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Abstract 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur och varför Arbetarekvinnornas 

semesterhem på Skuru i Nacka kommun startades. Det är särskilt intressant eftersom 

semesterhemmet eller Sommarhemmet som det oftast kallades för, startade sin 

verksamhet tio år före alla anställda hade lagenlig rätt till semester. Det fanns 

visserligen en rekommendation som dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen hade utfärdat i 

form av en tillämpningsanvisning, men det saknas uppgifter om hur denna 

rekommendation efterlevdes.        

  Rekommendationen innebar att de anställda skulle ha rätt till fyra dagars ledighet om 

året och som dessutom skulle förläggas till midsommarveckan. Om så gjordes kunde 

en anställd få en veckas sammanhängande ledighet om  året.  

  Min uppsats kan vara intressant eftersom det inte har skrivits särskilt mycket om just 

fackligt ägda semesterhem. Enda undantaget är Birgit Parding´s uppsats om samma 

semesterhem nämligen Arbeterskornas Semesterhem på Skuru och det är ju särskilt 

spännande att mitt arbete bygger på ett källmaterial som inte har varit känt tidigare. 

  Det är dessutom intressant att analysera eftersom det dels startades utan något kapital 

dels var avsett för ensamstående behövande kvinnor bosatta i dåvarande Stockholms 

stad. 

  Som teoretisk grund har jag valt begreppet community, som jag översätter till 

gemenskap. Detta var verkligen ett gemenskapsprojekt eftersom det i princip aldrig 

utgick någon lön för kvinnornas nedlagda arbete. 

  Många bedömde projektet som våghalsigt, men tio år efter starten hade föreningen 

byggt upp en verksamhet som i dagens penningvärde skulle vara värd miljoner. 

 

Nyckelord: arbetarekvinnor, semester- och vilohem, ägda av fackliga organisationer, 

community, Stockholm. 
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1 Inledning 
 

Första gången jag kom i kontakt med Visborgs Minne, var vid en båtresa mellan Stockholm – 

Mariehamn. En kvart efter att fartyget har lämnat kajen passerar vi  på babords sida  en plats 

där man kunde se en kulle med en massa små hus typ kolonistugor och längst ner vid vattnet 

låg det en liten stuga med en flaggstång med den svenska flaggan i topp. Jag minns att jag 

frågade några av mina medpassagerare om de visste vad det var för en anläggning som vi 

passerade, men ingen ombord visste något om detta och jag fick bara huvudskakningar till 

svar. 

  Många år senare kunde det läsas i DN en artikel om hur ombudsmän inom några LO-förbund 

utnyttjade förmåner som egentligen var avsedda för, som det kallades; behövande kvinnor och 

då först fick jag reda på att anläggningen som jag passerade många år tidigare var 

Arbetarekvinnornas semesterhem, idag känt som Visborgs Minne köpt och invigt 1928. 

  För ett par år sedan skrev jag en b-uppsats som handlade om Handels semesterhem i Skåne. 

Redan då var det aktuellt att jag skulle göra en jämförelse mellan två olika semesterhem 

nämligen Handels semesterhem i Skåne och det av Anna Johansson-Visborg startade 

semesterhemmet på Skurulandet i Nacka kommun. Huvudanledningen till detta var att jag 

fick uppfattningen att semesterhemmet i Skuru startades på helt lösa boliner, ett intryck som 

jag fick när jag hade läst Birgit Pardings uppsats ”Visborg Minne Sommarparadis för 

Arbeterskor”, medan när det gällde Handels semesterhem så sparades ingen möda utan allt 

var noggrant planerat hanterat och budgeterat. Tanken på denna jämförelse fick överges när 

jag efter flera besök på Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm kunde konstatera att det saknades 

material för att på ett korrekt sätt kunna göra denna jämförelse.  

  När jag hade gått igenom det material som fanns på Arbetarrörelsens Arkiv så tog jag 

kontakt med LO-distriktet i Stockholm och fick på så sätt kontakt med Kicki Strandquist som 

arbetade som föreståndare ute på semesterhemmet i Nacka. Vid ett besök på ort och ställe 

kunde jag snabbt konstatera att det fanns ett stort antal flyttkartonger med just det materialet 

som jag hade letat efter på Arbetarrörelsens Arkiv inne i centrala Stockholm. Efter en dags 

arbete fann jag så två kartonger som innehöll delar av det materialet som jag hade efterlyst, 

även om det fortfarande saknas en hel del så bedömer jag att detta är tillsträckligt för att 

kunna genomföra mitt arbete. 

  Min uppsats kommer därför att handla om upptakten och de första tio årens verksamhet till 

det 1928 startade semesterhemmet, Arbetarekvinnornas semesterhem på Skurulandet eller 

Visborgs Minne som det kallas idag. Det är dessutom min avsikt att begränsa uppsatsen till 
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åren 1928-1939, eftersom arkivmaterialet för perioden mellan 1939-1946 inte är så 

omfattande.   

  1946 ombildades den ekonomiska föreningen till en stiftelse och efter detta år är tillgången 

till arkivmaterial nästan obefintligt. I princip finns det bara kopior på vilka ombud de olika 

fackförbundsavdelningarna hade valt att representera sin organisation under dessa år och en 

protokollsbok omfattande åren fram till dess att Anna Johansson-Visborg avled, 1953.   

  Det är enligt min uppfattning en både spännande och fascinerande berättelse att läsa om hur 

en persons entusiasm och kraft gjorde det möjligt att starta ett dylikt stort projekt, särskilt med 

tanke på att det endast fanns 210 kronor i organisationens kassa. Det mest intressanta är att 

hela denna anläggning byggdes upp helt på ideell väg dvs det utgick ingen lön eller annan 

ersättning för utfört arbete  till någon. När anläggningen växte blev det nödvändigt att anställa 

en vaktmästare och denne kunde man inte anställa utan att betala lön. Föreningen fick 

naturligtvis också betala ersättning till människor med specialkompetens till exempel deras 

arkitekt och vissa hantverkare, men i övrigt fick ingen lön eller annan ersättning.    

  För några år sedan firade föreningen sitt åttioårsjubileum och verksamheten är fortfarande 

aktuell och livlig, vilket är anmärkningsvärt eftersom de flesta andra semesterhemmen 

successivt har avvecklats. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Jag är intresserad av hur det fackligt ägda semesterhemmet Arbeterskornas semesterhem kom 

till stånd och önskar därför ta reda på hur och varför detta startades. Enligt min uppfattning är 

det ju anmärkningsvärt att man startade ett semesterhem tio år före semesterlagen, som gav 

rätt till två veckors semester infördes. Detta semesterhem var inte heller det första som 

öppnades, såväl  Kommunalarbetareförbundet, LO och  Handelsarbetareförförbundet och var 

före, men det fanns en avgörande skillnad, nämligen den att Arbeterskornas semesterhem var 

avsett för kvinnor och drevs av kvinnor. Efter några år gällde det dessutom att vara en 

obemedlad kvinna, och vara bosatta i Stockholms stad. Detta var ett krav som Stockholm stad 

ställde för att föreningen skulle få ett anslag på 25 000 kr. På övriga semesterhem krävdes det 

oftast bara att en i familjen var medlem i den fackföreningen som drev verksamheten. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Varför startade man ett semesterhem för kvinnor 

 Hur gick det till när man startade verksamheten 
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3 Bakgrund 
 

Rätt till semesterledighet infördes genom semesterlagen 1938. Definitionen på semester är 

betald ledighet där lönen ersätts av semesterlön, vilken beräknas med en procentsats på den 

tidigare intjänade arbetsinkomsten. Det finns numera även möjlighet att få semesterdagar utan 

lön, men det är ett speciellt förhållande som egentligen ligger utanför semesterlagens 

huvudsyfte där semesterdagarna berättigar till lön som jag tidigare har beskrivit.1 

Före 1938 handlade ledigheten om obetald ledighet och det fanns ingen formell rätt till 

ledighet bortsett från söndagar och helgdagar som var dagar som var befriade från arbete. 

  Det fanns dock en rekommendation från Arbetarskyddsstyrelsen att arbetsgivarna skulle 

verka för att de anställda skulle beredas fyra dagars ledighet om året och dessa skulle helst 

förläggas i samband med midsommarhelgen för att anställda på så sätt skulle få möjlighet att 

ha en veckas sammanhängande ledighet.2 Jag har dock inte funnit några direkta uppgifter som 

beskriver hur vanligt det var att arbetsgivarna följde denna rekommendation. 

  Genom kollektivavtal och andra överenskommelser fanns det arbetare som hade fått ett par 

dagars ledighet om året, dock vanligtvis utan lön eller annan ersättning. Denna grupp 

omfattade 1920 c:a 113 000 personer och som när semesterlagen infördes att vuxit till mer än 

575 000 personer.3 Dessa uppgifter har jag hämtat från en artikel i antologin Efter Arbetet och 

som är författat av Lena Eskilsson, idéhistorisk forskare knuten till Umeå`s universitet. Det 

framgår inte av innehållet varifrån hon har hämtat dessa uppgifter, men jag betvivlar inte 

uppgifterna som sådana, men jag tror att den sistnämnda siffran inte bara handlar om arbetare 

utan också om tjänstemännen som vid denna tid hade börjat organisera sig fackligt och att 

denna nya grupp ingår i denna siffra. Det är ju känt att lön till tjänstemän var konstruerat på 

ett annat sätt än lönen för arbetare då dessa fick månadslön, medan arbetare oftast hade 

timlön, daglön eller veckolön. 

  Omkring 1928 arbetade en arbetare sex dagar i veckan och det var endast söndagen som i 

regel var arbetsfri.  Visserligen hade 48-timmars arbetsvecka införts genom lag 1919, men i 

princip gällde den inte alla anställda förrän 1938. Dessutom räknades inte förberedelse- och 

avslutningsarbeten in i arbetstiden, vilket särskilt drabbade arbetare inom butiks- hotell- och 

                                                 
1 Semesterlagen 1938 
2 Arbetarskyddsstyrelsen, tillämpningsförordning AFS: nummer och år saknas, utfärdad 1919-22 
3 Lena Eskilsson, Sommarsemester – Idé, praktik och personliga perspektiv,2000, Lund s.159-160 



 7

restaurangverksamhet. Arbetstiden var alltså längre för vissa yrkesgrupper till exempel 

affärsanställda.4 

  Det fanns alltså ingen lagstadgad rätt till betald semesterledighet förrän 1938 då den första 

semesterlagen infördes.  Eftersom ingen lön utbetalades för lediga dagar, åtminstone inte för 

de grupper som denna uppsats handlar om, är det nog mer korrekt att beskriva semester-

hemmen som vilohem, vilket också gjordes åtminstone till en början. Att kalla dessa vilohem 

för semesterhem, före lagens ikraftträdande, kan leda fel i tankarna åtminstone när man skall 

beskriva aktuell litteratur kring dessa semesterhem. Även om Visborgs Minne juridiskt hette 

Stockholms Arbeterskornas Semesterhem u.p.a. så kallades det vanligtvis för Sommar-

hemmet, ett ställe där man tillbringade sina lediga dagar under sommarperioden, som 

omfattade perioden från maj till slutet av september. För att undvika begreppsförvirring 

kommer jag dock att genomgående använda mig av begreppet semesterhem i denna uppsats. 

 Till besökarna på Skuruhemmet räknades följande yrkeskategorier: bageri- bryggeri-, 

charkuteri- choklad- kork- kemisk-tekniska- sjukhuspersonal-,vattenfabriks-arbetskor, 

baderskor, städerskor i olika verksamheter, butiks- och frisörbiträden, sömmerskor, och  

tidningsbud m fl.5 

 

 

Semesterhem i allmänhet 

De flesta semesterhemmen drevs av olika fackliga organisationer, men det fanns också en del 

privata företag som satsade på att anordna vistelser för sin personal på sina egna semesterhem. 

Ett exempel på ett sådant företag är Nordiska Kompaniet som med början efter första 

världskrigets slut hade köpt en större gård strax utanför Stockholm vilket användes som 

semesterhem för personalen.6 

  Ett annat exempel är Ramdalen, ett semesterhem för Aktiebolaget Schwartzman & 

Nordströms personal, vilket var beläget vid Gullmarsfjorden i närheten av Lysekil.7   

Det först kända semesterhemmet, som jag har hittat material om, är det semesterhem som 

startades av några medlemmar i Kommunalarbetareförbundet omkring 1908.  Detta 

semesterhem upplöstes dock i samband med storstrejken 1909. Senare tillkom ytterligare ett 

                                                 
4 Jonny Hjelm, Lagen om 8 timmars arbetsdag, 1939 års arbetstids- och butiksstängningslagar, 2006, 
Stockholm,s.239-243 
5 Uppräkning införd i de årliga styrelse- och revisionsberättelserna för Stockholm Arbeterskor Semesterhem 
u.p.a. 
6 Hemsida: http://www.mercurius.nu 
7 Ramdalen: semesterhem för AB Schwartzman & Nordströms personal 
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semesterhem i Kommunalarbetareförbundets regi nämligen nästan alldeles bredvid 

Arbeterskornas Semesterhem vid Skuru.8 

  1915 fick Landsorganisationen i Sverige (LO) motta en donation som ledde till att man 

öppnade Marholmen, som semesterhem ute på en ö i Stockholms skärgård.9  

Efter första världskrigets slut bildade en grupp handelsarbetare ett semesterhem vid Ringsjön i 

mellersta Skåne. Detta semesterhem hade dock en kort blomstringstid och på grund av 

ekonomiskt besvärliga tider lades detta ner och fastigheten såldes till en privatperson. 

Föreningen, som kallades Merkur kom dock tillbaka i början av 1930-talet då de startade ett 

nytt semesterhem utanför Skanör i södra Skåne, som senare utvidgades med en helt ny 

anläggning vid Frostavallen i närheten av Höör.10 

   I det här sammanhanget kanske det skall påpekas att de flesta semesterhemmen, för att inte 

säga alla, ägdes och drevs av lokala fackföreningar i olika former dvs de centrala 

fackförbunden var  aldrig inblandade i verksamheten som jag har kunnat se, möjligen med 

undantag av Kommunalarbetareförbundet, men detta blev först fallet i mitten av 1940-talet. 

Handelsanställdas förbundsstyrelse eller som det då hette Svenska Handelsarbetareförbundet 

tog ett principbeslut om att inte ekonomiskt stödja semesterhemmen, eftersom man var 

oroliga för att man då skulle behöva stödja alla avdelningars semesterhem.11 

  Arbeterskornas semesterhem, oftast kallat Skuru-hemmet eller helt enkelt bara 

Sommarhemmet, startades av Anna Johansson-Visborg och här följer en beskrivning om vem 

hon var. Ja, det är nog helt nödvändigt att veta mer om hennes bakgrund innan jag går över till 

att beskriva tillkomsten och utvecklingen av semesterhemmet:  

  Hon var född i Skaraborgs län och kom så småningom till kungliga huvudstaden i slutet av 

1890-talet. Efter att ha arbetat i olika hushåll och restauranger blev hon senare anställd som 

bryggeriarbeterska på ett av stadens otaliga bryggerier. Redan från början väcktes hennes 

engagemang när hon kunde konstatera att de manliga bryggeriarbetarna tjänade 16 kr i 

veckan, medan kvinnorna för samma arbete endast fick 7.50. Efter att ha rådgjort med sin far 

hemma i Västergötland bestämde hon sig för att dels bli medlem i fackföreningen dels att 

aktivt arbeta för att förbättra kvinnornas ställning på alla plan, men först och främst i 

arbetslivet. 

                                                 
8 Våra semesterhem, Kommunalarbetareförbundet, kongressrapport 1943 
9 Marholmen: hemsida http://www.birkasstaff.eu/Marholmen_kronologi.htm 
10 Min b-uppsats ”Från lotteri och skadestånd till semesterhem” finns på 
http://www.mogensoperasidor.se/uppsats.htm 
11 Min b-uppsats som ovan 
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  Redan 1901, var hon med och grundade en fackförening för de kvinnliga bryggeriarbetarna 

Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundets avd 15 och från 1904 valdes till dess förste 

ordförande. Senare blev hon också ordförande för Stockholms Kvinnliga Fackliga 

Samorganisation båda posterna behöll hon livet igenom. Hon tillhörde också en av grundarna 

av det kooperativa Kvinnogillet och var dess första ordförande. Hon lämnade verksamheten 

med Kvinnogillet 1938. Inom ramen för Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation var 

hon också vida känd för att vara en av organisatörer bakom de s.k. Upplysningssöndagarna, 

en träff som i huvudsak gick ut på att värva oorganiserade att ansluta sig till en fackförening.  

  En av hennes största drömmar var att bli byggmästare, men det var ingenting som hon kunde 

förverkliga, men redan 1914 hade hon börjat att syssla med fastighetsaffärer och 1928 hade 

hon tillsammans med sin man låtit uppföra ett bostadshus innehållande ett nittiotal lägenheter 

och  en biograf vid Hornstull. Hon arbetade med semesterhemmet på helt ideell basis, vilket 

var möjligt eftersom hon hade inkomsterna från sitt hyreshus och biografverksamheten.  

  När hon 1928 för första gången förde upp diskussionen om att starta ett semesterhem för 

kvinnliga medlemmar tillhörande Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation (SKFS) 

var hon väl känd såväl i den fackliga som kooperativa rörelsen i Stockholm, vilket bland 

annat medförde att hon hade ett mycket stort kontaktnät. Hon blev också aktiv i politiken i 

Stockholms stad mellan 1928 -50.  Hon blev invald som ledamot i stadskollegiet dagens 

motsvarighet till kommunstyrelsen. Särskilt var hon intresserade av sjukvårdsfrågor och 

tillhörde under många år sjukvårdsstyrelsen som ledamot. 12 

  Abel Carlsson, som skötte hennes ekonomiska affärer ger i ett dokument, som finns bevarat 

på Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm, en beskrivning av hur Anna Johansson-Visborg var 

som person saknar dock inte poänger, men hans konstateranden att hon startade och 

betraktade semesterhemmet som sin egen personliga rörelse är dock inte korrekt. Däremot 

ville hon ju helst själv bestämma allting själv, men det är ju inte riktigt samma sak som att 

hon betraktade semesterhemmet som sin personliga egendom. 13 

  Birgit Parding, som jag skrev om i inledningen, uppfattning att fru Visborg var en mycket 

speciell kvinna med alldeles egna uppfattningar, är en uppfattning som jag delar trots att hon i 

huvudsak använder sig av brevet som Abel Carlsson, fru Visborgs kamrer, skrev ner trettio år 

efter händelserna.   Det är högst tveksamt om detta är relevant.14  

                                                 
12 Gunhild Höglund, Stridbar kvinna: några blad ur Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse, Tidens förlag 
1951, Stockholm, s.41-57 
13 Abel Carlsson, ”ANNA” skrift, 1962, Arbetarerörelsens Arkiv, Stockholm 
14 Birgit Parding, Visborgs Minne – Sommarparadis för arbeterskor, Arbetshistoria nr 66-67, 1993, 
Arbetarrörelsens Arkiv, Stockholm 



 10

  Det är dock helt klart om vem som skulle bestämma.  Det var nämligen fru Visborg, hon 

ville bestämma allting själv, men samtidigt kan jag konstatera att hon i alla lägen har önskat 

och fått fria händer, men till den diskussionen finns det anledning att återkomma längre fram. 

Ett exempel på hennes sätt att resonera kan jag dock ge redan här: I ett mötesprotokoll med 

samorganisationens styrelse där hon lämnade en rapport angående en offert av inköp av 

flaggor eller vimplar fanns det en styrelseledamot som sa att den uppgiften, som fru Visborg 

lämnade angående priset inte var korrekt för det hade hon undersökt på annat håll och då fick 

fru Visborg ett utbrott, ja hon blev både arg och upprörd och undrade vad det var för fasoner 

att diskutera interna saker utanför detta styrelserum för alla dessa diskussioner var mer eller 

mindre hemliga och fick i vart fall inte diskuteras med andra personer utanför 

styrelserummet.15  

  Det får ju ändå anses vara ett anmärkningsvärt uttalande av en fackligt och politiskt aktiv 

kvinna även vid denna tid. I övrigt kan jag konstatera att hon mycket sällan gick i svaromål 

om hon fick frågor kring semesterhemmets verksamhet på ett styrelsemöte utan när hon fick 

ordet så gick hon helt enkelt vidare med den fråga som hon ville ha upp till diskussion och 

sedermera beslut utan att bemöta eller besvara tidigare ställda frågor och hon fick alltid som 

hon önskade till slut.  

  Det var alltså en kvinna känd för sin stridbarhet som på ett möte i Stockholms Fackliga 

Kvinnliga Samorganisation i april 1928 berättade för sin styrelse att hon hade fått ett uppslag: 

hon ville starta ett semesterhem för ensamstående kvinnor som skulle ligga alldeles i närheten 

av Stockholm och på så sätt skulle vara lätt att ta sig från och till. 

  Mina arkivstudier visar att det kanske inte riktigt var så det gick till, men det är om detta min 

uppsats skall handla. Min uppsats kommer därför i någon mån kunna bilda upptakten till ett 

fortsatt intresse och studium av denna för många okända verksamhet, men mycket 

uppskattade av de som begagnade sig av möjligheten att komma till sol och värme. 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Protokoll från styrelsemöte med SKFS, 20 november 1930, § 5 
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3 Metod- och materialdiskussion 
 
 3.1 Källmaterial 
 

 

Materialet återfinns i huvudsak ute på anläggningen i Nacka.  Det saknas dock fortfarande en 

hel del material. Framförallt gäller det underlaget för de tre första årens verksamhet och 

främst handlar det om noteringar från semesterhemskommittérades möten, som inom ramen 

för Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation hade ansvaret för semesterhemmet, de 

tre första åren och med Anna Johansson-Visborg i spetsen.  Det som finns på Arbetarrörelsens 

arkiv är dels ett antal protokollsböcker, som i huvudsak beskriver verksamheten i Stockholms 

Kvinnliga Fackliga Samorganisation16 och dess efterföljare under perioden 1924 t o m 1947 

dels protokoll från Svenska Bryggeriindustriarbetarförbundet avd 15 från 1928-1931 samt en 

protokollsbok från avdelningens möten mellan 1936-37. Bland dessa handlingar finns dock 

några mötesprotokoll som skildrar problem och andra svårigheter som sammanhänger med 

starten och de första tio årens verksamhet på semesterhemmet. Det protokoll som sägs vara 

upphovet och själva bakgrunden till att semesterhemmet startades lyser dock med sin 

frånvaro.  

  Bland materialet på Arbetarrörelsens Arkiv finns det också ett kuvert som innehåller Abel 

Carlssons nedskrivna minnesbilder av samarbetet med Anna Johansson-Visborg.  

Minnesanteckningarna är nedtecknade 1962 och fick först öppnas efter hans död, 1974 och 

beskriver samarbetet från 1933 till början av 1950-talet, men jag anser inte att inlagan har 

något större intresse eftersom den i huvudsak behandlar hans verksamhet som Anna 

Johansson-Visborgs kamrer, men fem år efter att semesterhemmet grundades. Dessutom är 

anteckningarna nedtecknade långt i efterhand.  

  När Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation gick upp i FCO17, 1931, bildades en 

ekonomisk förening, som tog hand om semesterhemsverksamheten. Därefter har föreningen 

varit skyldiga att upprätta till exempel styrelse- och verksamhetsberättelser och det har  gjorts, 

men detta material fanns inte på Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm utan dessa handlingar 

återfinns ute på stiftelsens kontor, i Nacka. Det är i grunden dessa handlingar som gör att min 

uppsats kommer att kunna kasta nytt ljus över hur det egentligen gick till när semester-

                                                 
16 Samorganisation är en organisatorisk enhet som i det här fallet bestod av LO-förbundens kvinnosektioner och 
där specifika fackliga frågor som särskilt intresserade kvinnor behandlades. 
17 FCO betyder Fackliga centralorganisation och bestod av LO-förbundens lokalavdelningar på en ort och dess 
huvudsakliga arbetsuppgift bestod av att informera och samordna olika insatser för att på bästa sätt tillvarata 
kunskaper och erfarenheter i lokalavdelningarna. 



 12

hemmet startades och hur verksamheten byggdes upp. Det som nu finns ger alltså sammanlagt 

en tydligare eller annan bild av verksamheten än som framgår av uppsatsen ”Visborgs minne 

– ett semesterparadis för arbeterskor” av bibliotekarien Birgit Parding på Arbetarrörelsens 

Arkiv i Stockholm. 

 

 
 
 3.2 Metod 
 

Jag har läst och analyserat samtliga protokoll och andra handlingar som finns på respektive 

ställe och använt mig av alla som på något sätt behandlar semesterhemmets verksamhet. Flera 

av dessa handlingar har jag först fått renskriva på grund av att kvaliteten och läsbarheten inte 

har varit den allra bästa. Detta gäller genomgående både på protokollen som har varit 

inskrivna i protokollsböckerna och handlingar som jag har fått lov att kopiera på en kopiator. 

De flesta av protokollen har jag dock fått lov att skriva av för hand och totalt handlar det om 

ett fyrtiotal protokoll som jag därefter har skrivit in på dator. Sammanlagt har detta arbete 

tagit mig c:a fyra veckors arbete på ort och ställe medan tiden för renskrivnings- och 

sammanställningsarbetet har utförts i Malmö och är tid som tillkommer utöver tiden på 

Arbetarrörelsens Arkiv och anläggningens kontor ute på Värmdö. Arbetet har dessutom varit 

spridd över en längre tidsperiod inte minst beroende på att en del av arkivmaterialet har varit 

spritt på olika ställen i Stockholmsområdet och att beställnings- och leveransmöjligheterna 

inte har varit helt enkla att förstå. Till exempel gjorde jag en beställning via datorn hemifrån 

och när jag sedan kom till Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm så hade man missförstått min 

beställning och i stället för att få arkivmaterialet som handlar om Visborgs Minne fanns där 

ett stort material om Anna Johansson´s bostadsstiftelse, som ju är en helt annan stiftelse som 

bara har det gemensamma att de båda är startade av samma kvinna nämligen Anna Johansson-

Visborg. Detta fick till konsekvens att jag i praktiken förlorade nästan fyra dagars arbete, 

eftersom jag först fick materialet på fredagen och då är arkivet öppet endast till klockan tre.  

  Med hjälp av dessa handlingar, protokoll, verksamhetsberättelser, brevkorrespondens och 

minnesskriften har jag alltså valt att analysera verksamheten i kronologisk ordning, men 

indelat i två block:   

 1928-1931  

 1931-1939.  
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Anledningen till att jag har valt detta sätt att analysera verksamheten beror på att jag har gjort 

bedömningen att det är enklast för läsaren att följa innehållet i uppsatsen då, men också att jag 

tror att det blir mer intressant på detta sätt.   

 

 

 

 

 

3.3 Källkritiska överväganden 

 

 När man arbetar med protokoll så är det mycket viktigt att man inte bara läser protokollen 

utan att man också tar del av alla andra handlingar. Detta mest beroende på att protokollen 

ibland är ganska svåra att tyda, men det finns också en hel del felaktigheter, som kan redas ut 

om man samtidigt läser andra handlingar parallellt. 

När det gäller tillförlitligheten i protokollen hänvisar jag till ”Föreningsprotokoll som källa” 18 

av Magnus Bergquist. Här kan jag konstatera precis som Bergquist, att protokollen först har 

skrivits som en kladd och senare införts i protokollsboken. Det förekommer också att 

protokollen är utskrivna på skrivmaskin och sedan inklistrade i protokollsboken. Detta 

innebär att det finns en risk för förvanskning av protokollen. Vad det gäller tillförlitligheten 

kan vi på goda grunder anta att de oftast är upprättade tidsmässigt ganska nära det möte för 

vilket protokollet skrevs. Det går inte att som Magnus Bergquist skriver att komma ”bakom” 

protokollen och skildra värderingar, normer, handlingsstrategier och vardagsliv för en grupp 

människor som inte själva frambringat några källor på egna villkor. Här handlar det möjligen 

om att man kan förstå de människor som innehade förtroendeposterna, övriga medlemmar 

lyser helt med sin frånvaro. Samtidigt kan jag också konstatera att styrelsens primära uppgift 

var att skapa en så god verksamhet som möjligt och till minsta möjliga kostnad för de som 

använde hemmen för sin ledighet. 

  För att bedöma den s.k. tystnaden i protokollen har jag använt mig av Ylva Waldemarssons 

essä ”Att synliggöra det osynliga”. 19Den situation som Waldemarsson beskriver nämligen att 

man avstod från att ta upp frågor som man visste var kontroversiella, kan jag inte finna att 

                                                 
18 Bergquist, Magnus, ”Föreningsprotokoll som källa” Metod och Minne, Magnus Bergquist & Svensson, 
Birgitta (red), Studentlitteratur, 1999 Lund 
19 Waldemarsson, Ylva, ”Att synliggöra det osynliga”, ur Makt och Moral, En vänbok till och med Klas Årmark, 
(red) Blomberg, Eva, Horgby, Björn och Kvarnström, Lars, Linköpings universitet, avd för historia, 1998 
Linköping 
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man har gjort här. Det är min bestämda uppfattning att ledamöterna i semesterhemsstyrelsen 

helt ägnade sig åt att göra ett så bra arbete som möjligt, för att medlemmarna skulle få 

möjlighet att tillbringa en period på semesterhemmet till lägsta möjliga kostnad. Att de av 

olika skäl skulle vara beredda att inte ta upp frågor för att slippa lösa dem eller för att de 

skulle vara kontroversiella kan jag utgå att detta inte har varit aktuellt. I mitt eget arbete kan 

jag alltså inte se att varken tillförlitligheten eller tystnaden är något egentligt problem. Att läsa 

och kanske framförallt att tolka protokoll är enligt min uppfattning inte någon enkel uppgift 

dels beroende på att det oftast var olika sekreterare som skrev protokoll och att deras 

uppfattning inte alltid stämde överens med annat material dels kan det vara svårt att läsa 

protokoll, åtminstone de som jag har läst inför detta arbete. I arkivstudierna som ledde fram 

till min b-uppsats var det betydligt enklare att läsa och därmed förstå innehållet korrekt, men 

där var det största problemet att protokollen tidvis var mycket torftiga och ganska 

innehållslösa. Så är alltså inte fallet här. 

 

 

 

 

 4 Forskningsläge 

 
Det finns tyvärr inte mycket skrivit om fackligt ägda semesterhem eller andra semesterhem 

för den delen heller. Trots försök har jag inte hittat något om tidigare forskning och därför är 

det ju inte heller möjligt att relatera min undersökning till ett forskningsläge. Underlaget till 

mitt arbete består i huvudsak av arkivmaterial som dessutom behandlar perioden innan 

semesterlagstiftningen infördes 1938. För tiden efter det att semesterlagstiftningen infördes 

finns det ju en del material som behandlar hur semestervanorna utvecklades under tiden efter 

lagens genomförande, men eftersom mitt arbete behandlar starten och bakgrunden till de 

fackligt ägda semesterhemmen, som ju i fallet med Arbeterskornas Semesterhem påbörjades 

tio år före semesterlagen infördes, så är det min bestämda uppfattning att material som 

behandlar människornas semestervanor inte är tillämpligt för mitt arbete. Det finns dock en 

doktorsavhandling av Carina Gråbacke med titeln ”När folket tog semester – studier av RESO 

1937-77”. Avhandlingen behandlar i första hand berättelsen om hur och varför Reso bildades 

och börjar bara ett par år före undersökningstiden för mitt arbete avslutas. Det hjälper då inte 

att veta att LO var en av grundarna till Reso särskilt då som inriktningen på Reso i första hand 

var att anordna resor inom Sveriges gränser. Det är visserligen korrekt att Reso också kom att 
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satsa på liknande anläggningar, men det var flera år senare närmare bestämt åren efter att 

andra världskriget hade tagit slut. Dessutom handlade det ju oftast om nyuppförda stugbyar av 

en helt annan kvalitet och bekvämlighet än det som kännetecknade de fackligt uppbyggda 

semesterhemmen. 

  Det finns också en antologi med titeln Efter Arbetet- studier av svensk fritid av Peder Aléx 

& Jonny Hjelm (red). Författarna är verksamma som forskare och lärare i ämnena historia, 

idéhistoria, etnologi, filosofi och litteraturvetenskap vid Umeå och Göteborgs universitet samt 

Södertörns högskola. Här finns en artikel med rubriken, Sommarsemester – Idé, praktik och 

personliga perspektiv, som är skriven av Lena Eskilsson. Artikeln behandlar dock i stort om 

tiden efter semesterlagens införande och särskilt med utgångspunkt från en bok av Per Anders 

Fogelströms och hans huvudperson, Emelie Nilsson, som redan år 1930 får två veckors 

semester och hennes bekymmer med detta faktum. Dessutom tar Eskilsson upp den år 1936 

öppnade utställningen ”Fritiden” i Ystad, som i huvudsak handlar om debatten kring 

ledighetens användning och innehåll inför den kommande semesterlagstiftningen och 

framförallt tiden framöver. Detta är också Eskilssons egentliga utgångspunkt hur man skall 

använda sin fritid framöver något som tydligen vållade stort huvudbry hos många människor. 

Det är också en idéhistorisk framtidsinriktad berättelse med tillbakablickar på tiden före 

semesterlagen blev en realitet  

  I min b-uppsats ”Från lotteri och skadestånd till semesterhem- Handels semesterhem 1921-

1982” har jag tagit upp en uppsats skriven på engelska av Per Eliasson, på Malmö högskola 

med titeln ’Islands of Nature and recreation’ – vacation homes, summer camps and the 

organized recreational use of nature in Skåne 1890-1980. Uppsatsen handlar om hur man 

använde sig av olika naturområden i organiserad form under perioden 1890-1980. Det kan 

handla om storstadsbarn som fick möjlighet till en fem veckors sommarvistelse på landet. Här 

beskrivs också olika fackligt ägda semesterhem, men även semesterhem för enbart kvinnor, 

en typ av husmorssemester. Bland de fackligt ägda semesterhemmen, nämns de som var först 

här i Skåne, nämligen dåvarande Handelsarbetareförbundets tre anläggningar 

(Handelsanställdas förbund). 

  Utöver dessa nämnda titlar har jag också funnit en c-uppsats på Google Schoolar, men även 

den behandlar tiden efter semesterlagen 1938.  

 Det material som jag har funnit har jag gjort dels genom det tidigare beskrivna 

arkivmaterialet dels som jag har hittat vid olika databassökningar, litteraturförteckningar i 

böcker med anknytning till semester och andra källor på Internet. 
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  4 Teoretiska överväganden 
 

Utgångspunkten för mitt val av teori är, community, som Peter Burke går igenom i sin bok    

”History And Social Theory” i kapitlet Central Koncepts med underrubriken Communities 

and Identities  där han utvecklar sin och andras syn på begreppet community. Ett begrepp som 

jag översätter till gemenskap och identitet. Begreppen är dock varken enkla eller lätthanterliga 

vilket också Peter Burke konstaterar. Vidare konstaterar författaren att tankarna om 

community har kommit att spela en ökande viktig del av historieskrivningen. Han konstaterar 

vidare att community-studier redan är väl etablerade i antropologi- och sociologiforskningen, 

sedan mitten av förra århundradet.     

En äldre generation  av stadssociologer, tryckte särskilt på anonymiteten och isoleringen av 

individerna i staden. Nyligen har emellertid sociologer och antroprologer kommit fram till 

uppfattningen att staden består av olika communietees eller ”stadssamhällen”. Utmaningen för 

stadshistoriker är att studera konstruktionen, underhållet och dekonstruktionen av sådana 

communietes och särskilt tänka på att termen ´community´ är nästan lika svår att definiera, 

precis som den är oundgängligen nödvändig som termen ´kultur´´ enligt Peter Burke.20 

Det engelska ordet community betyder gemenskap, och är tydligen ett långt mer komplicerat 

begrepp än jag kunde föreställa mig när jag valde detta som min teoretiska grund för denna 

uppsats.  

  Det är dessutom mycket svårt att hitta ett lättförståeligt material på svenska om begreppet 

community. Peter Burke använder knappt ett par sidor för att reda ut begreppet, vilket han 

dock inte lyckas med och jag har därför fått söka underlag på annat håll och det har berett mig 

stora svårigheter särskilt, som det mesta som är skrivet om community behandlar begreppet i 

dagens internetbaserade värld och det är jag ju inte särskilt behjälpt av. Dock har jag under 

jakten på underlag funnit och läst två doktorsavhandlingar dels Lennart Karlsson´s ”Folkets 

Hus i Bromölla” dels Anders P. Lundberg´s ”Om Gemenskap – En sociologisk betraktelse” . 

Karlssons avhandling tar med utgångspunkt från Jörgen Habermans diskussion av det 

borgerliga offentliga rummet upp diskussionen och behovet av ett arbetarnas offentliga rum, 

vilket ju ledde fram till att det började byggas Folkets Hus runt om i landet. Det går kanske 

inte att hävda att skapandet av arbetarnas offentliga rum hör ihop med starten av 

Arbetarkvinnornas semesterhem, men det finns ju ändå vissa likheter dels att det borgerliga 

samhället var helt ointresserade av att skapa möjligheter för de två företeelserna dels använde 

sig grundarna av andelsteckning för att finansiera verksamheten. Det fanns också en annan 
                                                 
20Peter Burke, Central Concepts, Communitties and Identtities, 2005, Cambridge s  57-58 
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skillnad nämligen den att Folkets Hus-rörelsen normalt byggde nytt medan grundarna av 

semesterhemmet vanligtvis köpte upp äldre fastigheter och rustade upp dessa. 

Lundborgs avhandling ”Om gemenskap” är mer intressant för min teori, men samtidigt är den 

fylld av begrepp, som jag har svårt att anpassa till min uppsats. Utan tvekan har den hjälpt 

mig att förstå begreppet community framförallt problemen och svårigheten med att använda 

begreppet idag, men jag hade ju varit mera hjälpt om begreppet och svårigheterna med detta 

hade kunnat överföras till den aktuella tiden för min uppsats. 

  När det gäller Karlssons avhandling om Folkets Hus så hade det kanske kunnat gå att 

använda hans tankar som ett teoretiskt underlag, dvs tanken om att arbetarnas offentliga rum 

också kunde gälla semesterhemmet som ett offentligt rum, eftersom man ju här begagnade sig 

av det offentliga rummet att tillbringa sin ledighet på, men jag har ändå bestämt mig för att 

hålla fast vid begreppet community. 

 För mig handlar begreppet gemenskap om att några individer går samman och satsar sin tid 

och kraft på att förverka en idé som de alla innerligt tror på. I denna uppsats handlar det om 

en grupp kvinnor verksamma dels i Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation dels i Sv 

Bryggeriarbetarförbundet avd 15 som tillsammans med initiativtagaren Anna Johansson-

Visborg arbetade envist och oförtrutet med att förverka sin gemensamma dröm – ett 

semesterhem för ensamstående kvinnor i Stockholm. I begreppet lägger jag också att allt detta 

arbete gjordes utan tanke på ekonomisk kompensation och faktiskt också utan att få ersättning 

för egna kostnader i samband med detta. Till exempel fick damerna i princip själva betala 

hyran för sitt rum eller stuga. När verksamheten växte och det bildades en ekonomisk 

förening och i samband med att ytterligare områden köptes in blev det nödvändigt att ha en 

anställd vaktmästare. Denna tjänst kunde man inte klara med mindre att lön betalades till 

personen.  

 Det projekt som jag analyserar, tillkomsten av Arbetarekvinnornas Semesterhem i Skuru är i 

huvudsak frukten av det gemensamma arbetet även om det är tveksamt om detta hade kommit 

till stånd utan den energiska insatsen av en kvinna, Anna Johansson-Visborg. Det är också ett 

gemenskapsarbete av och för kvinnor som i stort sett exkluderade manlig medverkan med 

några få undantag, till exempel vaktmästartjänsten på anläggningen.  
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6 UNDERSÖKNINGEN 
 
       6.1 Hur det började 1928 
 

Enligt jubileumsskriften som utgavs 1938 vid 10-årsjubileet så startade sommarhemsprojektet 

genom en rapport till styrelsen för Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation  där det 

konstaterades att många kvinnor inte tog ut sin semester eller ledighet dels för att man 

behövde den dubbla inkomsten dels ansåg man sig inte ha kläder för att göra någon längre 

resa, utanför hemmet, eller till släkt och vänner. Att ta in på pensionat var inte heller tänkbart 

främst beroende på kostnaden, men också på grund av avsaknad av lämplig resklädsel. 

Styrelsen för SKFS21 var mest oroliga för att arbetsgivarna skulle tillbakavisa kravet på rätt 

till semester genom att hänvisa till att det var onödigt med semesterledigheten eftersom ändå 

ingen utnyttjade sin rätt. Denna diskussion återfinns dock inte i något protokoll, men det 

innebär naturligtvis inte att denna inte har ägt rum, utan tvärtom är det ju mycket möjligt att 

så har varit fallet.22 (Jag har dock inte hittat några noteringar om diskussionen kring den 

kommande semesterledigheten utan mycket tyder på att frågan om semesterledighet inte var 

någon särskild stor fråga utan arbetarna prioriterade hellre möjligheten att få lördag som en 

arbetsfri dag, vilket hade inneburit att man hade fått två dagars sammanhängande ledighet 

varje vecka. Detta ansågs dock vara alltför dyrt, från politiskt håll. Så inriktningen blev 12 

dagars semesterledighet.)23 

I protokollet framgår det att fru Visborg hade fått ett uppslag och detta gick ut på att 

samorganisationen skulle hyra eventuellt köpa ett lämpligt område vid havet nära Stockholm 

och där skulle man låta uppföra ett antal mindre sommarstugor som medlemmarna kunde få 

hyra till ett pris mellan 50 – 150 kr per stuga och sommar. Det framgår också av protokollet 

att styrelsen skulle gå i författning att ordna detta om tillräckligt många intresserade anmälde 

sig på teckningslistan som cirkulerade runt på mötet. Det förelåg alltså ingen som helst 

diskussion om de ekonomiska konsekvenserna av denna affär. En av styrelseledamöterna 

                                                 
21 SKFS är förkortning för Stockholms Kvinnliga fackliga Samorganisation och är en förkortning som jag 
kommer att använda i fortsättningen 
22 Minnesskriften Stockholms Kvinnliga Arbeterskors Semesterhemsförening  1928-38 sidan 5 
23 Artikel i SvD  publicerad 5 april 2005, kompletterad  25 maj 2009 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/forbjudet-att-sla-dank-pa-semestern_153416.svd 
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uttalade att hon inte förstod sig på fastighetsaffärer, men att hon litade fullt och fast att fru 

Visborg  skulle ordna allt till det bästa.24 

Efter mina arkivstudier tror jag att det finns en helt annan förklaring till hur det egentligen 

gick till:  

  En månad innan detta första möte i semesterhemsfrågan, närmare bestämt den 16 mars, hade 

nämligen fru Visborg fått sig tillsänt ett erbjudande att köpa ett område som var beläget ute 

vid Skurusundet. Egentligen handlade detta erbjudande om att det skulle skapas en 

semesterhemskoloni för Kooperativa kvinnogillet där ju fru Visborg också var ordförande och 

enligt min uppfattning så är det detta brev som är början på projektet och inget annat. Detta 

erbjudande hade sänts till fru Visborg av ägaren till området, en Olof Lindholm.25  

Återigen så utesluter detta naturligtvis inte att det har funnits en diskussion om 

nödvändigheten att göra något för de ensamstående kvinnorna som tillhörde 

Samorganisationen och för vilka det är allmänt omvittnat att fru Visborg kände starkt för och 

gärna ville göra en konkret insats för. 

  Faktum kvarstår i alla fall att årsmötet i Samorganisationen beslöt att ge i uppdrag åt sin 

ordförande att inköpa området ute vid Skuru-landet. Det finns inget bevarat protokoll från 

detta årsmöte, som ägde rum den 11 maj 1928, men i olika ansökningar om bidrag till stöd för 

sommarhemsprojektet så framgår detta datum.26 

  Affären eller köpet ordnades genom att fru Visborg erlade handpenningen på 5 000 kronor 

och dessutom upprättades det ett köpekontrakt med säljaren, där han förband sig att bygga ett 

20-tal små semesterstugor till ett pris av 250 kronor per styck. Detta innebar att fru Visborg 

skulle betala 16 500 kr till Olof Lindholm för stugorna och vissa reparationer på lägenheterna. 

Kontraktet upprättades den 18 juni 1928 och kontant erlades 1 500 kronor och resterande 

belopp 15 000 övertogs i form av ett inteckningslån som löpte på tio år till en ränta av 6%.27 

  Den 15 juni fick Samorganisationen formellt överta området och redan denna första sommar 

var det i princip fullbelagt. Som ett kuriosum kan också nämnas att en del av stugorna 

byggdes av det leveransmaterial, som T-forden kom med i båt från Amerika. Det finns ännu 

idag en stuga kvar från den tiden, som du kan se uppsatsens första sida, men idag används den 

inte utan är främst placerad som ett minne från semesterhemmets första tid. 

  Det är dock korrekt att det i Samorganisations kassa endast fanns 210 kronor, men å andra 

sidan så spelar det ju inte så stor roll eftersom Samorganisationen egentligen bara lånade ut 

                                                 
24 Protokoll från styrelsemöte i Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation 19 april 1928 
25 Brev till fru Anna Johansson-Visborg från Olof Lindholm daterad den 16 mars 1928 
26 Kopia på ansökan av anslag från Kronprinsessan Margarethas fond 
27 Byggnadskontrakt upprätttat 23 maj 1928 mellan fru Anna Johansson-Visborg och Olof Lindholm 
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sitt namn, för i själva verket var det ju Anna Johansson-Visborg som skrev på alla handlingar 

och som stod för de ekonomiska riskerna och handpenning.  Området tillträddes redan den 15 

juni och verksamheten startade upp direkt och första sommaren redovisades också en liten 

vinst på c:a sjuttiofem kronor och detta faktum gjorde nog att det inte blev någon reell 

diskussion av verksamheten år 1929 utan detta dröjde till 1930.28 

  Den överenskomna handpenningen, på fem tusen kronor, hade fru Visborg lånat av en 

väninna och inom parentes kan jag nog påstå att detta lån betalade aldrig Samorganisationen 

tillbaka till fru Visborg utan hon fick denna återbetalning i form av andelar i anläggningen 

flera år senare och det var då  Stockholm Arbeterskors Semesterhemsförening u.p.a. som stod 

för detta. Därför finns det ju anledning att ha detta i minnet när vi senare fortsätter 

diskussionen om semesterhemmet för att det går ju att konstatera att Samorganisationen i 

princip aldrig betalade ett rött öre för anläggningen om man bortser från ett lån som fru 

Visborg av principiella skäl fick styrelse och medlemsmöte att omvandla till ett anslag. Vad 

hennes principiella skäl bestod av har jag dock inte kunnat utröna men att lånet omvandlades 

till ett anslag är helt klart och alltså inte behövde betalas tillbaka. 

 

6.1.1  De första åren 1929-30 

En av de första åtgärderna som vidtogs var att med lock och pock få villiga gratisarbetare ut 

till anläggningen och det var det som senare skulle komma att kallas för arbetssöndagarna. 

För att kunna hålla nere utgifterna har gifta arbeterskor i stor utsträckning tagit sina män med 

sig till Sommarhemmet på söndagarna, och de som yrkesmän var naturligtvis särskilt 

välkomna och alla de andra också som alla fick hjälpa till med förekommande arbeten. 

Ordförande missade inte ett tillfälle att propagera och uppmana alla som hon träffade att bege 

sig ut på anläggningen när det var helg och arbetsuppgifter saknades verkligen inte heller.  

Till exempel måste en del ganska omfattande reparationer genomföras såväl målnings- som 

cement- och träarbeten. Vidare måste det uppföras en ny trappa ned till bryggan samt 

reparation av bryggan ske, då den är så förfallen, att inga båtar för närvarande kunde lägga till 

vid denna brygga utan i stället lägga till vid Vikdalens brygga.  

Att få ljus först och främst ut i villan (Torehäll) blev en viktig uppgift men för att detta skulle 

bli möjligt krävdes det att Samorganisationen köpte 25 andelar á 55 kronor per styck. Av 

arbetskostnad och installation skulle 10%  betalas när arbetet påbörjades och resterande 

betalning kunde man vänta med till 1936.29   

                                                 
28 Kassarapport för tiden den 15 juni 1928 till och med 15 oktober 1928 
29 Protokoll fört vid styrelsemöte med SKFS 17 juli 1928 
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  Vid halvårsmöte i oktober 1928 rapporterade ordförande fru Visborg att den ekonomiska 

ställningen för närvarande inte är så lysande och hon fortsatte med att berätta att Sv 

Bryggeriindustriarbetareförbundets avd 15 hade lånat ut 2 000 kr och nu hoppades hon att de 

s.k. stickkorten skulle innebära en förstärkning, men konstaterade också att utan anslag kunna 

vi ej reda oss.  

Vid samma möte beslöts det också på fru Visborgs förslag att det skulle tillsättas en kommitté 

som skulle sköta sommarhemmets angelägenheter. En deltagare föreslog att kommittén skulle 

bestå av tre ledamöter och efter en viss diskussion beslöt mötet, på förslag av fru Bergstedt att 

kommittén skulle sitta till det kommande årsmötet. På fru Dahlgrens förslag att mötet skulle 

välja en kassör, utsågs fru Visborg av mötet till kassör, en post som hon sedan innehade till 

sin bortgång. 30 

  I samma protokoll men i § 4 godkändes det upplästa förslaget till stadgar för 

semesterhemmet sedan en del ändringar och tillägg blivit gjorda. Det finns dock inga 

bevarade stadgar. 31 

  En månad senare dvs i november samma år uttryckte fru Visborg som sin önskan att 

ytterligare ett  angränsande område skulle läggas till semesterhemmet och detta framgår av en 

brevkorrespondens mellan fru Visborg och Olof Lindholm. Av korrespondens under några 

månader 1928  framgick det också han och hans familj hade ytterligare områden som man 

önskade sälja, vilket man tvingades till på grund av egna ekonomiska problem. Till det 

anmärkningsvärda kan jag konstatera att alla dessa affärer oftast inte krävde något kapital, 

utan det räckte med att föreningen betalade ränta på dessa lån och dessa fick föreningen in 

genom de årliga hyresintäkterna. Det största problemet för föreningen var att få medel till 

nödvändiga reparations- och ombyggnadsarbeten, men också för att införskaffa möbler till 

stugorna. I syftet att få ekonomiska medel till reparations- och andra förbättringsarbeten sökte 

föreningen ett anslag från Margarethafonden. Ett anslag som beviljades på det sökta beloppet 

nämligen 5 000 kr.32 

  Mycket arbete och kraft lades ner för att komma ner i kostnader på föreningens banklån och 

i början av 1929  sökte man och fick ett lån av Kungliga Pensionsstyrelsen på 40 000 kr och 

till en ränta på 41/2 procent, vilket innebar att man minskade räntekostnaderna med 1 1/2 

procentenheter. Lånet lämnades på villkor att organisationen skriftligt försäkrade att man 

avsåg att driva verksamheten, som angivits i ansökan, i en period om minst fem år. Dessutom 

                                                 
30 Protokoll fört vid SKFS halvårsmöte 12 oktober 1928 § 3   
31 Protokoll fört vid SKFS halvårsmöte 12 oktober 1928 § 4 
32 Anslaget är upptagit på förteckning över inkomna anslag som finns med i Minnesskriften 1928-38 
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fick man löfte om att man under vissa förutsättningarna kunde få en donation på 10 000 från 

Kungliga pensionsstyrelsen och från Bångska Fonden erhöll man ett anslag på 5 000 kr33, men 

det fanns givetvis många hål att stoppa dessa medel i. 

  I protokoll från den 15 maj 1929 rapporterades det kring Sommarhemmets ekonomiska 

ställning rapporterades av Elsa Wallin. Rapporten godkändes. Därefter lämnade fru Visborg 

en utförlig redogörelse över arbetet med sommarhemmet. Bl a informerades om att hemmet 

hade erhållit en donation på 5 000 kr från Bångska stiftelsen. Pensionsstyrelsen hade beviljat 

ett lån på 40 000 kr mot 4½ procent i ränta. Dessutom hade kommittén sökt en donation från 

Pensionsstyrelsen på 10 000 kronor, som man har gott hopp om att erhålla. Denna donation 

skullle användas för inköp av ”Kråkslottet”. På fru Visborgs förslag beslutar mötet att till 

Sommarhemskommittén, av Samorganisationens medel, utanordna 1 000 kronor för att hjälpa 

Sommarhemmet med utgifter för en del absolut nödvändiga och redan igångsatta reparationer 

och byggnadsarbeten. Fru Dahlgren instämmer i fru Visborgs förslag och föreslog att 

Sommarhemmet fick emottaga ekonomisk bisträckning från Samorganisationens kassa, utan 

återbetalningsskyldighet. Fru Björkman-Broberg påpekar det orimliga uti att låta alla 

ekonomiska överskott av Samorganisationens verksamhet gå till sommarhemmet och 

fortsätter med att konstatera att det behövs ekonomiska medel också till organisationens 

övriga verksamhet. I detta instämmer fru Molin och konstaterar att Sommarhemmets 

verksamhet bör läggas så att den kan bära sig utan lån från andra kassor inom 

Samorganisationen, vilka behöva medlen för agitations och upplysningsarbetet. Mötet 

beslutar dock att bifalla det förslag angående ekonomisk bisträckning som fru Visborg 

föredraget, dock med återbetalningsskyldighet till nämnda kassa. 34 

  Detta är då första tillfälle som det riktas kritik mot fru Visborg, men det skulle komma mer 

av denna vara. Det skulle dock dröja nästan ett helt år till dess. 

  Vid styrelsemötet 18 april 1929 konstaterades det att anslagen till Sommarhemmet inte 

räckte till för de nödvändiga reparationer som behövde utföras. I samma protokoll meddelades 

också att Sommarhemmet fått 5 000 kr från Bångska Fonden. Styrelsen beslöt också att sätta 

upp en automattelefon vid sommarhemmet. 35  

  Svårigheterna fortsatte och vid ett möte med representantskapet rapporterade sommarhems-

kommitterade angående den ekonomiska ställningen. Den största svårigheten låg nu i att 

Samorganisationen var tvungen att finna borgensförbindelser för att Sommarhemmet skulle 

                                                 
33 Brev från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne 31/5-29 
34 Protokoll fört vis styrelsemöte med SKFS 15 maj 1929 
35 Protokoll fört vid styrelsemöte med SKFS 18 april 1929 
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kunna tillgodogöra sig ett tidigare utlovat anslag på 10 000 kr. Fru Visborg meddelade också 

att Samorganisationen hade förbundit sig att driva Sommarhemmet i minst fem år och detta 

var för övrigt ett villkor för att lån och anslag skulle erhållas.  

  Vid samma möte gjorde fru Elvira Brandt en förfrågan kring regler hur uthyrning av rum och 

stugor skulle tillämpas. I diskussionen framgick det att flera deltagare utgick från att de som 

hade fått hyra skulle få behålla dessa för all framtid. Till saken hör ju att det inte var 

sommarhemskommitterade som var ansvariga för uthyrningen utan denna uppgift sköttes av 

den fackförening som hade hyrt stugan. Det var alltså respektive fackförening som hyrde ut 

stugorna till sina medlemmar, medan sommarhemskommitterade svarade för reglerna. Fru 

Visborg upplyste om att Sommarhemsstyrelsen kommer att lägga upp uthyrningsrörelsen efter 

dessa diskussioner, men samtidigt gjorde hemmets nuvarande föreståndarinna Signe Svensk 

”gällande att det inte kan gå för sig att byta folk helt varje år och få människor som icke 

personligen äga något intresse av att vara med i omsorgen om Sommarhemmets bestående 

utveckling ” Mötet beslutade uppdraga åt Sommarhemskommittérade att på bästa sätt ordna 

uthyrningsfrågan under kommande år. 36  

  Nästan två år efter att beslutet om att köpa Sommarhemmet ute vid Skuru, blev det för första 

gången en verklig kritisk och uttömmande diskussion kring hur och vem som skulle sköta 

Sommarhemmet eller kanske rättare sagt om fru Visborg egentligen var den mest lämpade för 

denna uppgift. Fru Visborg föredrog en ekonomisk tablå över Sommarhemmets ställning för 

år 1929, samt påpekade att i detsamma de av Samorganisationens förut lämnade lån upptagits 

som lån samt yrkade att denna post fick ställas som anslag. Fru Björkman-Broberg föreslog 

att årsmötet skulle besluta i denna fråga. Erinrade om att de medel som organisationerna 

lämnade i anslag åt Samorganisationen i främsta rummet var avsedda att stödja och hjälpa 

organisationsarbetet och agitationen, och tillade att i föregående års protokoll var summan 

upptagen som lån i enlighet med mötesbeslut. Fru Visborg: ”Det är en principfråga för mig att 

detta lån från Samorganisationen i kommande års revisioner införes som anslag. 

Samorganisationen har icke någon rätt att kalla Sommarhemmet för sitt om icke egna medel 

tillskjutes.”  

I diskussionen deltog Maria Virén som konstaterade följande: det är Samorganisationens 

medel som finns i alla de olika kassorna; studiefonden, tidningen o s v 

därför bör Sommarhemmets finansiering bisträckas med medel ur Samorganisationens övriga 

verksamhetskassa och ställas som anslag till hemmet. Fru Brandt Samorganisationens nyvalde 

                                                 
36 Protokoll fört med möte med SKFS representantskap 11 september 1929 
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kassör gav sig sedan in i diskussionen och avslutade sitt inlägg med att upprepa att den 

summa som Sommarhemmet erhållit från Samorganisationen var införda som lån. 

Fru Visborg gick inte i svaromål utan gick raskt över till en annan fråga nämligen den att hon 

ville ha styrelsens fullmakt att inleda förhandlingar i syfte att kunna köpa den udde som ligger 

intill Sommarhemmet. Denna udde skulle försäljas på exekutiv auktion och dessa 

förhandlingar måste inledas redan nästa dag med Skandinaviska Kreditbanken. Priset på 

udden hade tidigare uppgått till 163 000 kronor och nu hade priset gått ner till 57 000. Fru 

Visborg fortsatte genom att meddela: ”att styrelsen kan vara förvissad om att hon personligen 

åtager mig det ekonomiska ansvaret för detta inköp, ty jag är varmt intresserad av att denna 

plats kan erhållas.” Dessutom tillade hon att sommarhemskommitterade hade varit ute och 

besett området och var intresserade av det inköptes. Fru Björkman-Broberg begärde då ordet 

och anförde följande: 

”Då vi nu stå i författning om att underhandla med ledningen för fackliga centralen (FCO) för 

att bli enrollerade som sektion under deras organisation och då fackliga centralen redan förut 

engagerat sig genom borgensförbindelse för sommarhemmet böra vi i första hand rådfråga 

dem när det gäller ytterligare fastighetsköp. Önskade att samorganisationen förvaltade och 

klarade det redan inköpta området och att styrelsen icke på egen hand ytterligare invecklade 

organisationen i sådana stora ekonomiska affärer som styrelsemedlemmarna själva icke hade 

tillräckliga ekonomiska kunskaper att bära ansvaret för. Föreslog att fackliga centralens 

styrelse i samråd med de styrelser som ansluta kvinnorna till samorganisationen hördes i 

denna fråga att de finge äga medbestämmanderätt vid avgörandet av dessa affärer. Erinrade 

övriga styrelsemedlemmar att avdelningarna ansluta sina medlemmar efter de stadgar som 

upprättats för organisationen. De ha ingen aning om att Samorganisationens styrelse och 

representantskap invecklar organisationen i ekonomiska företag, som styrelsen icke var 

mogen att svara för. Föreslog att frågande remitterades till årsmötet för avgörande samt att 

fackliga centrals styrelse inbjöds till mötet”. 

 

Fru Hildegard Ström hade förut haft en annan mening angående nya köp, men ansåg nu att då 

priset gått ner så pass borde styrelsen ge fru Visborg fullmakt att underhandla angående köp 

av udden. Hon fortsatte med att säga: ”att hon litade på att fru Visborg klarar den ekonomiska 

frågan och förlitade sig på den insikt som fru Visborg hade i affärsangelägenheter. Själv var 

hon inte kapabel att ta avgörande ställning, men var tacksam för den hjälp fru Visborg 

välvilligt lovat hjälpa”. 
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Fru Björkman-Broberg:  ”erinrade styrelsen om att Samorganisationen inte ägde några medel 

för ytterligare köp. Samorganisationens kassa vid årsmötet visade att det var med knapp nöd 

som lokalhyran för expeditionen och telefonavgifter under kommande kvartal kunde 

erläggas”. 

Maria Virén var tacksam att fru Visborg ville uppoffra sig för Samorganisationen och 

fortsatte: vi kunna helt och fullt överlämna ansvaret för denna sak åt ordförande och med 

förtroende vänta det bästa. Själv var hon icke insatt i ekonomiska frågor eller fastighets-

affärer, men litade på att fru Visborg skulle förstå att leda affärerna på bästa sätt. 

Fru Visborg anförde: ”skulle själv åtaga sig alla ekonomiska bekymmer, styrelsemedlemm-

arna skulle befrias därifrån. Det fordras inga kontanta medel för detta köp från 

Samorganisationens sida, men erinrar styrelsen om att underhandlingarna angående köpet 

måste påbörjas redan under morgondagen. De kunde icke uppskjutas. Styrelsen måste 

omgående ge henne fullmakt”. Detta blev ett konstaterande som fick en av ledamöterna att 

som det heter gå i taket nämligen fru Björkman-Broberg: 

”Ville icke vara med om att en så pass stor affär avgjordes även om det gällde endast 

förhandsunderhandlingar för köpet i ett brådskande ögonblick. Kunde icke som en del av de 

övriga styrelsemedlemmarna ställa ansvar och tillit till en person i omfattande ekonomiska 

frågor, där hela styrelsen – en för alla och alla för en – bar  ansvaret och där de övriga 

styrelsemedlemmarna själva erkänt att  de icke voro mäktiga att själva ta ställning och ansvar 

i frågan” 

Fru Brandt instämde med fru Björkman: ”Det har varit ganska mycket bry och bekymmer 

under det gångna året genom de köp som redan gjorts. När jag emottog kassörskapet 

föregående år för samorganisationen hade vi icke en gång så mycket i kassan att vi kunde 

erlägga 175 kronor, i kvartalshyra. Protesterade mot att frågor av så pass stor ekonomisk 

räckvidd pressades fram till avgörande under ett par korta styrelsemötestimmar. Önskade att 

styrelsen omfattade sommarhemmet som fanns så att dessa affärer blevo säkra och goda. 

Ansåg att såväl styrelse, revisorer som Sommarhemskommitterade borde haft ett flertal 

sammanträden för att dryfta denna fråga. Att icke styrelsen ensam genom fullmakt uppdrog åt 

ordföranden angående underhandlingar om vidare köp. Fackliga centralstyrelse bör inkallas 

och vara med om att bära ansvaret  i sådana frågor /fastighetsköp som de icke själva begripa”. 

”Fru Visborg förundrade sig över att fru Björkman-Broberg icke visade samma intresse nu för 

sommarhemmet, som när detta startades. Då hade fru Björkman kommit med förslag i ena och 

andra riktningen men nu var det omöjligt att samarbeta”. 
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Fru Björkman-Broberg ville erinra: ”styrelsen om att hon icke på något sätt ville motsätta sig 

ytterligare tomt- och fastighetsköp för Sommarhemmets räkning för så vitt ansvaret för detta 

köp lades inom en ledning för sommarhemmet och uppbars av fackliga centrals styrelse såväl 

som styrelserna för de organisationerna, som anslöto kvinnorna till Samorganisationen. Skulle 

med glädje se att udden erövrades åt Sommarhemmet för så vitt betryggande ansvar för dessa 

ekonomiska affärer kunde erhållas”. 

 

Efter denna diskussion beslutade styrelsens majoritet Hildegard Ström, Maria Virén, Hulda 

Löfgren att giva fru Visborg fullmakt att innan årsmötet underhandla om köp och för 

avgörande beslut remitera frågan till årsmötet. 

Fru Björkman-Broberg och fru Brant reserverade sig mot beslutet samt upplyste styrelsens 

övriga medlemmar om att de komma tillställa fackliga centrals styrelse utdrag ur protokollet i 

denna fråga. 37  

  Utdraget från detta möte är det enda tillfälle som man kan ta som intäkt för att det 

blev en reell diskussion, men vad som inte framgår av detta protokoll är den närmare 

bakgrunden till att fru Visborg agerade på det sätt som hon gjorde. I ett annat 

sammanhang så framgår det att hon agerade på det sätt som hon gjorde eftersom hon 

hade fått direktiv om att inte diskutera inköpsfrågan överhuvudtaget med någon inte 

ens sin egen styrelse. Anledningen till detta råd var helt enkelt att om det blev 

offentligt att Sommarhemmet var intresserade att förvärva denna udde så skulle det 

endast innebära att priset på udden blev dyrare och det var ju inte önskvärt för 

Sommarhemmet.   

  Protokollsutdraget visar ju dessutom med all önskvärd tydlighet att det fanns en 

förtroendeklyfta mellan å ena sidan fru Visborg och å andra sidan mellan främst fru 

Björkman-Broberg, men även fru Brandt. Av protokollen går det inte säkert att utläsa 

en konkret anledning till detta förhållande, men på goda grunder kan jag anta att det 

handlar om fördelning av resurser och där särskilt fru Björkman-Broberg, som var 

redaktör för Samorganisationens tidning ”Arbetets Kvinnor” ansågs sig komma i kläm. 

Det kan ju naturligtvis också förhålla sig så att fru Visborg hade förvärvat kunskaper 

om hur det gick till när det gjordes fastighetsaffärer, vilket ledamöterna i styrelsen för 

Samorganisationen uppenbarligen inte gjorde. Anledningen till att fru Visborg ändå 

                                                 
37 Protokollsutdrag fört vid styrelsemöte med SKFS 22 april 1930 
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alltid gick segrande ur dessa bataljer handlar med all säkerhet om det djupa förtroendet 

de andra bryggarkvinnorna hade för sin ”Bryggar-Anna.” 

  Från början, 1928 och t o m 1930 sköttes verksamheten av en kommitté som 

vanligtvis kallades för semesterhemskommittérade. Denna kommitté valdes på ett 

representantskapsmöte, (Samorganisationens) och bestod av ordförande fru Visborg 

och jämte ytterligare fyra ledamöter och med kassören som adjungerad medlem.  

  Från och med 1931 upplöstes Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation och 

uppgick som en sektion för kvinnor i FCO – Fackliga Centralorganisationen, vilket 

utgörs av den lokala LO-organisationen på orten, dvs här var alla LO:s medlems-

organisationer representerade. Flera för att inte säga alla ledamöter fortsatte som 

ledamöter i den nya ekonomiska föreningen.38 

  I samband med föreningen Stockholms Fackliga Kvinnliga Samorganisation gick upp som 

en kvinnosektion i  FCO, ombildades semesterhemsföreningen till en ekonomisk förening 

(upa) och de olika fackförbundsavdelningarna i Stockholm erbjöds möjlighet att teckna 

andelar i föreningen på minimum av 100  upp till 1 000 kronor per andel.  De flesta 

avdelningarna köpte en eller flera andelar, men några avdelningar nöjde sig med att lämna ett 

ekonomiskt bidrag.39 

  Avslutningsvis i detta avsnitt kan jag konstatera att mycket av de problem som 

kännetecknade föreningens första år handlade om att få in mer pengar i form av anslag och 

frivilliga bidrag. En stor skillnad mellan hur de olika semesterhemmen startade och byggde 

upp sin verksamhet handlade just om hur man fick in ekonomiska resurser. I fallet med 

Visborgs Minne handlade det mycket om, åtminstone de första åren, att tigga ihop medel från 

olika håll, medan andra organisationer byggde upp sina semesterhem med hjälp av lotterier.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms Fackliga Kvinnliga Samorganisation den 29 september 1930 
39 Anslag framgår av förteckning som finns i styrelsens Minnesskrift för 1928-38 
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6.1.2 1931-1939 

 

Nyinköp nybyggen och ombyggnader 

Efter den uppslitande diskussionen som försiggicks våren 1930 skulle man kanske 

kunna tro att det var slut på nya inköp, men så var ändå inte fallet. Föreningen fortsatte 

att köpa på sig ny tomtmark och den grundläggande motiveringen till detta berodde 

dels på att efterfrågan på rum och stugor överträffade tillgången dels fick föreningen 

något av panik när det blev känt att en intilliggande fastighet skulle säljas och 

inrymma ett garveri. Från början såg möjligheten att köpa loss fastigheten ut som en 

omöjlighet, men även här kan man lugnt påstå att trägen vinner. Ordförande fru 

Visborg la ett bud på 40 000 kr och till allas glädje accepterades detta bud och frid och 

fröjd var återställd ute på Visborgs Minne eller sommarhemmet som det kallades i 

dagligt tal. Detta blev också en slutpunkt på föreningens tomt- och fastighetsinköp.  

De årliga höststormarna slet hårt på båtbryggorna och det stod alldeles klart för 

styrelsen att det behövdes kvalificerad hjälp för att åstadkomma en varaktig lösning.  

  Efter ett tips från någon av föreningens många vänner sökte styrelsen hjälp från 

Arbetslöshetskommissionen, A.K, och efter utredning fick man besked om att 

sommarhemmet skulle få hjälp med nödvändiga arbeten på bryggor, vägar, men också 

planering av dessa åtgärder till ett värde av 65 000 kr. Efter någon tid fick man 

emellertid avslag på sin ansökan. Det blev upptakten till en serie uppvaktningar av 

beslutsfattande och efter att socialministern, Gustav Möller hade uppvaktats fick 

sommarhemmet ett positivt besked nämligen att A.K. skulle stensätta området. 

  Under en längre tid hade man både inom och utom styrelsen diskuterat behovet av att 

bygga en restaurang på området. En del var för medan andra ville att man skulle vänta 

med denna investering. Det hade gjorts några försök med vad som man kallade ”dopp i 

grytan” vilket i all korthet innebar att de lagade mat i en stor gryta som gästerna  sedan 

kunde köpa för avhämtning. Det var en verksamhet som inte helt slog väl ut och 

småningom växte kraven på att föreningen skulle låta uppföra en restaurang sig allt 

starkare. Styrelsen fick ett rit- och kostnadsförslag på en restaurangbyggnad som var 

kostnadsberäknad till 65 000 kronor. Resultatet blev en restaurang med plats för 200 
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gäster i den stora matsalen och dessutom fanns det en matsal med plats för trettio 

gäster, men också, tolv pensionärsrum, läsrum, bibliotek, modernt kök, 

administrations- och personalrum.  Restaurangen ömsom hyrdes ut respektive drevs i 

egen regi, men blev aldrig riktigt den stora framgång som några hade räknat med. 

  Under 1935 fick man en förfrågan från Kungl. Pensionsstyrelsen om föreningen var 

intresserad av att bygga upp ett konvalescenthem. Efter ett visst funderade beslöt 

styrelsen för att anta utmaningen och reserverade den tidigare inköpta fastigheten 

Anneberg för detta ändamål. Efter vederbörligt tillstånd från sjukvårdsstyrelsen 

startade verksamheten och den inriktade sig till kvinnor som behövde vila upp sig en 

kortare eller längre period efter till exempel en sjukhusvistelse. Själva vistelsen var 

gratis, men de fick själv ansvara för sin mathållning. 

  

Lotteriverksamheten 

En av de första åtgärderna som den nya ekonomiska föreningen försökte var att starta ett 

lotteri. För att få anordna ett lotteri måste man söka tillstånd ett tillstånd som ytterst 

handelsministern var ansvarig för. Redan första året som nybildad ekonomisk förening 

ansökte man om att få anordna ett lotteri, men fick avslag på sin begäran. Vid det andra årets 

ansökan fick man i sista stund tillstånd att anordna lotteriet, men först genom att man hade 

uppvaktat den ansvarige ministern. Uppvaktningen gjordes för att föreningens ansökan hade 

kommit på avvägar och när föreningen gjorde förfrågan fick man svaret att det inte fanns plats 

för ytterligare ett lotteri, men efter ministerns ingripande fick de sitt tillstånd. Detta är ett 

utmärkt illustration på hur det gick till när saker och ting skulle ordnas. Första gången fick 

man ett överskott på mer än tjugotusen kronor och att anordna lotterier blev ett bra sätt att 

tillföra ekonomiska medel till verksamheten. Under årens lopp, t o m 1939, fick föreningen ett 

nytillskott via lotteriverksamheten på omkring 100 000 kronor. 40  

 

Andra arbetsuppgifter som sysselsatte styrelsen 

Recognitionsavgiften 

En annan uppgift som visar hur viktigt det var att använda och utnyttja sitt kontaktnät visar 

när det lyckades styrelsen att slippa betala recognitionsavgiften, en sorts fastighetsskatt, som 

alla husköpare var tvungna att erlägga. Denna skatt som utgjordes av ett belopp på 3% av den 

                                                 
40 Styrelsens årsberättelser i Stockholms Kvinnliga Arbeterskors Semesterhemsförening u.p.a. mellan 1932-39 
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erlagda köpesumman skulle föreningen inleverera till Danvikstulls hospital. På olika sätt 

lyckades det föreningen slippa att erlägga denna skatt. Detta skedde efter kontakter med 

ordförande för sjukhuset, som samtidigt tjänstgjorde som överståthållare i Stockholm och fru 

Visborgs huvudsakliga argument handlade om att föreningen borde slippa denna skatt 

eftersom man ju i likhet med sjukhuset utförde en viktig social insats som var till fromma för 

innevånare i Stockholm. Eftersom föreningen fortsatte att köpa in fastigheter så blev det flera 

tillfällen att erlägga denna skatt. Föreningen fick hjälp att överklaga beslutet och ärendet 

avgjordes slutligen i som det då hette Kungl Kammarrätten och domen innebar att föreningen 

var tvungna att betala in den påförda skatten, men domen innebar också att taxeringsvärdet på 

fastigheten sänktes så på så sätt kan man kalla domen för en viss framgång. 

 

Fattigvårdskontrollen 

En annan uppgift som föreningen fick arbeta länge med innan man till slut lyckades med 

handlar om när man vann över fattigvårdsdirektören i Stockholm. Bakgrunden till denna 

segslitna tvist handlade om att när semesterhemmet fick ett anslag från Stockholms stad så 

ställdes som villkor att staden skulle få kontrollera att det på semesterhemmet verkligen bodde 

obemedlade kvinnor bosatta i Stockholms stad. Denna kontroll lade staden (stadskollegiet) på 

fattigvårdsnämnden som sedan i sin tur la det på fattigvårdsdirektörens axlar, men både de 

som bodde på semesterhemmet och fru Visborg ansåg att denna kontroll var förnedrande. 

Fattigvårdsdirektören gav dock inte upp och till slut tappade han tålamodet och hotade 

föreningen med att de skulle tvingas att betala tillbaka det erhållna anslaget med ränta från det 

datum de hade fått motta detta, om de inte underkastades sig denna kontroll.  

Anslaget på 25 000 kronor var inte heller lätt att få på grund av att representanter för 

högerpartiet överklagade stadsfullmäktiges beslut tog det ju dessutom ganska lång tid innan 

föreningen kunde disponera det villkorade anslaget. 

Då ilsknade fru Visborg till och skrev ett brev till Stadskollegiet där hon anhöll om att denna 

kontroll lämpligen kunde läggas på stadens sjukhusavgiftsdelegerade, eftersom det ålåg dessa 

att utöva stadens kontroll över konvalescenthemmet.41  

Föreningen fick ett ampert svar från Stadskollegiet som ”ansåg det som mycket 

anmärkningsvärt att föreningen icke ställt sig till efterrättelse ovannämnda av 

stadsfullmäktige föreskrivna villkor för anslaget, vilket villkor överensstämmer med 

                                                 
41 Anna Johansson-Visborgs brev till Stadskollegiet i Stockholm daterat 20 oktober 1934 
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bestämmelse i föreningens egna stadgar”. Stadskollegiet accepterade dock fru Visborgs 

förslag.42 

 

Försäljning av polletter och anordnade av nöjesaktiviteter 

Föreningen försökte på alla möjliga sätt att både kunna minska kostnaderna för verksamheten, 

men också olika sätt att få in ekonomiska medel till verksamheten. Föreningen eller rättare 

sagt nöjeskommittén som under 1932 arrangerade två dansaftnar och en midsommarfest och 

där den totala vinsten uppgick till 277 kronor är ett exempel på detta. Styrelsen uttrycker dock 

en viss besvikelse över att Trettondagaftonens danskväll endast gav ett överskott på c:a trettio 

kronor trots att Bryggeriarbetarförbundet avd 115 hade ställt lokalen gratis till förfogande, 

men förklarar genast detta med den stora konkurrensen av julgransfester, som fackförening-

arna anordnade vid denna tid.43  

  Ett annat exempel som årligen gav en inkomst på flera hundra kronor var genom att sälja 

polletter till båtarna som gick till anläggningen. 1932 sålde föreningen 7 000 polletter, vilket 

gjorde att resan blev fem öre billigare per väg. Året efter sålde man 9 000 polletter och det 

inbringade en förtjänst på mellan sex och sjuhundra kronor. Avtalen med bolaget Stockholms 

Ångslups AB var konstruerade så att om lyckades sälja minst 8 000 polletter så fick 

föreningen en provision som utgjordes av 3 procent på den försålda summan. Dessutom så 

tjänade resenären tio öre per resa om man köpte pollett att betala resan med. Med det andra 

bolaget som trafikerade sommarhemmet, Gustavbergs Fabrikers Intressenters AB var det inte 

möjligt att träffa någon rabattuppgörelse med.44 

 

 

7 Sammanfattning och slutsatser 

Arbeterskornas semesterhem ute på Skurulandet invigdes i juni 1928. Initiativtagare till 

projektet var den driftiga och stridbara ordförande i Stockholms Kvinnliga Fackliga 

Samorganisation, Anna Johansson-Visborg. Hon var dessutom ordförande i 

Bryggeriarbetarförbundets avd 15, en avdelning, som hon hade varit med att starta 1901 och 

blev dess förste ordförande fram till 1953 då han avled. 

Anna Johansson-Visborg var också politiskt aktiv mellan 1928-50 bl a som ledamot av 

Stockholm Stads sjukvårdsstyrelse och stadskollegiet den tidens motsvarighet till dagens 

                                                 
42 Svarsbrev från Stadskollegiet daterat 1 november 1934 
43 Rapport från dansafton på Folkets Hus 31/10-31. Skottårsbalen 27/2-32 
44 Styrelse- och Revisionsberättelse över Arbeterskornas Semesterhemsförening 1935 
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kommunstyrelse samt var en av grundarna av kooperativa kvinnogillet och dess ordförande 

fram till 1938. Semesterhemmet ägdes på pappret av Stockholms Kvinnliga Fackliga 

Samorganisation, men frågan är nog om inte Anna Johansson-Visborg var ägare, eftersom 

hon betalade kontantinsatsen, när köpet gjordes upp och den insatsen fick hon i praktiken 

aldrig tillbaka, annat än i form av andelar många år senare.  När anläggningen övergick till att 

drivas i stiftelseform fick hon precis som övriga andelsägare skänka sina andelar till stiftelsen. 

Stiftelsen kom dock att bära hennes namn nämligen Anna Johansson-Visborg Minne, vilket 

den fortfarande gör i dag. 

  Det fanns många svårigheter innan föreningen fick ordning på den ekonomiska delen av 

verksamheten och det beror i huvudsak på att det egentligen inte fanns något grundkapital i 

föreningen utan hela verksamheten var uppbyggd på Anna Johansson-Visborgs förmåga att 

tigga bidrag och söka anslag till verksamheten dels bland de fackliga organisationerna, men 

också företag och privatpersoner. 

  Till den ursprungliga tomten köpte man flera gånger till nya fastigheter och därigenom ådrog 

man sig nya utgifter. Grunden för expansionen var nästan alltid att efterfrågan på att hyra en 

liten stuga eller ett rum ute på anläggningen var större än tillgången och Anna Johansson-

Visborg hyllade principen att ju fler möjligheter att hyra som det fanns desto större 

ekonomisk täckning fick föreningen. 

  Utöver inkomna hyresintäkter så arbetade föreningen med att dels minska kostnaderna och 

det togs initiativ till att anordna danser och andra sammankomster, som alltid lämnade ett vist 

överskott och styrelsen hade förhandlat fram en överenskommelse med det ena båtbolaget att 

föreningen fick provision om antalet försålda poletter översteg ett visst antal. Den största 

inkomstkällan utgjordes dock av anordnade lotterier. Totalsumman för perioden 1932-39 

uppgick netto till mer än 100 000 kr dvs i genomsnitt 12 500 kronor per år. 

  De ekonomiska problemen med verksamheten har hela tiden handlat om att det kostade 

mycket pengar för att underhålla och reparera de äldre byggnader som fanns på området. Den 

enda byggnaden som föreningen lät bygga var nämligen restaurangen alla övriga byggnader 

var redan på plats vid köpet.   

  I föreningens kassa fanns när man köpte området endast 210 kronor och enligt 

årsredovisningen för 1939 uppgick värdet av fastigheterna till 278 000 kronor och skulderna 

till c:a 135 000 kronor, vilket får betraktas som en mycket god investering. 

Starten och uppbyggandet av Arbeterskornas Semesterhem är i allra högsta grad en produkt 

av det gemensamma arbetet som ju helt skedde på ideell väg dvs med några få undantag var 

det ingen som fick betalt för sin arbetsinsats i varje fall inte under den undersökta 
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tidsperioden. I motsats till vad som gällde de andra semesterhemmen, som jag tidigare har 

behandlat i min b-uppsats, så utgick inte heller några arvoden till styrelseledamöterna. De 

enda som fick betalt för sina tjänster var en arkitekt som hjälpte föreningen med ritningar till 

anläggningen, vaktmästare och några hantverkare som föreningen var tvungna att anlita på 

grund av deras specialkunskap.   

  Det här är också ett forsknings- eller åtminstone en omfattande arkivstudie som jag hoppas 

att någon forskare i framtiden väljer att fortsätta att arbeta och analysera och gärna då som en 

del av hur människor valde att tillbringa sin ledighet, som sedermera övergick i den första 

lagen om reglerad semester, 1938.  Det är viktigt att även dessa projekt undersöks och görs 

mer kända än vad som faktiskt är fallet i dag. Det är ett utmärkt exempel på hur ett 

gemenskapsprojekt kunde startas och utvecklas till att i dag vara en stiftelse, värd miljoner 

kronor. Det var en viktig och uppskattad verksamhet för dem som använde sig av möjligheten 

till att få ta del av sommar sol och värme och som dessutom hade förmånen att ligga nära 

Stockholm. 

  Avslutningsvis kan jag konstatera att detta communityprojekt, eller gemensamhetsprojekt, 

som av några bedömdes som ett våghalsigt projekt i slutändan blev till en stor framgång och 

detta skall man naturligtvis tacka alla kvinnor och män som de första åren slet ont ute på 

anläggningen för att visa att också kvinnor kan. Det är ju helt klart att det hade nog inte blivit 

något ställe dit kvinnorna kunde åka ut för att koppla av från dagens hårda arbete, om inte den 

målinriktade och viljestarka, Anna Johansson-Visborg hade tagit initiativet till Arbeterskornas 

Semesterhem på Skuru redan år 1928. 
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8 Käll- och litteraturförteckning 

 

8.1 Källor 

Nedanstående handlingar finns på stiftelsens kontor i Nacka: 

Beslut om anslag från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 31/5-29 

Brev från Olof Lindholm till Anna Johansson-Visborg bl a om förslag till kvinnogillenas 

sommarbyn och övriga tomtköp, 16/3-28, 6/11-28 och 25/7-31 

Brev till Danviks Hospital angående befrielse av recognitionsavgiften 17/9-29 med svarsbrev 

16 /10-31  

Brev angående fattigvårdskontroll av hyresgästerna på Skuru från Anna Johansson-Visborg 

till Stadskollegiet i Stockholms stad, 20/1-31, 30/10-31, 21/11-31, 21/6-32 och 1/11-34 

Brev angående  köp av Kungshamn, 25/4-30 

Brev från Kungliga Pensionsstyrelsen angående anslag 29 /10-29   

Byggnadskontrakt upprättade mellan Olof Lindholm och Anna Johansson-Visborg, 23/5-28 

Kassarapport 15 juni 1928 till och med 15 oktober 1928 

Rapport från anordnade dansaftnar 1931 och 1932  

Stadgar för Stockholms Arbeterskors Semesterhemsförening 

Tablå över Tombola-lotteri 1932 anordnade av Stockholms Kvinnliga Arbeterskors 

Semesterhemsförening 

Utdrag ur protokoll fört vid SKFS halvårsmöte 12/10-29 

Årsmötesprotokoll 1931-39 från Stockholms Arbeterskornas Semesterhem u p a 

 

Handlingar som finns på Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm: 

Protokollsbok från Sv Bryggeriarbetareförbundet avd 15 mellan 1928-1939 

Protokollsbok från Stockholms Kvinnliga Fackliga Samorganisation mellan 1928-1930 

Protokollsbok från FCO kvinnosektion 1931-1933 
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