens nermaste omgivningar och detta
boende fortlevde under 1800:talet. En del slog sig
ned pA lantegendomar beliigna i stadens niirhet
eller liingre bort frAn denna. Vidare erbjdd de
ninga badorterna som utvecklades i samh6llena
utmed Bohusliins kust mtijligheter till sommarvis-
t€lser som fdrefaller att ha utnyt{ats av mAnga.

Att resa pA sommarnOje frrekom holigen inte
alls bland mindre bemedlade stadsbor vid mitten
av 1800-talet. Aven i borgerliga kletsar var det
mindre vanligt. Ebbe Lieberath (187f-1937)
menar att familjerna kanske vistades nAgon
vecka pA en badort, men att de flesta var kvar i
staden, i synnerhet om de i likhet med hans familj
bodde lantligt lret om i stadens utkant.a

Fredrik Wulff (1845-1930) beskriver sin bam-
doms somrar:

Irrte hade vi nAnsin nAgot "sommarniije", i den
konlceta betydelsen av egen igande villa eller
en fttr eratal tingad sommarbostad; endast stor-
folk som Dickednerna, Ekminnerna, R.iihssarna,
Willerdingarna, en Olof Wijk, en J.W. Wilson,
rAdde 6ver "villa", den tiden. Om sommaren in-
rymdes vAr smAbo{erliga eller r6ttare medel.
boderliga fanilj helt enkelt i tillfElliga suAvA-
uingar om tre rumm och k6k eller sA, i fall vi

. 6ver huvud fingo liimna Kullen.s

I denna familj, der fadern var stadsmAklare och
skeppsklarerare, for man i alla fall en sommar till
Marstrand och hyrde dArefter pA 1850-talet i flera
Ar i Giiteborgs skiirgird. Man kan emellertid
rdkaa med att vanan att lka pi sommarndje
tikade bland de borgerliga familjema och var fullt
utbildad pi 1880-talet.6

Var grensen gick mellan dem son rest€ i vag
sommartid och dem som inte gjorde det gir troli-
geD inte att definiera exakt. Vi kan inte utan
vidare anta att det fanns en social skillnad mellan
att aga och att hyra ett stelle, vilket citrtet elter
Wulff tyder pA. I bdrjan av 1800-talet var det
ntlmligen liksom i Stockholmstrakt€n vanligt att
hyra aven i ftirmiignare kretsar. Oscar Ekman
(1812-1907), senare disponent och deliigare i det
carnegieska sockerbruket och porterbryggeriet
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vid Klippan, skriver att hans liirAldrar tillbring-
ade somrarna pA olika stAllen, i Gamlestaden, vid
Frtintorp i Orgryte socken, i Jonsered och Bokeda-
len vid Jonsered i Partille socken. innan de Ar
1828 brvnrvade landeriet Gubbero till sommarbo-
shd, dar det ocksi fanns en tobaksfabrik.T Detta,
att vistelseorterna vdxlade, ftirefaller alltsA ha
fiirekommit i Gdteborg likavAl som i Stockholm.

Fdr flertalet av dem som hade ekonorniska miij-
ligheter att bo sommartid pl landet stod emeller-
tid endast den m<ijlighet till buds som beskrivs i
fiiljande citat:

Det var alltsA att siika sig ut landvdgen till den
nermaste omgivningen, Till den Andan, har en
gammal infiiding yttrat, tillgrepos alla miijliga
utvagar, even de tarvligaste. SA lAngt tillgAng
fanns pi flygelbyggnader och tr6dgArdshus vid
kringliggande egendomar h5rrde man in sig dar.
Upptacktes en bondgird, som kunde awara ett
par kyffen, i vilka man natt och jAmt kunde sta
rak, slog man sig ner dAr. Och kom man iiver en
stuga, dar ett par smala binkar och ett bord
invid en sl.r6nhdck inbjtid till vila, hyrde man
den med frajdigt mod - bara man fick lAmna
Gamle port och Stampen bakom sig.E

I.vissa familjer, som hos Will iam Tod, innehavare
av en ur.och klocktillverkning, hyrde man i Aratal
pA gArdar, i hans fall pA Klef vid Shrri i Halland.e

Det ledande skiktet bland Giteborgs kdpman
omfattade troligen samma lantaristokratiska
ideal som de socialt sett hiigsta kretsarna i Stock-
holm.' Det innebar att man fiirs<ikte efterlikna
gammal svensk adel ocksA vid sina lantvistelser
och ftirvdrvade en lantgird. Det var fallet med t ex
Robert Dickson, som agde gArden Fimmersta i
Vast€rgdtland, eller Oscar Dickson, som fiirvdr-
vade AlmnAs vid Vdttern. Den traditionellt engel-
ska orienteringen kan ocksA ha gjort det efterstra-
vansvart att besitta ett "country house", en lant-
gArd utan mer omfattande jordbruk, men med en
huvudbyggnad av mer eller mindre slottslika
dimensitiner. Ett sent exempel pi det iir James
Fredrik Dicksons Tjoloholm i Halland, ritat av
Lars Israel Wahlman. De ledande kripmdnnens
lantgirdar kunde emellertid ocksA vara belagna i
stadens omedelbara ndrhet, som Orgryte eller
Partille socknar. Det aristokratiska levnadssattet
inom handelshusen medftirde att man 6ven hade
mdjligheten att vistas pA en badort under somma-
ren vid sidan om en vanlig sommarbostad. James
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J Dickson, agare till Overis, hade en villa pA S?ird
i Halland och den ovamdmnde Oscar Dickson,
som dessutom igde sommarstille i Bokedalen,
hitrde till Marstrands stiindiga besiikare, ddr han
rtlrde sig i kretsen kring Oscar II.2

Enligt g6teborgsknnaaren C R A Fredbergs
Asikt stod gdteborgarnas hAg egentligen till
havet.3 SkargArden omedelbart utanffir Giiteborg
b6{ade bes<ikas tamligen sent, men badorterna
utrned bohuskusten drog troligen At sig en mycket
skirre del av sommargasterna An vad som var
fallet med dem i Stlckholms skiirgArd. Alla som-
margast€r kom naturligtvis inte frin Cdteborg,
men memoarer och historiker visar att det var
rdtt vanligt vid sekelraitten att resa till en badort
fiir att kurera hdlsan.a

Vi ska ocksi sdga nigot om utbredningen av
sommarboendet i Giiteborgs nArhet. Oscar Ekman
ndmnde nagra omreden som hdrde till de traditio-
nella bosdttningstrakterna sommartid fttr gttte-
borgarna och som vid slutet av 1850-talet och pA
1860-talet fortfarande frekventerades. Octavia
Carl6n tar i sin bok om G6teborg (1869) upp nigra
av dessa liksom Gdtcborg med dess omgifningar
framstdlLdt i taflor (1859-62), delvis med text av
Viktor Rydberg.s

De omriden som med liirkiirlek bestiktes var
t-rakten av Orgryte kyrka och Danska Vdgen i
Orgrlrte socken, omridet mellan Delsjiin och
Stensjrin i Orgryte, Partille respektive Fdssberg
socknar samt Jonsered vid $iin Aspen och Boke-
dalen vid Saveen i Partille socken. Utmirkande
ftir dessa trakt€r var en lummig, vanlig natur, till
skillnad frin andra delar av Gttteborgs omgiv-
ningar som var mer sterila. Ett samtida plansch-
verk kommenterade ett uppskattat omrAde i Or-
gryte socken:

Bland Giteborgs flera tecka omgifningar torde
trakt€n omkring Orgryte kyrka intaga ftirsta
rummet. Man mA ej der sdka en stor och Ofver-
viildigande natur; ej tallor af det slag, som med
hAnliirande rikedom af sktinhet aifverraskar
AskAdaren. Det ar eD lit€n idyllisk ta{la, tack,
frisk och leende; det ar en sAdan natur, der man
kanner sigval tillmods. En stilla frid hvilaritfver
dethela, och inbjuder det kAnsliga sinnet till den
stilla fiojden af ljulliga dr6mmar.6

Jonsereds betydelse som hiigborgerlig rekrea-
tionsort strackte sig tillbaka iinda till slutet av
1?00-talet, di en direktrir i Ostindiska kompaniet



lAtit uppftira en bygglad i Bokedalen, som senare
blev sommarbostad fiirst At Olof Wijk, darefter lt
Oscar Dickson. Den lr 1856 dppnade delen av
Vdstra stambanan mellan Gtiteborg och Jonsered
erbj<id <ikade uriijligheter fiir sommarvistelser i
trakten och en rad villor uppliirdes At giiteborgsfa-
miljer under 1850-, 1860- och 1870-talen.7

I trakten av Lerum och Floda i Viistergiitland
fanns herrgArdar som fr&n 1730-talet innehades
av kdpmdn- med sin huvudsakliga verksamhet i
Giiteborg. Aven har kom jarnvegen att betyda ett
tikat boende sommartid och nya villor uppfiirdes
av gdteborgskiipmAn.s

Vi finner ganska stora skillnader i sommarbo-
endet mellar Giiteborg och Stockholm. A ena
sidan fanns en likartad tradition i boendet pA lan-
derier ocb lantgArdar, som kort kommer att berii-
ras nedan. A andra sidan var det havsorienterade

boendet koncentrerat till samhallen pa ett siitr
som inte var vanligt i Stockholm.

Landerier

Vanan att ha en andra plats att bo pl vid sidan av
stadsbostaden har ett ursprung som liknar det i
Stockholm. Vi ser i landerierna en parallell till
utvecklingen pl Stockholms malmar och den suc-
cessiva fiirvandlingen frAn omrAden som anvAn-
des fiir mulbeten till triidgArdar och malmg6.rdar
som brukades av borgarna. Gtiteborgs landerier
har av Helge Almquist (1923 och 1929) definierats
som den del av stadens mark som lAg utanfilr det
bebyggda- omrAdet. DenDa kunde i stiine eller
mindre delar upplAtas till borgerskapet pA ar-

34. Giteborg med orngivande socknar och shcirgdrd
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rende fdr gemensamt mulbete eller &t enskilda
8om ang, fttr bete, till trAdgArclsodling eller som
upplagsplats eller annal verksamhet vilken gilla-
des av magistraten. Landerierna utgjordes ofta av
dngsmark som under slutet av 1600-talet kom att
uppodlas till triidgardar och smA k6lgArdar samt
bebyggas med oansenliga hus, vilka under 1?00-
talet utvidgades och ersattes av mindre herrgAr-
dar. I samband med detta utvidgades sprAkbruket
och med landeri kom att avses gArdar med tillhti-
rande trddgArdsmark.s En motsvarighet finner vi
ocksA i Ktipenhamn och Oslo, dar stadernas mark
anvindes till bete och som, Atminstone i Oslos fall,
Idrdelades i "l6kker" att besittas mot arrende av
olika borgare.r Ursprunget till Gtiteborgs som-
marboende kan Aterlinnas i landerierna, aven om
dessa pi Agorna kunde rymma blde omfattande
tradgerdsodlingar och kanske ocks& jordbruks-
mark samt ibland nAgon mindre fabrik, nAgot som
gjorde att sommarboendet inte blev renodlat.

Landerimarken llg i slmnerhet vaster om Mriln-
dalsAn och norr om SAveAn, men stadens egor
strdckte sig ocksA som en kil in mot Orgr5rte sock-
en. Den hade ursprungligen framst disponerats av
rredlemmar av stadens magistrat, men efter hand
6ven av andra stadens ftirmtigna borgare.

Ett av de mer kdnda landerierna under 1800-
talet var Liseberg vid Miilndalsin som under
stiirre delen av detta decennium beboddes av
familjen Nonnen. Till den stora huvudbyggaaden
frAn 1800-taiets fiirsta Ar hiirde en stor trAdg&rd
som sk6ttes av systrarna Nonnen, som dock under
senare delen av 1800-talet anvande stallet som
Aretruntbostad och ddr de hiill litteriir salong.
r,ivet pi herrgArden har skildrats av Emily Non-
-nen i Systrarno pd Liseberg (192A.

Annu under slutet av 1800-talet var det inte
ovanligt att familjerna pl viren flptade frAn sina
stadsbostiider de IE kilometrarna till landeriet
-rtanfrir vallgraven. Det var fallet med familjerna

- drnst Magnus och Pontus Fiirstenberg som som-
martid bodde pi Stora Katrinedal vid nuvarande
Nya Ullevi, vars hur.udbyggrad uppliirdes 1871.
Grosshandlaren Magaus tog sig ddrifrin ridande
till sitt kontor i staden. Landeriema kunde dock
ocksl som ntimnts.anviindas som vinterbostider
ftir iretruntbruk.2 Genom att de lAg si nira stads-
karnan kom Atskilliga av dem som uppftirts pA
1700-talet att under 1800-talets senare del l<isas
in av staden.3
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Jordagolbrh&llanden i gdteborgstrak-
tens socknar

Vi har ftir Stockholms del kunnat se att vilbe-
stiillda borgare och dmbetsmdn under slutet av
1700-talet och under 1800-talet btirjade kdpa upp
mindre mantalseatta egendomar i stockholurs-
trakten, vilka anvendes till som.urarbosnttning.
Detta har tidigare ocksA sagts fiirekomma i g6te-
borgstrakten, men som vi ska se fanns inte en lika
stark och entydig motsvarighet, troligen beroende
pA att det mest velbnrgade skiktet i Giiteborg var
betydligt mindre.

En genomgAng har gjorts i syfte att undersiika
jordifgofiirhAllandena Ar 1860 i nl.gra av gdte-
borgstraktens socknar. De socknar som under-
sdkts er de i Vesba Hisings harad, Kungilv eller
Riidbo, Backa, SAve, Bjiirlanda, Torslanda och
Ockero, i 0stra Hisings hdrad, Lundby och Tuve, i
Askims hiirad, Askim, Frrilunda, Styrsri, Klllered,
FAssberg och Rida samt i Sivedals hArad, Par-
tille, Org4tu, Landvetter och Hdrryda.' Harvid
har noterats dels sldana personer som inte varit
rrantalsskrivna pA glrden, i socknen eller i
angrAnsande socknar, dels sAdana gorn av man-
talslAngden angavs som hemmahdrande i Giite-
bo.g.

Vi finner ett antal socknar dAr inga eller IE
utomstAende egde mantalssatt mark, som t ex i
Vestra Hisings harad Kungalv, Bjiirlanda, Tors-
landa och dcker6, i 6stra Hisings T\rve, i Askims
KAllered och Rida samt i Stivedals Landvetter och
Harryda. For flera av socknarna geller dessutom
att det i mlnga fall var arvingar till tidigare
Agare, vilkas hernort fiir oss dr obekant, som igde
hemman och hemroansdelar, medan antalet per-
soner som uttryckligen angavs som hemuahii-
rande i Giiteborg var mycket litet. En del av sock-
narna sakrade helt giiteborgare som jordAgare,
som t ex Torslanda. Ocker<i. KAllered och Mda.

De socknar som hade flest icke mantalsskrivna
personer som dgare till mantalssatta hemman och
hemmansdelar var Lundby i Ostra Hisings hiirad,
F,issberg i Askims hiirad, Partille och Orgryte i
Savedals hirad. De tvA senare socknarna var
dessutom de som hade det stdrsta antalet g6tebor-
gare som jordegare.

Vi kan emellertid inte utgi frAn att detta feno-
men enbart hade med sommarbosdttningen att
g6ra. Industrierna i Giiteborg drog sig redan tidigt
utanfiir stadens grenser. I Lundby vid Gdta alv-



mynningen placerades ett flertal sldana som hade
anknytning till varvs- och verkstadsindustrin, lik-
som till trAindustrin.I Fdssbergs socken lAg M6ln-
dal, till vars kvarnindustrier vattenkraften i
Miilndals&n utnyttjades. Denna kom ocksA till
anv6ndning ftir att bygga upp industrier i Orgryte
eocken liksom i Jonsered i Partille socken.s Dessa
industrietableringar fiirde med sig ett spritt fastig-
hetsdgande i socknen.

Siirskilt i Orgryte socken fanns dock en rad vdl-
kanda jordegendomar som de g6teborgska k6p-
mAnnen brukade som somrnarntijen och vilkas
hurrrdbyggnader omtalades i samtida plansch-
verk och handbiicker om Giiteborg. Btid (%r mantal
skatte), UnderAs (1 mantal skatte) och 0verAs (1
mantal skatte) samt delar av Girda (bl axlumar.
tal skatte) tillhiirde grosshandlare C D Lund-
strdm, som var egare till Rosenlunds spinnerier. En
del av Biirj ('?%z mantal) innehades av grosshand-
lare J F Silvander, Orgryte stom (%o mantal
skatte), tillh<irde grosshandlare E F Brusewitz,
och en annan del (%") grosshandlare David Carne-
gie, som ocksA agde GArda (r%zr mantal skatte) och
Stora Torp (% mantal fr6lse), medan Lilla Torp (%
mantal fralse) tillhiirde grosshandlare P Hammar-
berg. Senare ffirvdrvades nAgra jordomrlden frAn
OverAs, vilka Asattes'7s6 mantal, av grosshand-
lare James J Dickson, som diir anlade det nuva-
rande OverAs. En del av OverAs, som senare upp-
tags till 7se mantal och kallades Wilhelmsberg,
innehades av grosshandlare Julius Lindstr6m.6

Tiots att Atskillig jord h<trde till dessa egendo-
mar uppfattades de som renodlade sommarniijen,
vilket framgir av beskrivningen av Wilhelmsberg
i ett samtida planschverk:

Wilhelmsberg iir ingen stor possession, rned lEIt
och skogar. Det ir ett litet sommarstelle, utkas.
tadt i det grdna, en liten tillflygtsort i naturens
skiite, undan det oroliga affirslivet i den nerlig-
gande staden. Hela dess egovidd uppgAr till nAg-
ra tunnland jord, beligna mellan de hdr fram-
springande bergssluttningarne. Dess tridg6rd,
upparbetad i den tacksamma jorden mellan
bergen, bjuder Arligen p6 skiirdar af skona frr*-
ter, och de lummiga bersierna pA hvila under
sommardagens qvalm.T

Under senare delen av 1800-talet bebyggdes flera
av dessa lantegendomar med stora herrgArdslik-
nande byggnader. Det fiirefaller naturligt att
betrakta dessa som en parall€ll till de engelska

lanthusen, country houses. De sistnimnda var
ofta belagna i nirheten av stgderna och dvergick
under senare delen av 1800-talet frin de traditio-
nellt jonldgande familjerna till shdernas fram-
gAngsrika lbretagare, vilka anvinde dem Iiir som-
mar- och weekendYistelser.E

Eftersom vi sArskilt intresserar oss fiir gOtebor-
garnas installning till skiirgirden utanfiir Giit€-
borg ska ocksA jordinnehavet dar helt kort kom-
ment€ras. I bAde Ockerti socken och Styrsd socken
egdes ett flertal hemmansdelar av icke mantals-
skrivna arvingar till skdrgirdsbor, men inga av
dessa anges av nantalslengderna som hemmahii-
rande i Gdteborg.

Det ar mdjligt att vi i det hAr beskrivoa fttrhAl-
landet, nArnligen att jordAgandet i trakten av
Giteborg inte var si utbrett bland de ftirmdgla
borgarna, kan frnna en av liirklaringarna till att
sommarn6jena pA friliggande mark var sA fA i
gttteborgstrakten. Som framgitt av materialet
frin Stockholms skd.rglrd var detju iute siillan de
ej mantalsskrivna jordagarna som kom att selja
mark till sommarndjen. I kapitel 2 har ocksA
pekats pA att de vdlsituerade stockholmare som
ldrviiirvade lantgArdar kan ha haft betydelse som
miinsterbildare. I nAgon mln fanns vdl dessa liire-
bilder i stiillet hos agarna till landerierna och
bland jordAgarna i t ex Orgryte socken.

Kan en kornbination av tidig industrialisering i
vissa socknar samt det faktum att det inte fanns
sA mi.nga jordagare som var villiga att sdlja av
rnark ha medverkat till att friliggande sommarlA-
genheter inte etablerades i samma utstrackning
som i stockholmstrakten? Eller fungerade indu-
strin i sjelva verket som en stimulans liir att slA
sig ned i narheten, Atminstone innan de blev allt-
ftir bullriga, smutsiga och stiirande? Det ar int€
mdjligt att utreda dessa frigor ltterligare hdr,
men de biir hAllas i minnet som en mdjlig bak-
grund till gtiteborgstraktens sommarncijesstruktur.

Ocksi nir det gdller jordnaturer finner vi avse-
vdrda skillnader mellan gdteborgstraktens och
sto€kholmstrakt€ns socknar. Den sttirsta delen av
jorden nrnt Giiteborg rAknat i mantal bestod av
skatiejord. Enligt Nils Wohlin i Erzrgro tionsutred.-
ningen (bilaga XII) var Ostra Hising, som omfat-
tade socknarna Lundby och Tuve, det herad som
inneholl mest frilse- eller fialseskattejoid (46 7o)
r6knat eftpr mantalet. Minst sAdan jord fanns i
VAstra Hisings hitrad (9 Vo) samt i Sdvedals
(12 ?o').e Det ska nemnas att skiirgArdssocknarna
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dckeni i VAstra Hisings och Styrsii i Askims hera-
der nastan uteslutande bestod av skattejord.r

Wohlin har ocksA giort en sammanstAllning av
jordavs<indringarna i hAraderna till 1907.2 Den
visar att den sammanlagda avstindringsverksam-
heten var relativt omfattande redan si tidigt som
pA 1870-talet. Det troliga iir emellertid att majori-
teten av de avs<indringar som bildades var fiir
industriellt bruk och.ieller ftir AretruntbosAttning.
Ostra Hising var det hiirad som sammanlagt hade
flest ligenheter, och dessa harstarnmar {iirmod-
lingen huvudsakligen frin Lundby socken, dAr en
stor del av G,iiteborgs industriella expansion
utspelades.s Aven i Askims och Sdvedals hiirader- 
var enligt Wohlin avscindringarna mAnga och kan
troligen hdnftiras till den industriella utveck-
lingen i FAssbergs, Partille och Orgryte socknar.

Badorter

r./ Vestkusten fick sitt genombrott som badortsmiljii
y betydligt tidigare an ostkusten. Detta skedde

redan under bcirjan av 1800-talet, i samband med
^ att Gustaf IV Adolfs son, kronprins Gustaf,
? :.1,1'. 6""oOt" Oustafsbers Ar 1804, Ett senare bescik av' 

[,,,.1 Karl XIII6i-o6*."n 1814 hiijde badortens anse-
i ende avseviirt och under 1810-, 1820- och 1830-

talen var den betraktad som mycket fashionabel
med inslag av besiikande htigadel. Niistan samtida
var badorten i Strtimstad som frck ett badhus 1813
som komplement till en dldre brunnsinrdttning
och ett varmbadhus pA 1820-talet vilket placera-
des pi en strand niira staden. De viktigaste bador-
terna omkring 1860 var utiiver de niimnda Var-
berg, Lysekil, Serci och Marstrand. Wallin tar
1858 ocks6 upp Grebbesrad.a En ort som inte Ater-
finns hos denne var Lingedrag, som b<ir niimnas
pA grund av sitt lagiitiix €.t". orn Gdteborg.
Orien var kand ay sommargaster redan pi 1840-
talet och bdrjade sin mer organiserade badortstid
1858, fiir att nAgra ir senare bli en samlingsplats
Iiir G,iitetiorgs Segelsillskap som grundades 1860.5
Utmd.rkande Iiir dessa tidiga badorter var att de
ofta var stiider eller samhallen som tidigare varit
ftjrseddda med brunnsinrdttningar. Under andra

. hnllten av 1800-talet tillkom ytterligare badorter i
fiskeliigen och andra smAsamhdllen. Alfred Lever-
tin nlimner i Svenska brunnar och bad 1883 14
orter utmed bohuskusten som var havsbadorter
eller sommarstiillen och Stackell (19?4) rnknar

med ca 25 tillkomrnande badorter i Bohusliin och il
norra Halland till omkring 1900.6 I

Wallin uppger att Lysekil Ar 1857 besiiktes av
ca 200 sommargister, Varberg av 1000, Mar-
strand av 900 och Striimstad av 800 personer,
alltsi ett ansenligt antal.? Landshitvdingeberet-
telsen 1856-60 anger att badortema Marstrand
och Striimstad Arligen bestiktes av 1 000 respek-
tive 600 personer och att dessa platser samt Gus-
tafsberg var de mest vilbestikta.E Hur mAnga av
dessa personer som var hemmahtirande i Giiteborg
vet vi dock inte. En undersdkning av sommargas-
terna i Marstrand Ar 1865 visar att de kom frin
hela landet, nen att de frAn Giiteborg och Stock-
holm hade en viss dvervikt, liksom de frAn de
sydliga landskapen. Somrrargisterna hade friimst
5rrken som grosshaldlare, fabrikdrer, hiigre tjiins-
t€man och ofllcerare.e

Rent allmdnt kan siigas, att sommargasterna
bodde inhyrda i run hos skdrgi.rdsbefolkningen i
samhillena. Den ekonomiska uppgengen i sam-
band med den stora sillperioden vid 1800-talets
slut medfiirde att de bofasta bdrjade bygga stora
hus som var arpassade till uthyrning. Villorna
fiirsAgs med en hdg kAllarvlning av sten dit vard-
folket flyttade under sommarperioden.r Villabyg-
gande av sommargasterna sjalva ftirekom ocksA i
badorterna samt blev vanligareju ldngre tiden led
och de rekreativa funktionerna i dessa breddades.

En faktor som troligen hade iinnu stdrre bety-
delse fiir sommarbosattningen pa vastkusten an
pi osikusten var upplevelsen av det bohuslanska
kustlandskapets natur. Anders Hedvall (1956)
har visat att den karga bohuslanska kusten med
dess renspolade klippor och havsndrhet, som tidi-
gare niimnts, tedde sig skriimmande, vild och
avskriickande samt att konstnarer och andra var
lengsaDma i att ta till sigdetta som motiv. Motvil-
jan gallde i synnerhet de havsorienterade plat-
serna, medan inlandet i de delar som var skogbe-
vuxna med htijder och berg, leende iingar och
mindre fiordlandskap var mer uppskattade. Annu
mot slutet av 1800-talet riiknades Gustafsberg vid
Uddevalla som en av de IE vackra platserna i
Bohuslha och fungerade som en introduktion till
uppskattningen av den bohusliinska naturen.2

Anders Lindeberg, kiind publicist, uttryckte
kAnslor som fanns in i mitten av 1800-talet rred
sitt uttalande om Bohusldns skiireArd fr&n 1838:

Hafvet och storsrarna hafva hdr sitnderslitit



bergen, nedtryckt deras ftirtroppar, rensopat
och ofverskoljt deras ytor och bildat denna sker-
gArd, denna kala och sorgliga naturens dods-
badd, frAn hvilken vinden bortplockar all vege-
tation, hvalje lifvets spAr, och kring vilka hon,
tillsammans med v6gen, $uter en evig liksAng
6fver den ddda, som ej emotser nagon uppstan-
delse.3

Ar 1858 avgav Johan [all in i sin beskrivning
6-vei-vast'liuitbadorte-rna-ittlmdomeomMar-
strand som hade samma tendens:

Med allt detta ir Bohuslanska skargArden sorg-
lig och dyster. Klippor och Ater klippor; skogl6sa
berg, som ofta stiga till nAgra hundra fots hitjd;
hvart iigat skAdar, inga trdd, inga buskar, ingen
grdnska - detta ar dess allmenna karakter. Hiir
och der upptiickes dock en griin flack; det ar
negra trad, sorn af den menskliga fliten pa ett
lbrsiik ditplanterats i nigon undangiimd bergs-
skrefva. De se sjuka och trAnande ut. De vestli-
ga vindarne hafva b6jt deras krona ett godt styc-
ke motjorden. PA ett annat s6lle synes en litcn
grasflack, griinskande kanske och lillig. Men
nar sommarsolen hunnit iifver densamma kasta
sina strAlar, erbjuder den endast den sorgliga
anblicken afen gulnad och ftirtorkad grdsmatta,
som ej ens iiirmAr nera de stackars fAren, hvilka
der siika sin niiring. I tifurigt ar allt herstedes
lifldst och dttdt. Det er blott hafvet, som pAmin-
ner om en evigt verkande, evigt liimyande
hraft.{

Det var egentligen bara tvA, tre orter i Bohuslan
och norra Halland som fann nAd inftir Wallin pi
1850-talet. Det var fiirutom Gustafsberg, vars
naturjdmftirdes med ett stycke Schweiz utkastat i
Norden, och Kvistrum, vilka bida ldnge stod ftir
det vackra i Bohusliin, Serai i norra Halland.s

Aven Carl Curman, som kom att utveckla Lyse-
kil till stockholmarnas badort framftir andra,
skrev Ar 1853 om staden: "Fult iir hAr utan lik-
nelse, fulare Ar knappt mi:'jligt - ej ett trad, en
buske, knappt ett grasstra. . ." Ett Ar senare
skrev han dock om sitt kdra garnla Lysekil: 'Der

er se friskt, skdnt och godt att wara, ehuru i
miagas <igon grl.rrmt fult. Jag har dock lart mig
finna mycket skiint och.wackert i den wilda skAr-
gArdsnaturen, och skulle trifvas der ganska bra.'{

Hur kan det dA komma sig att sommargasterna
i sAdan omfattnine strdmmade till de bohuslanska

badorterna? Det troliga Ar att det dessa kunde
erbjuda i form av bad, frisk lult och fiirska titdoem_
nen dvedraflade nackdelarna med omgivningen.
Denaa reservation infiir naturen kan kanske
ockse ftirklara varfiir sommargasterna friredrog
att hAlla samman i samhAllen i nara kontakt mel
andra menniskor och skyddade frAn den kringlig-
gande hotaDde omgivningen, som endast bestiktes
under kortare dagsutflykter under ordnade for-
mer. SommargAst€rna var i htig grad inriktade p&
eAllskapslivet som rdrde sig kring societetshuset,
utflykterna, badet i bassangerna och {lanerandet.
De hade egentligen ingenting till 6vers fbr havet
eller det strdvsamma lir' som fiskarbefolkningen
levde, 6ven om Emilie Flygare-Carl6ns berattelser
frAn vAstkusten med dess realistiska skildringar
av natur och folk var mycket populira vid 1800-
blets mitt.? En besrikare i Marstrand pa 1850-

, talet beskriver i en senare minnesteckning (1917)
hur viktig den sociala samvaron var:

1y vad betydde litr mig havet. Hur liiga uppskat-
tades det! Hur hitllo vi oss inte fast i parken och
societetshuset? Hur mycket mer roade int€ seg-
latserna Ibr snllskapets och matsackens skull,
en Iiir det vatten som befors eller de olatser som
besAgosf

Detta relativa ointresse ftir havet och naturen kan
vara en av fiirklaringarna till vafir Giiteborgs
skergerd inte kom att fr negon egentlig plats i
gdteborgarnas sommarliv fiirriin under senare
delen av 1800-talet, sArskilt som de sellskapliga
funktionerna p& iiarna ned societetshus, restau-
ranger m m linge var relativt outvecklade. Som-
margesterna biilrog emellertid till en Andrad
installning till kustlanrlskapet och si smE.ningom
blev andra badorter ledande framffir Gustafs-
be.g.'

StirtiiHalland
Sdrti, beliiget i Slnps socken, hade en speciell stall-
ning som gdteborgarnas badort framfiir andra.
Egendomen, set€riet Sard pa I mantal, utgiordes
av en 6, som skildes fr6,n fastlandet av ett idag
igenvuxet sund. Det har redan framg&tt att Sariis
natur skilde sig pAtagligt frin de bohuslAnska
kustomrAdenas i allmAnhet, vilket bidrog till dess
popularitet. Ar 1853 skrev en besiikare:
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Adolf Prytz. Stdlluihen pd Safi med Schweizerhuset, en societetslohal, till h6ger. Blyertstechning 1854. Bina
Dahlgrens skissboh. Giiteborgs historisha museunt

Her er gitteborgarnas Slsklingsstnlle, och grdd-
dan av dess handelsaristokrati badar hAr om
somrarna. Naturen 6r tjusande vacker, olik Bo-
huslAns i alhroanhet, men mycket lik Stockholms
DjurgArd. Stora lunmiga ekar, vackra viigar,
prydliga villor och lanthus samt lAngre upp en
ratt artig stad av badgasters boningar och trAd-
g&rdar.!

Wallin har i sin redogtirelse fiir badorterna pA
vestkusten ockse beskriyit Sarii pe likariat satt:
"Det ligger der sisom en oas i <iknen, griinskande
och frisk bland de iide skaren, med reslig nordan-
skog pA sina hjessor och yppiga lunder uti sina
dalar."'

Viktor Rydberg betraktade Serd som en lengre
bort frAn Giiteborg beliigen liirort, jdmftirbar med
Majorna eller M<ilndal, men representerande dess
behov "afnjutning och hvila". Han jamliirde Siirti
med en blomsterkvast utkastad i ett stenrose och
de ofta citerade orden kan 5n en ging iterges:

odu

' ' ' ry-- ' '

Hvad Bqje med sina salta bad, sitt naturskaina
lage och sina praktfulla villor var liir det gamla
Rom, det har (allt i en viss proportion) Siirii
Durl'rt tor uorcDorg.-

En grosshandlare i G6teborg, Anders Akerman,
satte igAag badortsverksamheten pi SArii, som
kom att byggas upp kring det befintliga corps-de-
logiet. I trakten lAg redan ett varmbadhus som
hade tillko"'mit pl initiativ av nAgra gdteborgsfa-
rniljer som ville ha tillging till varma saltbad.
Sariis lorsta sdsong intriffade 1839, d6 Akerman
annonserade i GHT (8/7 1839). NAgra 6r senare
angav Alfort i Handbok ftir brunnsgdster att det
fanru ett badhus, tvA bassdnger l.or bad i tippna
ha-r'et och en s k griifenbergdusch. Sommargester-
nas antal 1839 var 72 personer och 103 eret daref-
ter. Badorten rymde ett fyrtiotal rum i bonings-
hus. Tidigare hade sommargdsterna ocksA varit
inhysta i bondgArdar pi fastlandet. En badldkare
fanns dessutom till sommargiisternas disposition.
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Aaders Akerman lAt uppftira flera enfamiljshus
Ibr inkvartering, och dven de tre flerliigenEetspa--viljohlerna 

och Drottninghuset sou ennu ligger
kvar.r

Ar 1847 inkriptes SArii av Leopold Schmidt som
var av tysk herkomst och under hans tid utveckla-
des badorten kraftigt, nya villor samt nytt kall-
badhus m m uppftirdes. 1858 hade Serd 100 rum
till uthyrning. Tolv av byggladerna var avsedda
Ibr famlljer med hushAll.s

I SArris fall kan vi se att Angbatskommunikatio-
uerna inte hade avgdrande betydelse ftir bador-
t€ns framvaxt. Sard etablerades ndmligen som
badort trots att kommunikationerna inte var de
bAsta. Att resa landvAgen tvcks ha varit det vallj
gaste settet att irA SAr<t, Atminstone under 1800-
trle-ts6isti-Ealn.-fnfbAtarna hade emellertid

gatt i sporadiska lustturer under 1830- och 1g40_
talen. 1857 meddelade Schmidt i annons att Ans_
bAten gick tvi till tre gAnger i veckan till och frAn
Gdteborg eamt att landsvd.gsftirbindelse fanns
vade dag. Pi 1860-talet utvidgades Iiirbindelsen
med Gitteborg per AngbAt till varannan dag och
frAn 1871 blev den daglig.6

Arendekontrakt

Schmidt anvlnde sig av arrendeformen ltir en stor
del av de villor han lAt uppliira. Det fiirekom ocksA
att han arrenderade ut enbart tomterna, pi vilka
han Atog sig att uppftira villor. Bevarade kontrakt
ger oss en miijlighet att giira jemfiirelser med
arrendevillkoren i inre skargirden.T Liksom fallet

Bebyggelsen pd Siird lig pd den 6stra delen oo 6n @h strdchte sig fr&n stiteriet, pd kartan id,entish med.
restdurdngen, utmed Basstingbacken ned mot ba.dhusen. Efter Sdr6. Hafsbads- och Shogslufts-Kurort 1888
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var pA de behandlade egendomarna reglerade
kontrakten rAttigheter och skyldigheter mellan de
tvA parterna. Arrendetiderna varierade mellan 10
och 50 Ar. En viktig detalj i kontrakten var att
arrendatorerna inte fick bygga vArdshus, badhus
eller badbassiing si lange SArii fungerade som
badort och allmdnheten betjAnades av bad. Jord-
Agaren lade sig vinn om vegetationen som gav
Siirii dess sdrprAgel och ftirbjtid arrendatorerna att
utau tillstAnd Silla eller ta bort trAd. Schmidt
mAnade ocksA om den gemensamma rniljdn och
stdllde sour villkor att om en lAgenhet skulle
inhdgaas, m&ste det ske med ett hiigst tv6 alnar
hdgt spjiilstaket.8 Hiir finner yi en likhet med Al-
fred Sandalls anendekontrakt pA Ellensvik och
en jd.mfiirbar id6 om en gemensamhetsmiljti, utan
eller med endast smA avskiljningar mellan lagen-
heterna (se sid 205).

SiirO hade inte nigot bra dricksvatten, och i
allmdnhet 6tog sig jordagaren att dagligen forsla
dricks- och kokvatten till ldgenheterna samt fiira
bort avskrede och orenligheter. Anendatorn A
andra sidan fick ta grus ffir sina vAgar och trdd-
gArdsgAngar frAn egendomen. I de fall arrenda-
torn lAtit uppfiira en byggnad hade han ratt att
uthyra den om han inte rinskade disponera den
sjAlv.
' Kontrakten reglerade ocksi vad som skulle
handa med byggaaderna efter arrendetidens
utgAng, dA befintliga sidana, vare sig de var upp-
ftirda av Schmidt eller arrendatorn, skulle tillfalla
jordAgaren utan liisen. I detta liknade alltsA kon-
trakten dem p& Velamsund under Clothilde von
Hripkens tid.

Betalning skedde liksom pi egendomarna i
Stockholms skirgArd efter tvri. principer: antingen
med ett engangsbelopp och en mindre avgd,ld irli-
gen eller en sttirre erlig avgald. I de fall Schmidt
uppliirde en byggrrad 6t arrendatorn skulle den i
allmAnhet stA klar fiir tilltriide den 1 juni och
avtrddas den sista september. Jordiigaren Atog sig
ocksA i allminhet att inte uppftira nigon byggaad
utom badhus niira arrendatorns tomtsrans.

Undei 1880-talet genomgick SiirJ skiftande
iiden. Schmidt gick i konkurs 18?7, inte pA grund
av badortens bristande framgfi.ng utan liir inging-
na borgensfiirbindelser vilka maste inliisas. Egen-
domen dvertogs.sa smeningom av agronomen J W
Brattbers. Levertin fann 1883 inte kurortsar-
.ung"rn"-n$i pT-Saiti, .o- han ansrig borde kal-
las sommarort och havsbadanstalt, helt tillfreds-
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etiillande. DA fanns ca !Q bostadsl{genheter-om
300 rum och 39 k6k och ort€n b€sdktes av
600-?00 personer Arligen. Ftir att sdtta badhuset
i stind, bygga ett stirre hotell och fiirvandla orten
till en verklig kurort behdvdes en stdrre investe-
ring. Ett sjuttiotal villatorntersom hade planerats
borde enligt Levertin utiikas med ,tterligare ett
hundratal.s 1892 bildades ett aktiebolag, SAr<i
A-ktiebolag, som inkdpte badort€n. Aktiet€cknare
var en rad kAnda g6teborgsfarriljer, vilka beriirs
mer ndan. Bolaget fortlevde endast till 1897, dA
det sildes till grosshandlare Carl R Prytz, sorn
kort diirefter Ater sAlde egendomen.r

LA genheternas tillvdxt

Under sitt koita innehav avs6ndrade grosshand-
lare Carl R Prytz niirrnare 40 ligenheter och den
diirpi ltiljande dgaren till sat€riet ytterligare ett
[fugotal till 1905.2 Detta Ar intrAdde en kraftig
ftirdndring i badortens historia. 1903-04 rippnade
Sarcibanan som trafikerade strackan Gdteborg-
Slap-SAr6 med tAg. Det ledde till att det nu var
mdjlid att bo Aret runt pa Siirti och dn har i sin
senare utveckling mer karaktiir av villasamhdlle
dn av badort.3 Inrdttandet av det nya transport-
medlet lAg troligen bakom en egostyckning som
den dAvarande agaren, grosshandlare Hans L
Ygberg, ftiretog 1905 vilken delade seteriet i 6ver
200 nya liigenheter. Under tiden fr6Ln 1898 t o m
1915 uybildades alltsA iiver 300 ldgenheter, men
det ar int€ tmligt att alla dessa sildes. Den
genomsnittliga storleken pa de ndrmare 40 lagen-
heter som avsiindrades t o m 1905 var ca 5 100 m2,
ett genomsnitt son var betjdl@1agri-eiip{-de
behandlade egendomarna i Stockholms inre skAr-
gArd under motsvarande tid om vi bortser frin
Stora Sickla. Det ir troligt att den relatirt begrdn-
sade tomtstorleken kart bero pe stamhemmanets
begrAnsade areal.a

Det ar int€ mitjligt att direkt jArrliira priserna
pa de lagenheter som slldes pa Sard med dem i
Stocklolms skiirgird di de fiina avyttrades till-
sammans med redan byggda villor. Niimnas kan
dock att priserna ftir en ldgenhet mellan 1898 och
1899 lAg pA mellan 5 000 och 8 000 kr i 1900 &rs
penningverde, ett pris som alltsi var betydligt
ldgre Ein pA t ex iistra Tynningd eft€rsom det ocksi
inkluderade byggnader.5



Sommargdster

Flera bes6kande har vittnat om Sards egenart.
Wallin skriver att tin utmarker sig lbr en "viss,
fiirnamt stel hAllning" och att damemas toiletter
var mer pretentidsa an vad som var ntidvdndigt
ftlr livet i det grona. En anledning till detta kunde
enligt Wallin vara narheten till Gdteborg.6 Den
stelhet i siillskapslivet som denne konstaterade
ansAg Rydberg bero pi en viss sjdlWillracklighet i
god mening, en kdnsla att man bland sina nAr-
maste har sin vd.rld "och denna kansla 96r den
vanlige friimlingen, om an viilkommen, si likviil
icke eft,ersiikt".7 Den tidigare omtalade besiikaren
frAn 1853 skrev:

Jag hitrde de mest kdnda namnen bland (liite-

borgs ktipman och nAgra grevliga och adliga.
Dar var en verklig blomstersamling. Damerna
buro ljusa sidendriikter, paillegula handskar och
luftiga sommarhattar med utslagrta band, Iler.
rarna voro pA sin english med reguljera vita
halsdukar. DAr hiilsades nobelt 6 alla kanter,
och det var eget att se, huru de vid bAlsningarna
fixerade varandra och noga iakttogo att ej resa
sig hrigre upp eller buga sig djupare, fr6knarna

. mot mamsellerna.8

En bes<ikande engelsman, Horace Marryat, skrev
i en bok som 1863 dversattes till svenska:

Gtiteborgs handelsfurstar hafva der viller; adeln
samlar sig dit frAn de inre provinserna fiir att
andas hafsluft och bada. Sjelfva de kungliga
hedra stallet med sin nairvaro: all etikett er
bannlyst; storfolket er som andra menniskor,
och det sages, att man under tva dagars vistan-
de vid Sdrii skall af det verkliga Svenska lifvet
se mer iin annorstades pA ett helt Ar.e

Sards ftirnema prdgel hiinger troligen samman
fi-ed det so5-n$lETcihtit ovan, namligen att
den sedan gammalt var den kungligaste av alla
badorterna. Oscar I gastade dn rcdan 1857 och
den bestiktes senare av andra kungliga som Karl
XV. FrAn 1887 kom Oscar II pA Arliga besdk med
Drott pi vdg till Marstrand.

Pi Sarai fanns en karaktiiristisk kontinuitet i
boendet och samrna familjer Aterkom Ar frin Ar,
nAgot som Levertin ocksi p&pekade i Svenska
brunnar och bad 1883.r Taxeringsldngden fiir
1880 tog under sAteriet Sdrd upp ungeliir 25 villor,
av vilka nAstan alla i ldneden beskrevs som tillh<i-

rande sdteriet, men disponerade av en bestiimd
familj.2 Namnen visar att det var kinda gdteborgs-
farniljer som P4rtz, thulin, Henriques, Green,
IJungqvist, Dickson, Wemyss, LeIIler, Lyon m ll
vilka hyrde eller arrenderade dessa. En del av de
nimnda familjerna, som Leffler och Lyon, kvar-
stod i dei 1892 bildade bolaget, men lLskilliga nya
hade tillkonmit. Som aktieagare Aterfinner vi
grosshandlarna August och Wilhelm Riihss i frrma
Wilh Rcihss & Cci, grosshandlare August Carlson,
innehavare av en stenkolsimportfirma ned sam-
ma na[ln, och vidare August Johansson Mark,
dgare till ett framgi.ngsrikt textilliiretag, bruks-
agare Alexander Keiller, direktor James Keiller
s:or i Gdteborgs Mekaniska Verkstads AB, gross-
handlare Sten Helling i exportfirman A Friiding &
Co, n fl.3

Vi finner att 6n hade en mycket homogen prdgel
med starka inslag av framgAngsrika handelsmdn
och fiiretagsledare i C.<iteborg. En genomging avq
taxeringsldngden ftir ir 1900, dA egendomen hade
bdrjat styckas upp, visar att den allt dvervagande
yrkestiteln pa 6n var grosshandlare.' Ett antal
akademiker och ett fetal oflicerare representerade
det som kallats undergrupp Ib. NAgra honorAr-
konsuler har ftirls till grosshandlarna, vilka de
tillhiirde genom sin yrkesutdvning. Grosshandlar-
nas overvikt avspeglar det ftirhillande som
Attman (1963) framhew, nimligen att antalet
personer med denna yrkestitel stegrades kraltigt i
Goteborg under 1800.talets senare del och 1900-
talets bitian. Ar t86S tog handelskalendern upp
ca 180 grosshandlare, Ar l9l1 daremot ca 900
grosshandlare, agenter och kommissiondrer.s
Bakom denna tillvAxt 169 den kraftigt dkade han-
deln vilken bl a stimulerades av att varorna nu pa
grund av jernvagarnas tillkomst kunde spridas
6ver mycket stiirre oror&den.

Uppgifter om sommargesternas inkomster har
hemhts fran en sammanstallning ur taxeringska-
lendern frin 1905, Dpt rika Gate6org, som tog upp
persotter och-bol.g med-inkimst oier 6 000 kr.6
Sommargasternas inkomster lig i allmdnhet sky-
hilgt dver denna grans. Den lagsh inkomst€n (ca
7 000 kr) bade militarerna. Ett flertal av somurar-
gAst€rna hade mellan 18 000-25 000 kr, medan
efi Atal (grosshandlarna August Carlson, Carl E
Lindstriim, A O Wilson) hade iinda upp till
70 000-80 000 kr, vilket var inycket h6gl i Gitte-
borg. Av de ca 25 000 personer och bolag som togs
upp i Det rika Gtiteborg hade endast 14 personer
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en taxerad Arlig inkomst 6ver 70 000 kr. Farnil:
jerna pA Siirti htirde alltsA till de mest ftirmdgna i
sta-alen. I alefta avseende skilde de sig ilaimed ilah dC'
ies-.6-av de studerade egendomarna i Stockholms
sknrgArd, der sommargesbrna inte pA samma
entydiga sett tillhtirde stadens ledande inkomst-
ekikt. Det frirefaller som om de framgingsrika
ftiretagarna i stdllet liir att ftirvdrva jordegendom,
som de kanske skulle ha Sort om de bott i Stock-
holm, siikte sig till Siir6. Mihiinda var tin, som
Mats Rehnberg framkastat, en ersattning fdr den
landerimark som h<ill pi att iitas upp av den viix-
ande staden.?

Gdteborgs skcirg&rd
Om Siird i Halland kom att besiikas av sommar-
gAster redan pA 1830- 1840-talen var upptackten
av Giiteborgs skArgArd av senare datum. Stadens
skZirgArd hade enligt Fredberg (1922) knappast
nlgon betydelse i gciteborgarnas friluftsliv och
som mil frir sommarutflykter ftire 1850.8 Den dr
belAgen utanftir Gtita alvmynningen och tacker en
l6ngd av ungefAr tre och en halv mil. Den norra
skArgtrden ligger ndra Hisingen pt fastlandet och
tillhcir Ockerri socken i vdstra Hisings hdrad. Den
bestAr av ett tiotal stdrre iiar samt ett stort antal
mindre. Det iippna havet i Dana och Hake fiordar
skiljer den norra skirgArden frAn den scidra i
Styrsd socken, Askims hArad.

Narheten till det dppna havet utgdr litr dwigt
kanske den mest pAtagliga skillnaden mellan
Giiteborgs och Stockholms skargirdar, och gor att
den ftirra snarast liknar den stockholmska ytter-
skArgArden. Den ir emellertid inte lika djup och
omfattande rdkrat i antalet iiar som denna. Gtite-
borgs skArgErd ar bergig, Iitga tradbevuxen och
inte anmdrkningsviirt hiig samt har samma
karaktiristika som den bohusldnska skArg&rden i
stort, nimligen att den bestAr av siinderskurna
landmassor som bildar vikar, sj<iar och fordar och
nedskurna dalar. De kala bergknallar sorr skjuter
upp ovanfdr den lagre odlingsbara marken ar ett
karakthristiskt inslag. Vegetationen kan i utsatta
lAgen likna den i fiillen med krypande trdd och
buskar, men i skyddade lAgen pA liisidorna
utvecklar den en hdpnadsvdckande frodighet och
rikedom. Till skillnad frAn drriga delar av Bohus-
lan fanns hdr ftir skdrgirdsfiirhlllanden relativt
stora och sammanhdngande odlingsbara marker.

fidigare var befolkningen i Gdteborg: sknrglrd,'
siirskilt pA Styrsrt, lbr sitt uppehnlle beroende av
ett blygsamt jordbrut vid sidan av fisket.e

Vid 1800-talets mitt hade ftiljdverkniDgama av
den fattigdom odr befolkningsminskning som
drabbade tiarna som en effekt av det uteblivna
sillfrsket btirjat Frsvinna. Befolkningen i Bohus-
lAns skArgArrlssamhillen i stort hade borjat iika
onlring 1835 och fortsatt€ efter mitten av 1800-
blet att 6ka i synnerhet i Got€borgs skiirgard, diir
en fortkipande hemmansklyvning igde rum.r
fiden efter 1850 har av Dal6n (1941) karaltiirise-
rats som en viktig milstolpe i Bohuslains skar-
gAr&omrAdes ekonomiska och bebyggelsegeogra-
fi ska utvecklingshistoria.z I gdteborgsskdrg5rden
vixt€ under slutet av 1800-talet fram vad Dal6n
kallar aapassade frskeldgen, dar jordbruket, sour
urspruuglilen spelat en stiirre roll 5n i dvriga
skArgArdsomrAden, delvis frck vika till lbrmAn fiir
en tikning av sj6fart och fiske. Bebyggelsen vilxte
d& frin de tidigare liigena ut <iver den gamla
odlingsmarken och ned mot stranderna, samtidigt
som iiar pA kala skir biirjade bebyggas. I fiskelii-
gena i Giiteborgs skargArd, liksom i hela Bohus-
lnn, hushillades emellertid noga med marken.
Fiskarnas hus lAg ofta pA bergig kronomark, pi
vilken de hade rdtt att uppffira sina hus. Dirtill
fanns naturligtvis ocksl privatigd jord.3 Den
stora uppsplittringen av det privata jordinnehavet
och bristande fdrtrogenhet med rattsliga fbrfaran-
den fbrsvArade sdkert g<iteborgarnas mojligheter
att k6pa mark lbr att bygga.

Fredberg anser det troligt att giiteborgarna fiire
1850 kiimde till skiirgArden pA avstdLnd genom frs-
karna som bj6d ut sina lllngster pA torget, Een att
knappast andra dn sillhaadlarna, vilka var med
under det stora sillfisket i bii{an av 1800-talet och
forifarande igde salterier och trankokerier pi
6arna, narmare kiiade till den. Den gdteborgska
sklirgirden hade inte gott rykt€. Bide den srjdra
och norra skirgArden "vom tillhill fiir ett supigt,
fattigt och lagbryhnde slakte, vars snugglare-
bragder och andra dventyr gingo i var mans
mun".'

Wallin passerade skargarden utanfitr Gtteborg
med en rysning lr 1858:

Vi vilja vinna tid och taga derlbre ginaste vagen
mot siider, mellaa kala klippor och ddsliga sker.
De stSr der bara och dystra, en bild af dod, ar-
mod och fattiedom. Intet trid vixer i deras
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Vy 6uer Styrsij Tdngen. Foto Arthur Gideon Ahlberg omkring 1900

springor, ingen koja talar om menniskor och lif.
Det arblott stormarne, som der hilla hus, och de
evigt riirliga vagorna, som der afbrlta den dyst-
ra enformigheten. LikvAl upptdcka vi hir och
der, fast sparsamt, en och annan klippa, med en
grasplatt emellan bergsskrefvorna, kanske ock
negra trad. Detta friijdar tigat och glader sinnet.
Det iir tecken till civilisation. Se vi ndrmare till,
torde vi upptacka en menniskoboning, kanske
ock en liten ko, som betar i det sparsamma
griset.5

Har kommer utvecklingen fiir sommargistriirel-
sen i de tvi arkipelagerna kortfattat att beskri-
vas, varvid vi framfiir allt &djer vid tva stirre dar,
Stlrsit, hu!.udd i den stidra skdrgArden, samt
Ockeril i den norra.

Sidra skdrg6rden

Den s6dra skArgArden er belagen strax s6der om
Giiteborg. De stiirsta darna inom Styrsii socken,
som i dag tillhitr Gdteborgs kommun, ar Styrsit,

BrAnnii, Asperii, K6pstadsit, Donsii och VrAngd.
Huvuddn Styrs6 bestod av tre stamhemman,
Styrsd eller TAngen nr 1, Styrs<i NorgArd nr 2 och
Styrsii Stirglrd nr 3. I b6rjan av 1800-talet lag
huvuddelen av bebyggelsen vid kyrkan mitt pi dn,
nen en mindre bybildning fanns ocksA vid TAngen.
Denna utvecklades pA 1860-talet till fiskelage,
medan Hallsvik pA stidra delen av iin beboddes av
skeppare.o De tre stamhemmanen hade genom
fortgAende hemmanskl5rvning delats i ett stort
anial smirre kvotdelar. Wohlin har i Emigrations-
utredningen (bil XII) visat i hur hiig grad sirskilt
Styrsd socken har delats upp, nigot som naturligt-
vis fiirsvArade fiir en utomstAende att frik<ipa ett
markomrAde.T Ar 1860 ngdes som tidigare namnts
ett rnindre antal hemmansdelar av utomstAende,
men ingen av giiteborgare, elter vad som noterats
i mantalsliingden.8

De fiirsta sommargest€rna kom till Stlrsd pA
1850-talet, vilket var sent om vi jdmftir med hur
tidigt besdkta vastkustens badorter var i dvrigt.
Den tidigare citerade sonen till en skeppsklare-
rare, Fredrik Wulff, beskriver i sina minnen hur
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Den <ildre sommarrestaurangen pd. Styrsii Bratten elsattes efter en brond 1901 av dznna storo ankiggning. Foto
vid 1900-talets bbridn

han och hans familj hyrde bottenviningen hos en
skollarare i Styrs6 TAnge mellan 1853 och 1858.
Som grannar hade de flera andra gtiteborgsfamil-
jer. De ftirdades till Styrsii i segelbAt eller blev
rodda de tvi. milen frin Giteborg.e

SkdrgA.rdstrafiken rned ingbit hade satt i ging
pA 1830.talet i giiteborgstrakten, men sjiilva skiir-
gArden gynnades inte av denna. Giita elvmyn-
ningen blev i stiillet det liirsta omridet med
ordnad l,ngslupstrafik eftersom den erbjiid en
lugrrare trafikmiljii ?in skdrglrdens oroliga vatten.
De lingvdga orter som fiirst fick reguljAra Ang-
b&ts{iirbindelser var Marstrand, Strdmstad, Gus-
tafsberg, Uddevalla och, sporadiskt, SArii, men
dessa linjer ber6rde inte skdrgArden.r Det
enklaste settet att nA stidra skdrgirden var alltsA
lAnge att segla eller bli rodd. Lustturer med 6ng-
slup kunde dock ibland shllas till Styrstt.

Det var den norddstra deleu av iin, Stl,TSd Brat-
t€n, som kom att utvecklas till badort. HAr lAg ett
vArdshus redan pi 1850-talet, det.s k Obergskans
uhardshus, uppkallat efter innehavaren Helena
Oberg. Efler innehavarnas ddd 1869 och 1870
byggde arvingarna en ny restaurang, varmbad-
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hus och kallbasseng samt benAmnde anlAgg-
ningen Brattens Badinrattning. Den frck en kraft-
full tillstrtimning av sommargaster efter 1869, di
reguljara fiirbindelser dppnades med Gdteborg,
och i synnerhet efter 1872, dA G,itteborgs nya Ang-
slupsbolag skiitte kommunikationerna. Badinratt-
ningen pA Styrstt hade emellertid en friregingare
redan under 1850-talet pi den angriinsande dn
Vargd, dar en gdteborgsdirektdr latit anlegga en
restaurang kallad Stjiirnvik, som pA 1860-talet
utvidgades med en badinrettning samt ett hotell.'

Anliiggningen pA Styrsd Bratten fiirnyades
under slutet av 1870-talet och bdrjan av 1880-
talet. Ar l88l innehades den av en byggm,istare
A Malmsten och Levertin omtalar 1883 att denne
planerad-e att anldgga ett antal villor i badhusens
nArhet. Ar 1882 bildades Brattens Badhus Alctie-
bolag, som lAt uppftira en stor restaurang och
utvidga baclhusen. 1883 fanns ett varmbadhus,
tvA kallbassinger, tv& restauranger, den ena
nyanlagd med plats liir tusen gaster. Negot sar-
skilt societetshus fanns dock inte. On bestiktes di
av 15 000-20 000 personer Arligen.s

PA Sty'rsti lAg frAn 1890 ett av landets tidiga



kustsanatorier, havskuranstalten ftir skrofuliisa
barn, som senare utvidgades. Sdllskapet Arbores,
grundat 1886, biirjade under 1800-talets sista
decennier fiirvandla den kala tin genom att plan-
tera trid och buskar utmed promenader och vagar
samt underhAlla befintliga planteringar. I bcirjan
av 1890.talet s&ldes hela anlAggningen till det
nybildade Styrsii Havsbad, som byggde ett nytt
hotell och liirstorade badhusen. Styrsci blev genori
dessa inrdttningar i hcig grad ett utflyktsmAl, dit
gdteborgarna kunde resa tiver dagen ftir bad i bas-
sangerna eller fiir en tur i segelbit, som kunde
avslutas med middag i restaurangen. Samtidigt
fanns dess funktion kvar som en mer stadigva-
rande vistelseort sommartid."

Fdr det mesta bodde sommargasterna innebo-
ende i fiskarbefolkningens stugor ellerpe de hotell
eller pensionat sgm fanns. SA smriningom brirjade
de dock uppffira egrra hus, iven om tillvaxttakten,

som den kan utlisas ur mantalslengden, fiirefaller
att ha varit lingsam. Ar 1860 iigdes enli6 man_
talsliingden tvi hus av arvingar till avlidna perso-
ner som ej var mantalsskrivna, medan Lr lgg0
endast tvA hus upptogs som tillhdriga gdtebor-
gare, grosshandlare F O Striimmans pA Stgsr)
Siirglrd och bleckslagare O Jansons pi Styrso

. . NorgS'rd.5 S6nare tilltog dock byggandet av egra
villor. Fredberg uppger att sex villor liir sommar.
gAster uppfiirdes 1885.6 Villorna som byggdes pi
Bratten ftirlades ofta med utsikt och tillging till
egen brygga.

Ldgenheternas tillviixt

Avsiindringsverksamheten satte igang fdrsiktigt
pA Styrsii vid 1880-talets slut. Fcire sekelskiftet
hade ca 1.5 lagenheter avsdndrats, i vilka inriik-
nats bide de till Aretrunt- och sommarbruk. Der-
efter blev det livligare och 1915 avs6ndrades totalt
ca ?0 lAgenheter av bida sorterna. Det stamlem-
man som avsiindrade flest ldgenheter var NorgArd
nr 2, som Agde omridet kring Bratten.t Ar 1900
Agdes ca 20 jordavscindringar ocll/eller hus pA
St''rsii av gtiteborgare.s Det bttr dock pepekas att
det var vanligt att hus aven placerades p6 ej
avs<indrad mark. Det kan, som uppgesi Gi;teborgs
och Bohus liins kalender 1890 respektive 1902, ha
funnits fler gaiteborgare som agare till villor.e
Agostyckningarna bdrjade 1899, kort efter den
nya lagens tillkomst. De blev timligen mAnga och
1915 hade 130 liigenheter till bAde iretrunt- och
sommarbruk bildats, till stairsta antalet frin Nor-
girden. r

Vi kan ocksi se avsevat'da skillnader niir det
geller utn'4uandet av marken om vi jAmfrir med
Stockholms inre skiirgArd. De Hgenheter som bil-
dades genom jordavsiindring pi Styrsri var avse-
vart mycket mindre, ibland inte mer An nigra
huadra m2. Den genomsnittliga storleken av de
avstindrade lagenheterna 1915 var ca 4 000 m2,
vilket var mycket under storlekarna p& egendo.
marna i inre skdrgirden. En uppdelning i avsiind-
ringar gjorda ftire 1900 pekar dock pA att de
avsdndringar som giordes ftire denna tidpunkt var
stiirre i genomsnitt (ca 6 500) iin efi.er (ca 3 200).2
Som helhet avspeglas det traditionella beteendet i
G6teborgs skiirgard, namligen att hushAlla med
marken, nAgot som ocksA var synligt pA Snr<i i
norra Halland.

. 35. Cdteborys sddra shrirgdrd



Sommargdster

Fredberg (1922) har betonat att sommargasterna
pA Stlrsii tillhrjrde en vAlbiirgad medelklass, och
att en uttalad elegans i klddedrdkten hdrde till det
vanliga.3 Mantals- och taxeringsldngdema tog Ar
1900 upp 18 iigare till jordavs6ndringar ocb/eller
hus som anges hemmahdrande i G0teborg, samt
en i Jiinkiiping.' Av dessa var flertalet (7) hand-
lande, och det fanns dessutom en byggmashre,
tvA ingenjrirer, en med dr och en sj<ikapten. En
slaktare var den enda som ftill utanfiir bilden av
en relativt homogen medelklass, men det fanns
dessutom en mindre grupp (5) vars yrken ej var
k6nda. Endast sex av sommargasterna iterfinns i
sammanstallningen ur taxeringsliingden, Det rika
Giiteborg, vilket dr en pifallande skillnad jAmfrirt
med SArd.5 Den legsta inkomsten, ca 10 000 kr
hade en sjiikapten och en handlande, rnedan en
annaa handlande och en ingenjcir hade omkring
26 000 kr i Arlie ta-yerad inkomst. Det ftirefaller av

denna lilla jdmliirelse att dijma som om sommar-
gaskrna pe Styrsd biirde till en annan kategori An
de pA SiirO- Underlagsmaterialet frir jirnfirelsen
ir dock vil begrdnsat {iir n6gra mer lAngt gAende
slutsatser. Det fiirefaller som om en del av hand-
landena hade en annan stdllning i Giiteborg An i
Stockholm och stod nArmare grosshaadlarna soci-
alt och inlomstmdssigt. Attman (1963) har pekat
pA att Aven minuthandlarna iikade kralligt i
antal, fran ca 600 Ar 1865 till I 400 ir 1913.6

Nona skirgirden

Den norra skirgArden kom att utn5rttjas senare
in den siidra, vilket troligen htinger samman med
att avstADdet dit er betydligt stdrre, raknat fran
GOteborg. Den kunde dock ocksA nis frin den
nArliggande' Hisingen.

Marken i den norra skdrgiLrden var till stdrsta
delen Agd av den lokala befolkningen, men aven

Vy frdn Styrst). De ldnga bryggorna som led.er till hallbad.huset i hhgrunden dr ttpiska onord.ningar ft)r
udstkustens badorter
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Styrsii Tdngen. Foto 1903

av kronan. Av de stiirsta darna Hajnti, Bj<irkri och
Ocker<i, som ut$orde skrirgArden, har hdr valts
att studera den senare, vilken gett socknen dess
namn. Den bestod av tvA gArdar. Ockerti NorgArd
nr l och Ockerd SdrgArd nr 2, som utgjorde cen-
trum ftir bebyggelseanhopningar, vilka fttre 1800-
talets mitt lAg inlt land. On bestir av bergsomri-
den som Ar kala eller tackh av ljung. Mot vester
och havet strdcker sig en rAcka av berg. Tviirs
dver iin liiper ett sammanhengande omrAde som

varit platsen ftir 6ns jordbruk, liksom negra omri-
den pA siidra delen. Under senare delen av 1800-
talet var Ockerd socken centrum Iiir ett omfat-
tande sillfiske. I samband med detta 6kade befolk-
ningen och bebyggelsen bdrjade spridas nedAt
stranderna. Hemmansklyvningen hade dock inte
nAtt samma omfattning som i Styrsii socken.T

En av anledningarna till att sommargesterna
anltinde i obetydlig skala var de diliga kommuni.
kationerna. Det lattaste satt€t att nl den norra
skargerden sommartid var lange att ta en gastgi-
vareskjuts till en ort p& Hisingen eller segla direkt
frAn Gtiteborg. I liirjan av 1870-talet giorde en
Angslup en veckotur pA ltirdagarna till Ocker<i,
med hemtning pA sdndag kviill. Denna trafrk utd-
kades sedan successivt och mot slut€t av 1870-
talet var den livlig. Tio lr senare gick skiirgards-
borna sa:nman med sommargiisterna och ordnade
en egen engbetsliirbindelse med Griteborg, vilket
resulterade i en utdragen strid om biljettpriser och
avgengstider Eed det bolag som vanligtvis trali-
kerade ciarna-E

De ftirsta sommargastema bdrjade anlanda till
0cker6 pA 1860-talet, men var till en borjan fE-
taliga. UngelEr samtidigt gastades aven den all-
gransande 6n Bjdrkit av enstaka sommargiister.
Man f&r emellertid rdkna med att sportseglande
gdteborgare kande till ockerri genom strandhugg
redan tidigare, men mer allmiint hade troligen
int€ kannedomen om den norra skdrgarden nitt
ut. Sommargast€rnas antal rikade dock successivt
och mot slut€t av 1870-talet betraktades 6arna i
nona skdrgirden som en giiteborgsk badort.s

Det Ar ocksi miijligt att fisket, som var den
niiring som framftir allt bedrevs pA 0cker6, kan ha
medverkat till att sommargAsterna fick upp 690-
nen fiir den Dorra skergArden. Den ftirsta strtim-
men av sommargaster till darna ftirefaller att i tid
sammanfalla med det stora sillfiskets bdrjan pA
1870-talet.

I bdrjan av 1900-talet ville nigra gttteborgsdi-
rekkirer giira Ockerd till ett modernt havsbad. De
ktipte upp nigra dldre byggnader, bl a en fd sillol-
jefabrik pi en udde nAra ingbAtsbryggan samt
uppfrirde en ny restaurang och ett varmbadhus,
arrangemang som dorde att itn i bekvAr ighet
kunde Eeta sig med siidra skdrgArden. Anlagg-
ningen igde dock endast bestind i ett fAtal ir.'

Ar 190? gav Ocker6 Saltsjobad ut en broschj'r
dver bad- och kurorten med dess nya anligg-
ningar vilken understrdk dns egenart:
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Det ir hafoet, som giort Ockerd till hvgd det nu
lir - till Vestkustens rikaste fisklage och en af
dess mest besiikta badorter. Ingenstedes frnner
man vattnet eA kristallklart som har, och vid
intet af vAra vestkustbad ligger hafvet sA fitt
inpA oss som hAr. Inga skdr och inga fiordar
stAnga liir oss den Andlcisa utsigten 6fver Katte-
gat, som pi alla hAll omger badortens om-
r|de . . .2

Ldgenheternas tillvtixt

Ar 1860 agdes ett hus i Ocker<i socken av den ej
mantalsskrivne arvingen till en salteriidkare.
1880 innehades sex hus i socknen av i G<iteborg
mantalsskrivna personer, inget av dem var belA-
get p5' Ockerci, utan de flesta lAg pi iin Kalvo. Ar
1900 fanns enligt mantalsliingden ca l5 avsiind-

36. Gaiteborgs norra sktirgdrd

Somrnargdster' hos Octauin och Carl Pehrsson pd
Ocker6. Foto 1895

rade ligenheter och hus pA alla iiarna tillhrirande
g0teborgare. Av dessa IAg endast en jordavsiind-
ring med villa pA OckerO.3 Uppgifterna visar tyd-
ligt det som skiljer den norra skarglrden frin den
siidra, nimligen den senare utvecklingen och den
mindre omfattningen pA sommargiistrtirelsen.

Avs<indringsverksamheten borjade fiiljdriktigt
senare pA Ocker<i dn pi Stlrsii samt var av mindre
omfattning. Den ftirsta ligenheten avsdndrades
1892. Frire 1900 avsiindrades 20 ldgenheter och 55
t o m 1915, inrAknade bAde sidana till iretrunt-
bruk och till sommarbruk. Ocksi 6gostyckning-
arna var fArre och brirjade fiirst 1908. Under tiden
t o m 1915 nybildades 26 lAgenheter genom ago-
styckning.a

Den genomsnittliga legen-hetsstorleken var
betydligt mindre pi Ockerii iin pi Styrsd eller
cirka 2100 m2 under hela perioden til l 1915.
Ocksl genomsnittet fiire sekelskiftet var legre an
pA Styrs6 (ca ?00 m'). Det liirefaller som om en del
av jordavs6n&ingarna var komplettering av
befintlig mark, eftersom de ofta inte bestod av mer
lin nAgra hundra m'z. Efter sekelskift,et var lagen-
heterna stdrre eller i genomsnitt ca 3 000 m2, vil-
ket var en mer normal tomtstorlek, som lAg i nivA
med Styrsiis. Den motsvarade ocksa den minsta
genomsnittliga storleken pA en del av egendo-
mama i Stockholms skargird, t ex Stora Sickla pe
1890-talet och Skamti efter sekelskiftet.5
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Sommargiister

Enligt Fredberg (1922) var Ockerd och de andra
tiarna i den norra skdrgirden, medelklassens och
smAborgarnas badort:

Dar Aktramas inga etikettens band, der slita
sommarg6sterna med barn och blomma sina
gamla klader, dir fiskas, badas och seglas -

kort sagt: dar leves ett sunt liv, som helt visst
ger ett stirre plus av h?ilsa in det stela livet pA
de moderna badorterna.6

Av de sex husdgarna 1880 i G<iteborgs norra skiir-
gird, som dock inte bodde pi Ockerci, var tvA
handlande, en skeppsklarerare, en sjdkapten, en
domdnintendent samt en fiskare. Ar 1900 fanns
tre handlande och tre hantverkare bland sommar-
gasterna samt nAgra personer med okanda yr-
ken.? Ingen av de upptagna igarna Aterfanns i
Det rika Giiteborg, vilket ftirefaller typiskt och
sAger n&got om den mindre h<igborgerliga karak-
teren pa sommarboendet i den norra skArgirden.

Arendal pd, Hisingen
Ett av de fA omridena i Griteborgs ndrhet vars
utbyggnad till utvecklingen liknar den i Stock-
holms inre skiirgird var Arendal pA Hisingen i
Lundby socken. Det hade en vacker belagenhet
vid Giita Alvsmy.nningen snett emot fEstningen
Nya Alvsborg. Stamhemmanet Arendal eller Ahr-
dal nr I var ett frAlsehemman om I mantal som
var fdrdelat pe flera bofasta Agare. PA denna egen-
dom tillkom den ltirsta sommarbebyggelsen under
1870-talet, dA en salthandlare Gustaf R Setter-
berg kiipte en ldgenhet frin stamhemmanet och
ldt uppliira en sommarvilla. Flera andra giitebor-
gare ftiljde detta exempel, bl a stadsmdklare Jacob
Dahl, vars villa bcirjade uppfiiras 1876 och stod
fiirdig 18??.8

PA flera sAtt skilde sig emellertid Arendal frin
samtida exploateringar i Stockholms skArgArd,
vilket trots allt giorde att omredet hade stiirre
likheter med en bohusldnsk badort. SommargAs-
terna bildade t ex en villadearftirening. som
ordnade med d asl i s batlb;bi;a-*66aGT;bors.
Fdreningen arlade redan pA 1870-1880-talen ett
gemensamt varmbadhus, anstdllde en baderska
och ftirsAg landsvAgen med en trottoar. En golf-
klubb startades pi 1890-talet av de sportintresse-

rade giiteborgarna, som anlade en av de ftirsta
gollbanorna i Sverige. Ar 1906 uppliirdes ett pen-
sionat och hotell. F<irsta verldskriget innebar ett
avbrdck liir Arendals tid som badort och mAnga
flyttade bort. Senare giorde varvsindustrins ut-
veckling i omredet att villorna miste rivas.e

Det rdrde sig inte om n&gon mer omfattande
exploatering. Ar 1880 fanns fem jordavs<ind-
ringar, vilka Ar 1900 utvidgats till Atta.r Sist-
niimnda lr bestod innehavarna av tre handlande,
en skeppsredare, en varvsdisponent, en bankdi-
rekttir, samt av attlingar till en sjilmanshusnota-
rie och en stadsmAklare Dahl, som namnh ovan.
Hdlften av sommargesterna Aterlinns i Det rika
C'{tteborg och hade taxerade inkomster mellan
9 000-15 000 kr lrligen. Hdgst lig handlanden
P E Lithander, vars frrma upptogs till 6ver 83 000
kr och som dess innehavare alltsi kunde riiknas
till de hiigsta inkonsttagarna i Giteborg, samt i
nivl med sommargasterna pA 55.16.2

I liiregiende redogiirelse har vi sett prov pA vat-
tenorienterade sommarniijesomriden av olika ka-
raktar, struktur och Alder. Det visar sig att boen-
det pi badort var mycket starkt fiirankrat hos den
giiteborgska befolkningen Annu vid 1800-talets
slut, vilket troligen dr betingat av den speciella
naturen pe vastkusten och den vdl etablerade tra-
ditionen. De badortsliknande exploateringarna pA
Serd och iiarna i Giiteborgs skargArd har darliir
dvervagt i framstellningen, nen vi har ocksA fun-
nit ett omrede, Arendal i Lundby socken pi
Hisingen, som till sin karaktar har vissa likheter
med egendomarna i Stockholms inre skiirgArd.
SammansAttningen ndr det gAller yrken och
inkomster fiir sommargastema har varierat nagot
inom dessa omrlden. Serd har visat sig vara h6g-
fdmaimt omrade med nigra av de hdgsta inkomst-
tagarna i Giiteborg vid sekelskiftet, ett fenomen
som var vAl bekant fdr samtiden. Styrs<i i stidra
skargerden samt 6arna i den norra skArgArden
beboddes av en mer blandad krets av sommargiis-
ter, medan Arendal hade nigot av samma prigel
som S,ir6.

Villabyggande
Innan vi kan gA in pA det villabyggande som blev
Itiljden av de exploateringar som beskrivits ovan
roiste nigra utgAngspunkter ftir detta kort om-
namnas. Det liirefaller ndmligen som om det

541



tidiga villabyggandet i Giiteborg var lika niira fiir-
bundet med Aretruntbosattningen som med som-
narboendet, vilket skiljer sig frAn vad som d.r fal-
let i stockholmstrakten, dAr det tidigaste villabyg-
gandet utvecklades i samband med sommarboen-
det. Vi finner i t ex de villor som uppffirdes i om-
radet vid Nya All6n utanfiir vallgraven pA
1850- 1860-talen Atskilliga byggaader som visade
brytningsformer mellan tildre tlper av enfamiljs-
bostider, som mindre lanthus och herrgArdsbygg-
nader, och mer renodlade villor.3

Victor von Gegerfelt

En av de gestalter som ar viktiga fiir det tidiga
villabyggandet iir Victor von Gegerfelt, senare
stadsarkit€kt. Denne ritade efter sin eterkomst
till Gtiteborg i btirjan av 1840-talet itminstone tre
villor for Aretruntbruk som stilistiskt dr mycket
intressanta och visar pA vilken hiig nivi stadens
villabyggande befana sig. 1849 lat han i Rosen-
lund uppftira en villa ftir Aretruntbruk At sig sjAIv,
vilken Ar en av de viktiga utgAngspunkterna ftir
det g<iteborgska villabyggandet, dven om den stod
ganska ensam bland de samtida villorna. Till den
tydliga empirkaraktAren fogades ocksl infl uenser
frAn samtida tyskt villabyggande som det tedde
sig i Berlin, dar G€gerfelt studerade under nAgon
tid. Detta har sitt sdrskilda intresse eftersom
Giiteborg av tradition var mycket engelsk-
orienterat.r

Ar 1858 ritade Gegerfelt villa C!,stols6erg At sin
svAger, tullliirvaltare G T Bolander. Den var mer
renAssansartad till sin priigel, men med den frir
Gegerfelt tlpiska asymmetrin. Ett annat hus som
ar intressant ftir var framstallning Ar ytterligare
en villa som han ritade At sig sjdlv i brirjan av
1860-Lalet, Lilla Anncberg.Infor denna villa erin-
raa marr om Edelsvnrds villa i skotsk eller nord-
amerikansk stil frAn 1862, som den med sina stora
takkupor och branta takvinklar har vissa likheter
med (se sid 2?7). Gegerfelt bes<ikte England 1862
och tog,intryck av det han sAg dar.s

Gegerf'elt var ocksl en av de viktiga gestalterna
ndr det gdller utvecklandet av en nationell, forn-
nordisk stil, och deltog bl a i det nordiska Konst-
nd.rs- och Ritld.raremdtet i Gdteborg 1869 med ett
flertal avbildningar av nordiska byggnader och
schweizerbyggnader. Han utvecklade ocksA en
egen triihuskonstruktion, triangelhuset, som tidi.

Vittnr von Gegerfelt. Rosenlund. Giiteborgs Handzls-
och Sjdfarb -Tidning 4110 1871

gare omtalats och som erimar om att han varit en
av intressenterna i landets lbrsta mekaniska
snickerifabrik.6 Dessa i korthet nimnda verk 6r
avsedda att peka pi Gegedelts nyckelposition i
det tidiga villabyggandet, even om Atskilligt av
det han ritat annu inte ar sa kiirt ubnftir Giite-
borg.

A W Edelsviird

Den andra perconen som var betydelsefull ftir
utvecklandet av en inhemsk villa- och triibygg-
nadsstil var A W Edelsvdrd, vars verksamlet
redan har behandlats i kapibl 6, ? och 8. Det frnns
emellertid anledning att berijra en del av de bygg-
nader han uppftirde i Gtiteborg lbre sin llyttning
till Stockholm 1860.

PA James J Dicksons Overts, vars huvudbygg-
nad behandlas langre fram, stod nigra mindre
trdbyggnader som var A W Edelsvlirds tidiga
bidragtill den stil som han kort darefter skulle bli
en yiktig liiretrAdare fdr. Tredgerdsmdstarbosta-
den frAn om-kring 1852 var annu temligen stramt
och klassiskt uppbyggd, men i detaljerna, som
ftinsterOverstycken och takkonsoler, kan man ur-
skilja den kommande schweizerdekoren. Annu
mer genomfiirt var detta i grindvahtarstugan fran
omkring 1854.

PA Underis llg brdderna och grosshandlarna
Pontus och August Kobbs villor,lVorro och Scidra
Prospect Hill, ursprungligen pA arrenderad mark

.  l i .
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A W Edetsutird. Txidg&rdsmtisnrbostdlle p& )ueros i drgryte sochen. Laverad, tuschritning. Archilehtonish
album. Citeborys histori.ska nuseun

A Vl Edelsudrd.. Odinslund pd Prospect Hilt i Orgryte soehen. Ahuarellerad blyer5ritning. Edelsucird.s
Byggnod.salbum. Maja Kjellins arkiu. Laadsarhiuet, Qoteborg

543



och senare frik6pta.? Edelsvdrd har ritat Atmin-
stone den norra villan pi Prospect Hill,Odinslund
och Ahlelund, som tillkom under slutet av 1850-
talet. Edelsvdrd skapade har en vinkelstiilld bygg-
nad av hcig slank t]? med en viss empirkaraktar.
Det klassicistiska draget iir kraftigt understruket
genom de strama frontonerna, kr<inta av skulptu-
rer som bildar avslutning pi varje gavel. Dekora-
tiva detaljer i form av spiralformiga stolpverk,
femkantigt bursprAk med orientaliserande mas-
verk m m visar emellertid pi de mtijligheter som
Hg i hebyggnadsstilen. Denna villa ger onekligen
nya aspekter pi Edelsvdrds uttrycksmdjligheter.

J A Westerberg

En tredje arkitekt vars verksamhet bdr namnas
som betydelsefull litr det datida trabyggandet ar
J A Westerberg. Ett av hans verk ar landeriet
Stora Katrined.al, som 1871 uppfiJrdes at gross-
handlare Eduard Masnus i en reft haditionell

lanthusstil. En villa som ir prdglad av den sentida
asymmetrin infiirdes 1864 i Tidskrift ft, Byeg-
nadskonst och Ingeniiruelenskap. Den ritades till-
sammans med kollegan Jarnes Souttar och utftir-
des som prefabricerad pA snickerifrrman Bark &
Warburg.E Det er inte bekant var denna villa kom
att placeras, men den niimns hir som exempel pi
tidiga prefabricerade villor, som inte varovanliga i
G<iteborg och som bl a ibland kom till anviindning
pl badorterna.e Den i tidskriften itergivna villan
har en del av de tlpiska engelska drag som Ater-
finns ocksi hos Edelsvird, de betonade och kraf-
tigt vinklade gavlarna med utbyggda vindskidor.

Manbyggnader i Orgry'te socken

En grrpp byggnader som inte heller kan ffirbigAs i
detta sammanhang dr en del av de ibland villalik-
nande, ibland herrgirdsliknande manbyggnader-
na pi de mantalsatta egendomarna i Orgryte
socken, som Wilhelmsberg, OverAs, Stora Torp

-4
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J A Weslerberg. Stora Katrinedal. Foto A Lindahl, Giteborg
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StoraTorp i 1rgryte socken, f6re branden 1871. Giite-
borg med dess omgifningar framsttilld.t i taflor
1859-62

mfl. Strikt raknat kan de inte Begas hirra tilt
sommarndjen i den mening de tidigare dehnierai.
(se kapitel 3 sid 100), men eftersom de stenl;;
frirekom i de olika planschverk som f"amsta1di*
iiver Gdteborg och betraktades med stolthet a;
samtiden, 6r det dndA motiverat att kortfattat
behandla dem-

Det aldsta Wilhelmsberg anlades pA 1820-talet
av grosshandlare Gustaf Prytz, men den behand-
lade villan uppliirdes av grosshandlare Julius
Lindstrom.l Den beskrivs i bildverket Gdteborp
(med. dzss omgtfning) frq.nstd.ldl i taflor:

Sjelva villan, beligen straxt ofvanom den hiir
frarrslingrande vagen, er af dess nuvarande
egare upplbrd. Den ir byggd i en ldtt och smak-
full sydlerdsk stil, efter ritning af Byggrastare
Rapp i Giiteborg. Dess ena sida domineras af ett
torn, hvarifran marl har en lbrtjusande utsigt.
Omkring husets nedra etage strAcker sig en ve-
randa, hvars fot om sommaren prydes af grdn-
skande slingervixter. Utom andra anlaggning-
ar finnes hdi ett vackert vexthus.2

V Boulnois.duerds i drgryte sochen. Foto Aron Johq,nsson 1901



Detta Wilhelmsberg revs och fl,.ttades till eu
annan del av S6dra vegen i orgr1'te samt ersattes
av det nuvaraade. Den stora slottsliknande tegel-
villan ritades omkring Ar 1862 av Victor von
Gegerfelt och presenterades senare i planschver-
ket Moderna svenska villor frin 1887. Det fram-
gAr dar att villan hade en tdmligen symmetrisk
plan och var uppbyggd kring en central hall eller
vestibul. I det t'ttre har den kraftiga, litet satta
centrala byggnadskroppen fiirsetts med torn och
utbyggnader och gallerier som ffir tankarna till
bl a franska loire-slott. De ttppna gallerierna erin-
rar dock om motiven i Edelsviirds ungefhr samtida
trddgl.rdspaviljong it Tradgirdsftireningen. Det
markliga dr emellertid att denna byggnad, som
utan vidare ftirsvarar sin plats bland 188O-talsvil-
lorna i planschverket, dr uppftird mer An 20 ir
tidigare. Tanken vdcks onekligen att villan 6r
yngre an vi pg nuvarande forskningsstadium vet.3

Den liirsta rnanbyggnaden ph Stora Torp, som
agdes av grosshandlare David Carnegie, hade
omisskAnnliga drag av bide schweizer- och cot-
tagestilarna, som visade sig i det stora utkragade
taket och i de dekorativa detaljerna. Helhetsver-
kan av byggnaden var dock mycket oregelbunden
och en annan inspirationskalla var utan tvekan
den italienska villastilen. Denna byggnad, som
senare liirvArvades av Oscar Ekman, brann 18?1
och ersattes tva &r senare av en stdrre tegelbygg-
nad i renAssansstil med ett kraftigt htirntorn,
ritad av Axel och Hjalmar Kumlien.{

Aven pi Ouerris ersattes en aldre byggnad &r
1862 av den iinnu kvarvarande stora manbyggna-
den. Grosshandlare James J Dickson lAt den
engelske arkitekten V Boulnois rita byggaaden,
som uppfiirdes av den tyskfiidde byggErastaren
A Kniger. Av de stenhus som omtalah har ar
OverAs den som ar mest friimmande ftir svensk
tradition med en genomfiird asymmetri och sitt
mAngkantiga torn. BottenvAningens kraftiga rus-
ticering, tunga kolonner och fiinsterriverstycken
henfiir i stallet villan till engelska herresiiten eller
country houses. Den skulle kunna beskrivas med
samma ord som en engelsk tidskrift Ar 1869
anvdnde fiir att karakterisera en engelsk gentle-
mans hus, "the something which without being a
'villa' is not a 'mansion' 1'.5 Overis kan liknas vid
de minga tidiga viktorianska lanthus, som i syn-
nerhet pA 1840-1850-talen garna uppftirdes i en
italienskpAverkad stil med lAnga horisontella for-
mer som brdts av ett enstaka tom.6 De traditio-
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nellt etarka banden till England och Skottland
manifesteras hdr med kraft och tydlighet. Kring
manbyggaaden lat James J Dickson anlAgga en
engelsk park, vilken som ett inslag hade en be-
rrind fruktodling.

De flesta av villorna som hittills beskrivits var
av en storlek och ansprAksfullhet som passade
deras funktioner i huvudsak som manbyggnader
pA de mindre herrgirdama i Orgryte eller pA lan-
derimark. De var direkt liirknippade med miin
som var engagerade i stadens industriella utveck-
ling. De mAnga nybyggnader som skedde ornkring
1860-70 visar att den expanderande ekonomin
fick sina rent fusiska uttryck och manifestationer.
Det frnns Atskilliga villor i Partille socken och
kring Jonsered som skulle ge intressanta bidrag
till kdnnedom om framfiir allt hur tr6.byggnads-
traditionen tedde sig i Giiteborg omkring f860. PA
grund av bristalde kennedom om dessa miste de
emellertid lamnas derhdn i denna dversikt.

Villor pA Siird

Kunskapen om Serds Aldre byggnader iir inte full-
standig, men vissa &ag av intresse framtrAder
dndA. Har kommer endast de byggnader som var
avsedda liir en A tvA familjer att bertiras, alltse
inte de stiirre paviljonger som fungerade som pen-
sionat. Tte stdrre byggnadsperioder kan urskiljas
pA Sdni, tiden omkring 1840, 1860 och 1900.7 Har
kommer tyngdpu*ten att ligga pe de tvA fiirsta.

Pe Sard finns Atskilliga byggnader som visar
tivergAngsformer mellan paviljonger, mindre stu-
gor och villor. En av de ildre enfamiljsbyggna-
derna, som omnaJnns redan av f!Ilortl842, var
Shogshyddan,uppftird i empirstil, av denne kallad
---"modernflggnadsstil".o Den byggdes senare om.
Villa Solsidoz, troligen frin 1850-talets senare
del, hade en slank, hiig empirliknande byggnads-
kropp med svagt utkragat tak och en veranda
liipande utmed ena langsidan. Denna byggaad
tycks balansera pi gransen till vad som kan kallas
en villa, som det beskrivi|s i kapitel 2. Den rek-
tangulera byggnadskroppen ar hamtad fren
svensk tradition, men den lAnga verandan och det
latta taket buret av konsoler visar att nya impul-
ser komroit in. Villan sAldes 1857 till grosshand-
lare B E Dahlgren fttr 30 000 rdr rmt med ett
arrende pA jorden pA 50 lr.'



LXchan pd Stir6, sommarbosto.d &t James Keiller som
stdr i forgrunden if1rd hubb. Foto 1877. Klas Hugo
Heyman, Gateborg

Utmed den s k Bassangbacken och vid stranden
niira badhusen fanns ett flertal tAmligen enkla
villor med namn som Kullen, Lyckan m m. De
hade en enkel rektangular form, panel utan skirre
ornamentering, sadeltak som avslutades ungefar i
liv med huset och inte dragits ut starkt iiver fasa-

Solsidan p& Sdrij. Foto 1877. Klas Hugo Heyman,
Gdtebore

den, samt stod i hela sin utformning rara vanliga
bondstugor. I detta sammanhang kan pepekas att
villorna frin denna period och senare inte lAg
exponerade mot havet i vdster, utan viinde sig At
sder eller 6ster, samt ofta var placerade i mer
eller mindre skyddade inlandslAgen, i nAra kon-
takt med andra villor. Enstaka byggnader lAg
dock mer avskilt.

En av de avsides placerade villorna var fabrikii-
ren Mendel Elias Delbancos villa lngsriter som
ocksi var den enda villa frAn mitten av 1800-talet
som mer petagligt skiljer sig frln de iivriga. Den
upp6rdes pA siidra delen av 6n. Leopold Schmidt
upprattade 1858 ett kontrakt med Delbanco, i vil-
ket han itog sig att uppftira villan efter dennes
ritningar.r

AngsAters uppbyggnad Ar Alderdomlig. Villan
piminner, som Stackell pApekat, starkt om en
casinobygglad av den tyg som Charles Bassi
ritade ftir Aske i Uppland och som stod fardig
1802.2 TvA hiigre sidobyggnader ftirenas genom en
lAgre framfrir vilken sGllts en loggia med rundbA-
giga iippningar burna av kolonner. Taket var latt
och sydldndskt, buret av ett kraftigt tandsnitt.
Kopplade rundbagiga eller kvadratiska fiinster
prydde bide dver- och undervining. Johan G Wes-
terberg pekar i en uppsats pA likheter med en del
italienska renissans- och barockvillor och grir det
troligt att Delbanco, som utvandrat frin Tyskland
men hade italiensk hArstamning, i villan velat
manifestera sitt italienska pibrA. Han framkastar
t"orin .tt A ff'ffffiFiT$fiiiha varit arkitek-
ten bakom villan. Med tanke pi Edelsvd.rds sam-
tida produktion, t ex norra villan pi Prospect Hill
som utmarktes av ett rikt och genomarbetat yttre,
fiirefaller det mindre troligt. Ligger det inte nar-
mare till hands att tro attJ A Westerberg, som
hade fiirbindelser ued tin, kan ha varit upphovs-
man.3 l,evertin ansag att sA sent som 1883, bl a
Skogshyddan, Dahlgrens och Delbancos villor var
de biista pi Sitrd. Skogshyddan anviindes exem-
pelvis vid de minga kungliga besriken pA 1860-
och 1870-talen.4

Enstaka villor fanns som hade en form pAmin-
nande om schweizewillan, som ?oluan byggd
omkring 1850. Den utan tvekan vanligast€ bygg-
nadstypen var emellertid den som tidigare kallats
den rektangulera, dvs en byggirad med reEtangu-
ler grundform, uppbyggd i ett och ett halvt plan,
ofta lbrsedd med frontespis och med ett flackt
sadeltak.5 Karaktaristisk i sin utformnins 6r
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Angstiter pd S.ird erinrar m-ed. sina framspringand.e flygl.o.r och loggia om ett stenhus trots dtt d.en iir uppford i
trd. Foto 1985

C D Lundstroms uilla, ursprungligen troligen upp-
ft)rd av herr Otto Lindstrdm som arrenderade
lAgenheten 1866. Villan torde ha uppliirts kort
diirefter dA den lijrekommer pi en karta frin
1867. Aven villa Nunnehulkn hdr till denna typ
liksom Beauriuage, grosshandlare Axel Jonssons
villa. Den vinkelstAllda. cottagevillan Aterfinns
ocksA bland byggnadstyperna, exempelvis villa
M unkebullen.6

De Aldre villorna pi SArri fiirefaller vara
omsorgsfullt, men kanske inte hiiggradigt origi-
nellt utformade, bortsett fran enstaka undantag. I
detta kan ligga det faktum att villorna byggdes ft;r
uthyhing. De var alltsi inte enskilda villadgares
Jrttre manifestationer av framgAng. Ett undantag
frAn denna tendens var fabriktiren M E Delbancos
Angsdter. Det Ar emellertid troligt att utform-
ningen av.de allra tidigaste villorna pi Siird,.frin
1840-talet var beroende av erfarenheter frin
tidiga brunns- eller kurortsrniljder, som t ex
Medevi, Siitra, Porla, men ocksa Gustafsberg vid
Uddevalla. Ett mAtt av anonymitet eller likfor-
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mighet anslgs troligen efterstrAvansvArt i den
gemensamma miljiin, som dock skulle vara virdad
och ha en viss ftirnim karaktar.

Byggnader frAn den senare byggnadsperioden,
omkring 1900, ska inte niirmare berilras. Det kan
dock niimnas att villa Grrina Lund av Torben
Grut, som redan behandlats i kapitel 6, var bela-
gen pa fastlandet vid Sard. I G Clason ritade villa
ysarer et ingenjiir O Platin 1901, vilken stod fdr-
dig 1906-08. Denna och nagra andra villor pre-
senterades i Arkitehlu och d.ekolgtiu honst. Del
framgir av aesstt;;entati""". 

"tt 
de-digare

relativt iterhAllsamna uttrycksformerna helt feir-
srunnit.? Omkring 1910 sammanstallde Snrit
havsbad en broschl'r och ffirs<ikte locka nya som-
margast€r att arrendera mark. I samband med
detta erbjod sig bolaget att uppftira villor till rim-
liga priser. En villa pA tre rum och kiik skulle
kosta 4 000 kr inklusive m6lning och en pA fyra
rum 4 500 kr, priser som fiirefaller ligga i nivi
med ett av de exempel som aniitrts i kapitel ?, diir
en Attarumsvilla kostade 9 000 kr.8


