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VANDRARHEMMETS I SÖDERKÖPING HISTORIA 

 

Den första delen av vandrarhemmets i Söderköping historia  

var införd i Gillets årsbok 2001.  

 

Perioden 1952 - 1963: GILLETS VANDRARHEM 

 

Korskullen-Gilleskullen 

 

1957 beslutar staden att det nya markområdet som tillkommit i samband med den nya 

vägsträckningen skall tillföras Gillet och därmed kunna användas som campingplats. 

Campingplatsen som sedan minst 1941 drivits av Gillet kvarstår under perioden, men år 1961 

övertas den av staden. 

 

Verksamheten under perioden 

 

Som väntat noteras gästrekord redan den första sommaren, 1952, i det nya vandrarhemmet 

(Mangelgården) med, enligt tidningen, 890 gäster ett par dagar före stängningsdags, mer än en 

fördubbling av tidigare rekord, men färre gäster än Gillet hoppats på. Man räknar dock att siffran 

skall gå i höjden när nyheten om vandrarhemmet spritt sig i landet. Gästantalet var dock ej så högt 

till en början, enligt vad föreståndarinnan Ulla Johansson kunde meddela strax före midsommar, 

men dels har vädret varit lite kyligt och dels börjar inte industrisemestern förrän efter 

midsommaren. 34 utmärkta sängplatser står till förfogande och dessutom finns det 14 st i gamla 

Ryttartorpet, som står i reserv.  

 

 

Gästerna utgörs, den första sommaren, mest av bilburna personer som är födda på 1880-talet, 

meddelar hon vidare. Föreståndaren menar att det mest är ungdomar som cyklar och de hade strax 

före midsommar varit ganska få. Ett undantag var tvenne damer "lärarinnor till professionen och 65 

år gamla som cyklade etappen Ålberga - Söderköping på en dag". Som regel stannar gästerna bara 

en natt, även om regeln tillåter fem nätters övernattning. Det gästerna klagar på är avsaknaden av 

toalettanordning inomhus, köket är alla stormförtjusta över, liksom de moderna duschutrymmena, 

och slutligen får sängarna "de amplaste lovord". Under säsongen hade man enbart en vandrande 

gäst. 

 

Mitt på sommaren 1953 rapporterar föreståndarinnan en nedgång "då rapporterna om 

paratyfusepidemin var som mest oroande" med ungefär 2 - 3 gäster per natt. Det som ökat är antalet 

mopeder, så att de flesta som övernattar åker moped. Utlänningar är det ont om "även i år". 

 

Nästa år, 1954, rapporteras i slutet av maj, att Fred D och Mildred Adams från San Diego i 

Califonien, "som kommit över för att "göra" Sverige i bil" var de första gästerna när 

vandrarhemmet öppnade. 

Gästantalet toppades under "den stora solförmörkelsen" rapporterar man, med totalt 1687 

övernattningar under säsongen. 

 

 



 
 

Invigningen av STF:s vandrarhem Mangelgården den 17/5 1952, foto G Frödin STF 

 

 

 

 



År 1955 rapporterar man 1557 övernattningar, en något mindre siffra än föregående år, men 

föreståndarinnan fru Elsa Bergholtz menar att det beror på "det enastående vackra och varma vädret 

som gjorde att så många föredrog att ligga ute i tält eller i bilarna". 320 tält har noterats och 468 

bilar på Gilleskullen. "Gästerna har varit trevliga och bra att komma underfund med" och har 

kommit från 18 nationer.  

När Norrköpings Tidningar besökte hemmet kunde man konstatera i rubriken "Bara utlänningar 

gästar Söderköpings Vandrarhem" därför att den natten sov där "22 tyskar, 6 turkar, ett par 

australienska unga damer och ytterligare ett par likaledes unga danskor". Mitt i den "babyloniska 

förbistringen" och i "kakafonin" satt Elsa och Gösta Bergholtz och präntade "de inte alltid så lätta 

turkiska namnen". Tyskarna var en busslast nyutexaminerade ingenjörer vid den maskintekniska 

linjen i Wuppertal i den tyska västzonen, 28 unga män med en av sina universitetslärare som 

färdledare, och tillsammans med dem de 6 turkarna som studerat vid samma linje. Vad som mest 

frapperat dem var "hur otroligt rent " det var i Sverige och med "alltför lite folk mot vad man var 

van vid hemma". 

 

Under nästkommande år avgörs avtalsfrågan med STF. Intendent B Frödin från STF besökte 

Söderköping den 14 februari och diskuterade det gamla kontraktet och efter smärre justeringar av 

detsamma godkändes det av Gillets styrelse den 15 februari 1957.  

Under våren detta år repareras vaktmästarbostaden. Först diskuterades isolering av ytterväggarna 

och upptagning av en dörr mellan bostaden och samlingssalen, och beslutades att det senare 

omedelbart skall verkställas och att reparationer totalt skall utföras av byggmästare Gabrielsson för, 

enligt anbud, 400 kronor. Dörren skall under gästsäsongen hållas stängd i enlighet med 

överenskommelse med STF. Av verksamhetsberättelsen framgår att även värmeisolering utförts. 

 

Vaktmästaren har efter säsongen 1958, framfört klagomål på uppvärmningen av dagrummet, vilket 

Gillet menar är STF:s problem eftersom det är STF som upplåtit rummet till vaktmästarfamiljen 

och dessutom enligt avtalet skall stå för de inre reparationerna. Dessutom påstår man i styrelsen att 

STF har för avsikt att riva kakelugnen, vilket man skall försöka förhindra. Ett par veckor senare 

kunde vaktmästarfrun till Gillet överlämna en skrivelse från STF ang uppvärmningen i dagrummet, 

som disponeras av familjen. Vid brandsyn hade även framförts klagomål på att fast stege mellan 

vindsgolv och taklucka saknades och att s k nockbrygga ej heller fanns. Beträffande kakelugnen så 

hade den befunnits värdelös och man skulle nu ta in offert på alla åtgärder inkl alternativt 

uppvärmningssystem. 

Mitt under dessa värmeproblem diskuterades "vaktmästarfrågan" i styrelsen. Så slutligen skriver 

intendent Frödin  

"Beträffande vaktmästarfamiljen vet jag av egen erfarenhet hur svårt det är att få personal på 

anläggningar, där löneförmånerna måste hållas nere så lågt som möjligt. Jag vet att man även i 

Söderköping haft dylika svårigheter. Lyckligast vore naturligtvis om Gillets vaktmästare och vår 

föreståndare kunde bli ett äldre par med vuxna barn"  

I februari 1958 får vi för första gången kunskap om löneförmånerna för föreståndaren. STF får i 

logiavgift 1,50 kr/person och föreståndaren 1,00 kronor per person. Dessutom får föreståndaren 

hela inkomsten för uthyrning av sovpåsar och serveringsrörelsen och dessutom provision som 

STF:s ombud. Samtidigt skall föreståndaren stå för halva sophämtningskostnaden, alla 

telefonutgifter utöver grundkostnaderna, all elektrisk strömförbrukning, alla tvättutgifter och 

slutligen utgifter för serveringen, städningen mm.  

 

Vaktmästar- och föreståndarbefattningen ledigförklaras åter 1959 och annons insättes i  

Norrköpings-Tidningar, Östergötlands Dagblad och Östergötlands Folkblad. Ett omfattande 

intervjuschema görs upp och i detta namnges 18 personer: 

 



Med Gunnar Hjalmar Hultman och hans maka Gunborg upprättas ett avtal gällande t o m mars 

1960 och med förlängningsmöjlighet. 

 

Vaktmästarens åligganden: 

- svara för ordning och vårdnad inom området 

- gårdsrenhållning 

- rensa och ansa grusgångar och rabatter 

- slå av gräset 

- hålla efter buskvegetationen 

- anmäla uppkomma skador på byggnader och föremål 

- laga mindre skador mot materialersättning 

- byta tegelpannor och fönsterrutor 

- göra enklare underhållsarbeten 

- lämna biträde vid utställning eller omflyttning av föremål 

 

Föreståndarens åligganden: 

- vara värdinna 

- ansvara för turistföreningens tillhörigheter 

- se till att gällande ordningsföreskrifter beaktas 

 

Båda tillsammans: 

- anvisa parkeringsplats för gästers och tältandes bilar 

- anvisa tältplats för tältande 

- mot kvitto inkassera fastställda avgifter 

 

Rättighet föreligger för att 

- svara för servering 

- skörda bärbuskar och fruktträd 

- odla vid vandrarhem och manbyggnad befintliga trädgårdsland 

 

Vid styrelsemötet kort efter avtalets upprättande konstateras att både STF och Gillet ändrat 

uppfattning beträffande dagrummet, som nu enligt avtal med STF, ingår i vaktmästarens bostad, 

som sålunda nu är på 2 rum och kök. Som en följd av detta beslut väcker man nu till liv de gamla 

tankegångarna om inredning av vindsvåningen, som man nu vill göra till dagrum. Efter ett par 

veckor beslutar man inköpa 100 kvm golvvirke från rivningen av den s k Engströmska fastigheten 

och uppdra åt byggmästare Gabrielsson att kostnadsberäkna ett inredningsförslag. Likaså tillskriver 

man stadsfullmäktige med ansökan om medel till kostnaden för dagrummet. Efter ytterligare ca en 

vecka, i slutet av maj, sammanträder styrelsen igen och då man har tillgång till en 

kostnadsberäkning beslutar man anhålla om bidrag med 5.000 kronor. I brevet till staden framhåller 

man, förutom orsaken till att det gamla dagrummet ej längre är disponibelt, att STF menar "att 

kommunernas åtaganden, betr vandrarhem, blir allt större. Man anser det vara en kommunal 

angelägenhet, att lika väl som det finns goda hotell även finns ett gott vandrarhem". Intendenten 

tycker också att det vore bra om frågan var löst till den 9 - 10 juli då närmare 30-talet unga lärare 

och lärarinnor från Västtyskland är förhandsanmälda och det vore bra om "de vid hemkomsten 

endast hade gott att berätta om Söderköping och dess vandrarhem". 

Drätselkammaren tillstyrker förslaget ur 1960 års stat och stadsfullmäktige beslutar i slutet av 

oktober enligt förslaget med tillägget att lokalerna skall hållas tillgängliga för föreningslivet och 

ungdomsverksamheten i orten.  

 



STF kontaktades i frågan av intendent Levén, men turistföreningen kunde ej ge besked förrän 

senare under året. I december hör STF av sig och meddelar att man ej är beredd, för närvarande, att 

bistå med medel. Parentetiskt meddelar man att man just bidraget med att installera ett nytt kylskåp 

i stället för ett trasigt sådant, att de sanitära förhållandena är bra, då en ny WC installerats för ett 

par år sedan och dessutom menar man att man redan har ett tillräckligt stort dagrum på 

bottenvåningen.  

Gillet beslutar att anhålla om bidrag för reparationer från Stadsfullmäktige och från STF och 

dessutom väcks frågan om "att Gillet borde söka bli befriat från åtagandet" beträffande hela 

fastigheten och dess skötsel.  

 

I början av 1962 diskuterar Gillet möjligheten att säga upp avtalet med STF beträffande 

vandrarhemmet och föreståndarinnetjänsten.  

Vaktmästare Karlsson begär ersättning för minskad inkomst för att tältplatsen mm utarrenderats, 

han begär även kortare uppsägningstid p g a ev förflyttning till en varmare bostad, vilket det senare 

accepterades. I augusti säger vaktmästarparet upp sig beroende på att bl a  "bostaden är så kall att 

densamma väl knappast kan anses bebolig vintertid - i synnerhet för familj med små barn - då 

densamma närmast får betraktas som uthus." 

 

Efter ny annons inkommer en ansökan till den lediga tjänsten från Ingeborg och Eskil Ohlin, 

Söderköping, vilka informeras om de från STF erhållna villkoren. Tydligen avser Gillet anställa 

dessa som vaktmästare och föreståndare, men då fru Ohlin blir sjuk föreslår hr Berndtsson att en 

hos honom blivande hyresgäst, fröken Ringdahl, anställes som föreståndare för vandrarhemmet, in 

facto har hon redan flyttat in i vaktmästarbostaden, sedan vaktmästare Ohlin avstått bostaden. 

Åtgärderna godkändes och avtal skall tecknas med fröken Ringdahl.  

 

Någon vaktmästare har ej anställts och postmästare Levén för ett resonemang i ett brev till STF ang 

campingplatsen, som "staden lagt beslag på", att flaggstången ingår i densamma och således ej kan 

användas för Turistföreningens flagga, att bostaden nu åter består av rum och kök och enbart 

disponeras under vandrarhemmets öppethållande, att vindens inredning fortfarande är ett önskemål 

och slutligen hemställer han å Gillets vägnar "att STF tillsammans med Söderköpings stad ville helt 

svara för vandrarhemsrörelsen. Gillets del i verksamheten skulle således inskränka sig till 

upplåtande av mangelgården till vandrarhem." 

STF:s Gunnar Frödin besökte Söderköping den 12 september och diskuterade då  ombyggnad av 

vandrarhemmet och hemställer därefter i ett brev att kontraktet med Gillet förlänges till att gälla på 

25 år fr o m 1 juni 1964. Med brevet följer en mycket omfattande och detaljerad beskrivning av de 

föreslagna åtgärderna som är kostnadsberäknande av byggmästare Stig Blixt till 35.000 kronor. 

Genom åtgärderna förlorar man 4 bäddar men får i st för 3 logement 7 st familjerum vilket man tror 

kommer att ge ökad logifrekvens. Förslaget innebär således att en korridor på övervåningen 

anordnas. 

 

Från mars månad detta år härstammar den enda inventarieförteckning som från äldre tider hittats i 

de olika arkiven. Då den är mycket omfattande och detaljrik har här valts att endast återge valda 

delar av densamma. 

 

Bäddutrustning: 

35 st madrasser, madrassvar, kuddar, kuddvar, underkuddar och bottenskydd 

68 st filtar med invävt STF-monogram 

 

Linneförråd: 

50 st sovpåsar 



1 ds toaletthanddukar 

2 ds porslinshanddukar 

2 ds glashanddukar 

2 ds dammhanddukar 

 

Köksutrustning: 

36 st äggkoppar 

8 vaser 

3 ds tallrikar fl 

3 ds tallrikar fl 

3 ds desserttallrikar dj, varav 16 st saknas 

3 ds desserttallrikar fl, varav 32 saknas 

varefter uppräknas assietter, thegods, kaffegods, dricksglas, knivar, gafflar  osv osv 

1 st kittel alum 15 lit 

1 st kittel alum 12 lit, som fattas 

1 st kittel alum 6 lit 

1 st kittel alum 4 lit, som är defekt 

varefter uppräknas ytterligare redskap, hinkar mm mm  

3 st sockerströare 

3 st saltströare 

3 st pepparströare 

varefter noteras diskdukar, borstar, potatisskalare mm mm 

11 st papperskorgar 

1 st kassaskrin 

1 st kylskåp 

1 st kokplatta 

1 st fotogenelement 

20 stolar Gustav 

7 stolar Ernst 

bord, skrivbord, fåtöljer, anslagstavla 

11 st tvålkoppar 

11 st handfat 

11 st speglar 

16 st rullgardiner 

2 st brandsprutor 

1 st bocchiaspel 

1 st schackspel 

1 st fortunaspel 

2 st cykelställ 

 

Gäster och gästnätter 

 

En märkbart stor ökning av antalet gäster och gästnätter märks vid övergången från Grindstugan till 

Mangelgården, vilket givetvis kan hänföras till den ökade kapaciteten, från 15 bäddar till 35 

bäddar. 

 

År Gäster Gästnätter 

 enl STF enl STF 

1952 903 979 

1953 792 879 



1954 1566 1687 

1955 1514 1554 

1956 1589 1699 

1957 1208 1282 

1958 1135 1188 

1959 1176 1282 

1960 1213 1278 

1961 1278 1306 

1962 1104 1127 

1963 1050 1153 

    

Summa 14528 15740  

Genomsnitt 1210,7 1311,7  

 

Utländska gäster 

 

Under perioden redovisas i Gillets årsredogörelser för några år antal gäster från andra länder. 

 

Nation 1955 1957 1958 1959 1960 1961     1962 

 

Tyskland 71 70 67 96 ca 85 81 71 

Danmark 28 23 25 21 x 11 21 

England 24 29 17 12 x 23 15 

USA 12 4 3 7 x 12 18 

Finland 11 12 5 1 45 16 9 

Australien 9 13 6 14 5 8 3 

Turkiet 6   1 

Italien 5 2 5 5  6 2 

Schweiz 3 3 5 2  8 3 

Canada 3 4 3 3  5 

Norge 3 5 2  x  4 

Österrike 3 2  1  4 3 

Spanien 2 

Sydafrika 2 5 1 2 4 1 1 

Syrien 2 

Frankrike 1 8 10 5  7 19 

Argentina 1     2 1 

Holland  10 4 1  1 2 

Colombia  1  1 

Polen   3 

Vietnam   2 

Belgien   1 4  4 4 

Lettland    1   1 

Libanon    1 

Egypten      2 

Island      2 

Israel      2 4 

Nya Zeeland      1 

Marocko      1 1 

Statslös      1 



Algeriet       2 

Ascension       1 

 

Färdsätt 

 

Ett par år mättes även samtliga besökares färdsätt. 

 

Färdsätt 1961  1962 

 

Bil 1025  872 

Gående 2  5 

Liftat 9  8 

Båt 8  17 

Kanot   2 

Tåg 9  14 

Cykel 47  52 

Moped/ 

motorcykel 79 

Moped   39 

Motorcykel   34 

Buss 99  59 

Flyg   2 

 

Föreståndare 

 

 År Föreståndare enl STF   

  

1952-54 Fru Ulla Johansson  

1955-56 Elsa och Gösta Bergholtz 

1957-58 Fru Astrid Pettersson 

1959-60 Fru Gunborg Hultman  

1961 Fru Gunborg Hultman och/eller Laila och Sven-Olof Karlsson 

1962 Laila och Sven Olof Karlsson  

1963 Fröken Ingrid Ringdahl 

 

Gillet hade i bland problem med att få tag på personal och annonserade i tidningarna efter sådan. 

Orsakerna till detta menar man, som framgått ovan, beror på bostadens kvalitet. 

 

Perioden 1964 - 1988: STF TAR ANSVARET 

 

Ansvaret och verksamheten 

 

Den siste mars 1964 har inget ytterligare hänt om vandrarhemmets fortsatta drift, i april har den 

inom Gillets konstruerade museinämnden uppgiften att utreda frågan.  

I maj rapporterar denna att STF vid samtal påtagit sig ansvaret för vandrarhemsverksamheten. 

Någon skriftlig överenskommelse föreligger dock ännu ej.  

 

I januari 1966 får Gillet ett brev från STF med förslag till avtal där STF vill att Gillet skall svara för 

vandrarhemsverksamheten. Det beslutades att "Gillet ej kan göra detta men i mån av möjlighet 

gärna hjälpa STF härmed utan något formellt åtagande". 



 

Utifrån ovan vaga uppgifter, kontrakt eller avtal går ej att finna i arkiven, så kan man konstatera att 

STF själv tog över ansvaret för vandrarhemsrörelsen, kanske inte 1964 som Gillet noterade utan 

troligare först 1965. Gillet kvarstår dock som ägare av fastigheten. 

 

Fastigheten och verksamheten 

 

Hr Delden får 1964 i uppdrag att, efter de omfattande inre åtgärderna, försöka förmå byggmästare 

Blixt att ersätta den glasade reservdörren på gaveln med en enkel trädörr som bättre skulle "smälta 

samman med husväggen”. Senare får denna också i uppdrag att via byggmästare Nissroth 

ombesörja reparation av vandrarhemmets tak.  

STF genomförde det planerade korridorsystemet men installerade också "rinnande vatten" i 

sovrummen samt varmdusch. 

  

I början av december 1965 kan Gillet konstatera att Mangelgården genomgått "en stor omändring 

interiörmässigt, en ändring som Gillet ej bekostat". Gillet har dock reparerat taket på huset förutom 

en hel del ändring på andra byggnader, gallring av buskar mm.  

 

"Vandrarhemmet i Söderköping samlar många nationaliteter" skriver NT-ÖD den 15 juni 1966 och 

noterar att senare år har man kunnat glädja sig åt allt bättre besökssiffror. Upprustningen från 1964 

då 7 familjerum skapades menar man bidrar. De totalt 30 bäddarna räcker ej under högsäsongen 

och konstaterar att man redan haft långväga gäster från Australien och Japan, allt enligt 

föreståndarinnan sedan 4 år fröken Ingrid Ringdahl.  

Under juli månad fick hundratals gäster avvisas "då efterfrågan på sovplatser var betydligt större än 

vad hemmet kan bjuda". Fröken Ringdahl lyckades dock placera en hel del i privatrum och om det 

ej räcker har hon ett gott samarbete med Valdemarsviks vandrarhem. "Tanken på att skapa ett större 

vandrarhem finns väl, men än har det inte resulterat i några egentliga planer”.  

På hösten är det livfullt då de många utlänningarna kommer med besökare från Israel och Afrika 

och från de flesta länder i Europa. "Fröken Ringdahl är inte språkkunnig och de utländska 

besökarna talar sällan svenska." "Det gäller att peka och med teckenspråk förklara sig" något som 

tydligen går bra eftersom hon "trivs bra med sin uppgift". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Äldre informationsskylt 

 



 

Under slutet av sommaren 1971 tar NT-ÖD fram en gammal rubrik "Vandrarhem i Söderköping för 

litet under högsäsong" och för första gången, bland funnen dokumentation, avporträtteras 

vandrarhemspersonalen, i detta fall Britt och Rolf Hagström från Lund, där de bedriver sociala 

studier. De menar att vandrarhemmet under juli månad kunde vara minst dubbelt så stort. Man 

menar att gästerna besöker Söderköping av många skäl, men det vanligaste är att man har 

Kolmårdens djurpark som huvudsyfte för sin resa. Kanalbesök gör man också för att granska 

slussningarna. Värdparet menar också att gästerna i förväg läst in Söderköpings historia och att de 

kan mycket om staden. Med fler arrangemang skulle man säkerligen kunna locka fler besökare till 

staden, menar Rolf Hagström. 

Vandrarhemmet hålls öppet under 4 månader, men hade relativt låg besöksfrekvens i början. Under 

augusti räknar man med trängsel pga de många utlänningarna. Bilen är det vanligaste färdmedlet 

men hittills har 64 resenärer kommit per cykel, oftast ungdomar, men ett undantag fanns i form av 

ett 70-årigt par som var ute på långtur. När vandrarhemmet är fullbelagt kan det vålla problem att 

hysa in cyklister som ju näppeligen kan åka till ett närbeläget vandrarhem. 

 

I början av juni 1972 finns som vandrarhemschef den 24-åriga Ingrid Samuelsson från Vikbolandet. 

Hon gläder sig mycket över att ha fått jobb efter att ha varit arbetslös hela våren. "Toppen" säger 

hon. Arbetet är enligt Ingrid mycket omväxlande och består egentligen av tre sysslor: 

Huvuduppgiften är själva vandrarhemmet, från vilket arbete hon är ledig varje dag mellan 10.00 

och 16.00. Resten "av dygnet är hon i farten om så skulle behövas". Föreståndaren sköter också 

turistinformationen i staden, det finns ingen turistbyrå, men kanske att en sådan flyttar in i 

Rådhuset när det blir tomt. Slutligen är hon guide i staden och skall för turister visa husen på 

Korskullen.  

"Jobbet är härligt. Fast man blir inte fet av det. Jag får provision för varje gäst som övernattar." 

Men för den skall hon själv betala rengöringsmedel, toalettpapper och liknande. 

 

I februari 1973 får på Gillets sammanträde präntaren i uppdrag att lägga fram förslag till utökning 

av vandrarhemmet med två rum i den s k Mangårdsbyggnaden. På marsmötet meddelar präntaren 

att han undersökt utökningen men funnit att ett provisorium skulle innebära betydande kostnader. I 

stället föreslås att man skall undersöka möjligheten att inreda ett rum ovanför källaren.  

 

Ingrid Samuelsson, "Mangelgårdens tomte tror det finns spöken" på "Sveriges finaste vandrarhem", 

någon som hon konstaterar i NT redan dagen efter det att hon öppnat för säsongen den 15 maj. Nu 

ligger vandrarhemmet i den högsta prisklassen - "det finns kallt och varmt vatten på varje rum och 

tillgång till dusch", men när gästerna klagar hänvisar hon dem 50 meter nedåt gatan, till Brunnen.  

Första arbetsdagen ägnar hon åt att städa och göra ordning sängarna, genom att dra på överdrag på 

madrasserna och vika samman filtarna. Tyvärr saknar hon varmvatten eftersom vattenledningen 

frusit sönder under vintern. Duschrummets väggar har målats orange och i rummet utanför har en 

fläkt satts in. Elektriska element har satts in sedan förra året så att man nu slipper kakelugn och 

kaminer.  

Själv har hon sytt gardiner till samlingsrummet och köket och dit dessutom skaffat ett kylskåp. 

Gillet har dessutom lovat att man skall göra en del yttre åtgärder bl a lägga singel på gårdsplanen. 

"Förra året" säger hon "hade vandrarhemmet 1984 övernattningar, varav 149 var cyklister". "Det 

förekom inget bråk under hela förra säsongen och det krav jag ställer på gästerna är i stort sett att 

de ska uppföra sig hyfsat - om inte så åker de ut." De bilburna, menar hon, måste alltid ha bilen 

inom "en armlängds avstånd" varför en del åker in och parkerar på gården.  

Årets första gäster kommer snart, men droppar det inte in någon framåt kvällen så lämnar Ingrid 

bostaden i Mangelgården och far till sitt riktiga hem "så angelägen är jag inte att trängas med 

spökena här. Gården har ju åldern inne och det är inte bara jag som har hört steg uppe på vinden". 



 

Från sommaren 1976 finns ett brandsynsprotokoll bevarat. Brandchef Ragnar Widholm noterar 

"Med anledning av byggnadernas konstruktion måste, för att uppnå erforderlig personsäkerhet, 

förebyggande åtgärder vidtagas som i möjligaste mån syftar till att bl a tillgodose krav på 

utrymningsmöjligheter, motverka snabb brandspridning, underlätta upptäckt av brand samt 

säkerställa tidigt utrymningslarm". En mängd åtgärder räknas upp: 

 

- Brännbara väggar och tak i trapphus, samlingsrum  mm skall beklädas 

- Utrymningsväg skall avskiljas och vissa dörrar vara självstängande 

- Rum 1 förses med nödutrymningsbrygga och livräddningsstege 

- Automatiskt brandlarm kopplat till brandkåren och utrymningslarm inrättas 

- Telefonapparat skall finnas tillgänglig hela dygnet 

- Korridor mm skall förses med ledljus 

- Brandredskap flyttas och skall regelbundet besiktigas 

- Elinstallationen skall årligen ses över 

- Dörrar skall kunna öppnas utan nyckel 

 

Nils Delden kan på Gillet i mars rapportera att Sten Samuelsson haft kontakt med Ingemar Lindell 

vid STF ang sommarens upplåtande av Mangelgården till vandrarhem. I augusti samma år tycks det 

som om brandsynskraven ej kunnat åtgärdas utan att man försökt kontakta kommunen i frågan. I 

slutet av september kan Sten Samuelsson meddela att diskussioner genomförts med STF. Vid 

fortsatta förhandlingar beviljades han på egen begäran entledigande från desamma till vilket utsågs 

Nils Delden, Per S Anelid och Sture Bohlin. 

 

Vid mötet i slutet av mars kan man rapportera att sammanträdet ägt rum och att STF representerats 

av Magnus Eriksson och Sten Samuelsson. STF var positiva till justeringar av det gamla avtalet 

från 1 juli 1952 och man var överens om att STF ensamt i fortsättningen skulle svara för 

brandförsäkring av Mangelgården.  

STF sänder i april 1978 till Gillets ålderman Per S Anelid förslag till ändringar i det gamla avtalet. 

STF åtager sig bl a inget yttre underhåll av fastigheten, vilket man föreslår att Gillet ber kommunen 

bistå med. Man avser också föreslå kommunen att rusta upp Mangårdsbyggnaden så att den skall 

kunna rymma 15 - 20 bäddar, om man gör det eller står för Mangelgårdens yttre underhåll menar 

STF att kommunen bör få "erhålla en mindre del av logiavgiften". Slutligen är STF berett stå för 

allt underhåll för föreståndarbostaden, telefon, el och vatten och hela fastighetsförsäkringen. 

I juni behandlar kommunstyrelsens i Söderköping arbetsutskott en framställan från STF ang 

disponering av Mangårdsbyggnaden och STF föreslår att kommunen skall ersättas med 2 - 3 kr per 

gästnatt. Man föreslår även att kommunen går in på något sätt så att yttre underhåll av 

Mangelgården garanteras. KS utser Lennart Hanell och Gunnar Andersson till att ta upp 

diskussionen mellan berörda parter. Kallelse till möte utsändes och Gillet representeras av "PA, 

Delden och Berndtsson" den 2/11 kl 14.00 -16.00 i diskussion av vad som kallas "Korskullens 

framtida skötsel och driftform". I sammankomsten deltar dessutom från Fritidsnämnden Yngve 

Berggren, Gunnar Tibbling och Karl-Axel Svensson, från Söderköpings Brunn Stig Ekblad och 

som sekreterare fungerar Bert Tenselius. Per S Anelid föreslår att kommunen styckar av 

mangårdsbyggnaden och säljer den till intresserad person så att man får boende i området. 

Stig Ekblad menar att utökningen av vandrarhemmet skulle kunna lösas genom att man använde 

Brunnens reception och Villa Lagberg under sommarhalvåret. Fritidsnämnden, genom Gunnar 

Tibbling, önskar en samlad lösning på campingplats, vandrarhem, gästhamn, tennisbana och tillsyn 

av fastigheterna. Gruppen enas om att föra frågorna vidare och beträffande vandrarhemmet innebär 

det att kontakt skall tas med STF. 

 



1979 fortsätter avtalsförhandlingarna och innebär att gruppen föreslår att Mangelgården överlåtes 

till kommunen mot att Gillet får hyresintäkterna från lägenheten i muséet, bredvid S:t Laurentii 

kyrka, dit man flyttat sin verksamhet.  

 

I början av 1980 kallar kommunen Gillets representanter till samtal vid vilket STF skall närvara. 

Gillet utser Per Anelid, Sture Bohlin, Nils Delden och Arne Lundblad och menar att man skall ta 

upp Mangelgårdens avyttrande, Gillets lokalbehov beträffande "Gamla gymnastiken" och att Gillet 

bör få påverka hyresgästavtalet och att man har behov av anställd personal. 

Den 28/3 sänder STF till Gillet ett förslag till avtal som besvaras två dagar senare. "I förhoppning 

att nu äntligen nå fram till ett slutligt resultat av de långdragna förhandlingar vi fört med Eder 

Magnus Eriksson ända sedan våren 1978" överlämnar Per S Anelid några synpunkter på STF:s 

förslag bl a är han kritisk mot STF:s tanke på förlängning av avtalet på 10 år, vilket inte vore så 

lämpligt då Gillet skall överlämna fastigheten till kommunen.  

Däremot meddelar han att man helt stöder tanken på vandrarhem även på Brunnen. Avtalsförslag 

utväxlas liksom försäkran om att STF står för hela brandförsäkringen, vilken trots detta betalas av 

Gillet som sedan får sända räkning på densamma avgiften till STF. Fr o m sensommaren 1980 

övertar kommunen skötseln av Korskullens yttre inkluderande fastigheternas skötsel och underhåll. 

 

Mitt under allt detta noteras vid STF:s visitation den 6 juni 1980 att anläggningen är "åtminstone 

exteriört trevlig"  och "välskött" och att Inga Adler, föreståndaren, ej kommer att fira 

vandrarhemmens dag p g a att hennes son just denna dag skall prästvigas. Den 30 juni besöks 

vandrarhemmet av STF:s Karin Svanberg som noterar att Inga Adler sköter vandrarhemmet 

utmärkt men att duschrummet åter är förfallet och måste åtgärdas, korkmattor behöver bytas och 

dörrar målas utvändigt. 

 

1981 inleder Gillet med att diskutera försäkringsfrågan och ger dessutom Sture Bohlin i uppdrag att 

fortsätta kontakterna med kommunen om Mangelgården. I mars meddelar denna ett kommunen 

övertar Mangelgården mot att Gillet får disponera Gamla gymnastiken. Frågan utreds av tekniska 

nämnden. Vid samma möte noteras att ny gärdsgård satts upp på Gilleskullen och att Nils Delden, 

sin vana trogen, livfullt och engagerat berättade om en brand han var med och släckte 1926 på 

Korskullen. I slutet av augusti kan Per S Anelid meddela att ärendet nu hunnit så långt att det skall 

upp på kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I november 1981 besiktigas Mangelgården av Gillet tillsammans med kommunen. I december 

skriver NT "Rustning av fastigheter kostar 170.000 kronor"  varav 72.000 kronor belöper sig till 

Mangelgården. Fastigheten ägs av Gillet men då föreningen ej själv disponerar den har man länge 

önskat överlåta den till kommunen. Gillet önskar Gamla gymnastiken i utbyte, under förutsättning 

att scouterna, som nu använder lokalen, får andra lokaler. 

I april 1982 noteras åter i tidningen att en överlåtelse föreslås, men att man nu från kommunens 

sida satsar 120.000 kronor. Det är Gamla Gymnastikens kostnader som sjunkit. "Om kommunen 

övertar fastigheten måste kommunen också överta Gillets hyreskontrakt med turistföreningen". 

"Något klart beslut om att kommunen skall överta Mangelgården finns inte i" protokollen, men då 

man föreslår att man skall anslå pengarna bör man tolka det så att ett övertagande avses.  

 

Signaturen ME från STF visiterar vandrarhemmet i Söderköping den 11/6 1984 och Per Englund 

den 21/6. Vid första tillfället gick man igenom vandrarhemmet i sällskap med föreståndaren Inga 

Adler och konstaterar att WC behöver målas, särskilt är golven slitna och ger ett smutsigt intryck. 

Inga framför önskemål om att få ersätta de vita madrassöverdragen med nya. Vid nästa besök 

konstateras att STF har inre underhåll och kommunen resterande del, dvs Gillet är enligt 

noteringarna här ur leken. Beträffande toaletterna har man samma uppfattning som vid förra 



besöket, dessutom behövs bättre ventilation för att klara duscharna, timer till kokplattorna och vissa 

målningsarbeten och nya mattor. 

I början av september träffas Leif Sifverklev från Söderköpings kommun, Per S Anelid från Gillet 

och Tommy Westerteg från STF på initiativ från STF "som önskade klarhet i frågan om 

överförande av Mangelgården i kommunal ägo". Man konstaterar att formella beslut ej fattats, att 

frågan om vem som står för försäkringen är oklar, och man var överens om att STF formellt skulle 

tillskriva Gillet i frågan. I brevet noteras att försäkringspremien är ca 9.000 kr och att STF erlagt 

den t o m 1983 utan att skriftlig överenskommelse finns. För 1984 har STF därför ej betalat 

densamma. Likaså meddelar man att man ej har ekonomiska möjligheter att stå för det inre 

underhåll som behövs, vilket man är medveten om att inte heller Gillet har. Man pekar på att man 

önskar förändra avtalen på flera håll i landet och har vid mötet överlämnat ett förslag till 

kommunen, och man vill att Gillet i denna fråga framför STF:s önskemål till kommunen. I samma 

dokument finns ett brev från november 1986 som visar att frågan ännu ej avgjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mangelgården av idag 

 

I februari 1988 sammanfattar Arne Strömbäck för Gillets räkning Mangelgårdens och Korskullens 

historia ur avtals- och ekonomisk synpunkt. Enligt denna disponerar STF Mangelgården till 1989-

05-31 och att uppsägning av avtalet måste således ske ett år dessförinnan. Ekonomiskt visar 

Strömbäck, omräknat till 1987 års kostnader, vad olika intressenter lagt ned på fastigheten, och han 

finner att Söderköping stad t o m 1968 lagt ned ca 191.000 kr, förutom de medel staden direkt lagt 

ned utan att vara bidrag till Gillet, och att Gillet själv under samma period lagt ned ungefär 158.000 

kr och att slutligen STF även lagt ned en del, men att det inte gått att få fram exakt belopp. Till 



Gillets kostnad skall läggas åtgärder för alla fastigheter, varav Mangelgården är en del, på ca 

710.000 kr t o m 1979. För perioden 1980-1987, vari Mangelgården ej ingår, kan noteras ca 

105.000 kr. Totalt kan man således notera att Gillet lagt ned omkring 1.000.000 kr på fastigheter. 

 

I mars 1988 sänder Gillet till STF ett av båda parter underskrivet avtal. 

"Under förutsättning att avtal mellan Svenska Turistföreningen (STF) och Söderköpings kommun 

avseende drift av vandrarhem i fastigheten Mangelgården i Söderköping tecknas, upphör gällande 

avtal mellan STF och S:t Ragnhilds Gille av den 1 juni 1952 och 5 nov 1963 samt tillägg och 

ändringar av den 16 april 1980 att gälla". Undertecknat av Lennart Pragsten för STF och Arne 

Strömbäck för Gillet. 

Den 9 maj 1988 sänder STF, via regionansvarig Ingemar Karlsson, till kommunen ett förslag till 

avtal ang vandrarhemsverksamhet i Mangelgården. Avtalet har enligt följebrevet reviderats efter 

kontakter mellan STF och kommunen. Kommunen har framfört tankegångar på att nyttja lokalen 

även vintertid vilket STF inget har emot om STF ersättas för slitage på utrustning mm. 

 

Avtalets innehåll i kortform: 

1. Fastigheten upplåtes i befintligt skick 

2. STF skall vårda lokalerna. Reklam får ej sättas upp på dem. 

3. STF får överlåta driften till annan. 

4. STF och kommunen samverkar vid rekrytering av föreståndare. 

5. Kommunen svarar för att lokalerna är reglementsenliga.  

   Kommunen svarar för yttre underhåll och inre periodisk underhåll,  

   el, VA, sopor och försäkring. 

6. STF står för sängar och andra inventarier 

7. STF betalar 20% av logiavgiften per gästnatt till kommunen 

8. För 1988 bidrar STF med 8.000 kr för inre upprustning som ombesörjes av    

    kommunen. 

9. STF svarar för skyltning. 

10. Avtalet gäller t o m 1997-12-31 och förlänges i fem år om det inte  

    uppsäges 6 månader tidigare. 

11. Avtalet kan sägas upp om man brister på något sätt. 

12. Avtalet med Gillet upphör 

 

Det arkiverade avtalet är inte den undertecknade versionen, men med stor sannolikhet är det denna 

som accepterats. I augusti sänder STF ett påskrivet avtal till kommunen och enligt brevet har 

upprustningen redan skett. 

 

Den 15 juni 1989 beslutar kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal "avseende övertagande 

av Mangelgården. S:t Ragnhilds Gille har den 27 februari 1989 godkänt avtalsförslaget." Detta 

innebär att S:t Ragnhild Gilles roll som vandrarhemsdrivande organ, på ett eller annat sätt, nu 

upphörde efter att ha skett sedan våren 1937, dvs totalt i 52 år, varav ungefär hälften som ansvariga 

för själva verksamheten och fastigheten och den senare hälften för enbart fastigheten. 

 

Gäster och gästnätter 

 

Antalet besökare under perioden visar inte så stor avvikelse från tidigare år, utan den volym som 

uppnåddes ett par år efter det att Mangelgården invigts tycks i stort stå sig även under denna period, 

även om en utjämning skett, så att toppåren under förra perioden blir normalår under denna period. 

Rekord i antal gästnätter för alla vandrarhemsåren, inkluderande både tidigare och senare, sättes 

under 1980 med 2573 gästnätter. 



 

År Gäster Gästnätter 

 enl STF enl STF 

1964 1354 1479 

1965 1625 1874 

1966 1514 1762 

1967 1426 1636 

1968 1532 1700 

1969 1532 1693 

1970 1551 1788 

1971 1584 2064 

1972 1742 1985 

1973 1772 1914 

1974 1639 1948 

1975 1135 1642 

1976 1880 2475 

1977 1741 2141 

1978 1110 1794 

1979 1658 2121 

1980 2005 2573 

1981 1499 1860 

1982 1410 1889 

1983 1672 2027 

1984 1473 1900 

1985 1377 1784 

1986 1408 1781 

1987 1379 1816 

Summa 37018 45646 

Snitt 1542,4 1901,9 

 

Föreståndare 

 

År Föreståndare 

 

1964-68 Fröken Ingrid Ringdahl  

1969 Fröken Ingrid Ringdahl och/eller Fru Sigrid Johansson 

1970 Fröken Ingrid Ringdahl  

1971 Britt och Rolf Hagström 

1972-73 Fröken Ingrid Samuelsson 

1972-83        Sten Samuelsson utanför säsongen 

1974-75 Gunnar Pålmark och Ann Lejefors 

1976 Anna-Karin Käck och Karl-Magnus Karlsson 

1977 Elsa von Kantzow 

1978 Lena Bender 

1979-87 Inga Adler 

 

Perioden 1981-1984: BRUNNEN SOM VANDRARHEM 

 

Verksamhetsansvaret 

 



Som ovan noterats deltog Brunnens direktör Stig Ekblad i diskussionerna om 

vandrarhemsverksamheten och Korskullens framtid år 1977. Detta resulterade så småningom i att 

Brunnen i den Lagbergska villan ordnar ett vandrarhem, med receptionen underställd 

hotellrörelsen.  

1980 stöder Gillet tanken på denna verksamhet och sommaren 1980, när STF:s representant den 1 

juli besöker Mangelgården gör man även ett besök på Brunnen, där ett självständigt vandrarhem 

bedrivs och till vilket denna dag handlingar, gästbok mm översänts. 

 

Gäster och gästnätter 

 

År Brunnen 

 Gäster Gästnätter 

 

1980 ? ? 

1981 333 419 

1982 473 551 

1983 625 759 

1984 370 477 

 

Summa 1801 2206 

Snitt 450,2 551,5 

 

Föreståndare 

 

År Föreståndare 

   

1980-84 Stig Ekblad 

 

Perioden 1988 - 1997: GUIDERNA OCH VANDRARHEMMET 

 

Verksamhetsansvaret 

 

I mitten av februari 1988 menar Norrköping Tidningar att "mycket talar för att Söderköpings 

Guide-Grupp kommer att överta ansvaret för vandrarhemmet”. Underhandlingar pågår mellan STF, 

fastighetsägaren Gillet, kommunen och guiderna. Guiderna representeras av Inga-Lill Östlund, Ewa 

Zander, Anita Josephsson och Ragni Wåtz. Om allt går som planerat så är meningen att guiderna 

skall alternera som värdar på vandrarhemmet.  

I början av augusti 1988 sänder Ingemar Karlsson från STF ett andra avtalsförslag till Inga-Lill 

Östlund, ordförande i Guideföreningen som skall svara för driften av vandrarhemmet, i vilket man 

som värd, efter rättning, nu angivet Söderköpings Guiders Ekonomiska förening som avtalspart.   

Innehåll i kortform: 

 

- STF och värden kommer årligen överens om öppettider 

- Värden svarar för alla kostnader för anställd personal 

- Kiosk och försäljning får drivas i egen regi  

- Logiavgifterna fastställes årligen av STF 

- Värden betalar till STF 40% av logiavgifterna varav 20% är lokalhyra till kommunen 

- STF har inspektions- och insynsrätt 

- Värden skall sälja medlemskap i STF mm mot särskild provision 

- STF svarar för marknadsföringen 



- Värden skall föra gästföreteckning 

- Värden svarar för löpande verksamhetskostnader, visst inre underhåll 

- Värden skall vårda utrustningen, städa mm 

- Inventarieförteckning upprättas vid avtalsperiodens början 

- Värden är skyldig delta i utbildningar 

- Värden erhåller fritt medlemskap i STF 

- Avtalet förlänges med ett år i taget 

 

Föreningens första år  

 

Den ekonomiska föreningens bildande 

 

1988-03-29 Träffades Anita Josephsson, Anita Högberg, Märta Svensson, Ragni  

 Wåtz, Pia Dobrowski, Ola Lönnqvist, Inga-Lill Dollerup och Inga-Lill 

 Östlund och diskuterar praktiska och andra frågor inför ett övertagande 

 av vandrarhemmet. Diskussionerna visar att detta i praktiken kommer 

 att ske, men att ansvarsföreningen ännu ej är bildad och inga avtal 

 är skrivna, men att såväl kommun som STF är införstådda. 

 Bland de praktiska frågorna kan nämnas: Husdjur, rökning, bokningar, 

 telefon, sällskapsspel, turistbroschyrer, rengöringsmedel, krukväxter, 

 gästbok, daglig tidning 

 

1988-05-24  Beslutar man på ett möte på Rådhuset att bilda 

Söderköpings Guiders Ekonomiska Förening, att en 

arbetsgrupp bestående av Anita Josephsson, Ragni Wåtz, Märta 

Svensson och Inga-Lill Östlund skall fungera fram till föreningens första 

årsmöte. Likaså beslutas att stadgar skall utarbetas och polistillstånd 

sökas för att få bedriva vandrarhemsverksamhet. 

 

1988-09-14  Beslutar man att föreningens första styrelse skall bestå 

av: 

  Inga-Lill Östlund, ordförande 

  Ragni Wåtz, vice ordförande 

  Eva Zander, sekreterare 

  Märta Svensson, kassör 

  Monica Mellfors, ledamot 

 

Medlemmar 

 

Enligt besluten ställs krav på en minimal arbetsmängd som motsvarar ca en och en halv veckas 

heltidsarbete. Ordförande och kassör får tillgodoräkna även viss annan tid än föreståndarskap och 

alla medlemmar dessutom tid för städdagar mm. 

 

Verksamhet 

 

I samverkan med Söderköpings Guide-Grupp, den vanliga guideföreningen, S:t Ragnhilds Gille 

och något studieförbund arrangeras i juni 1989 en s k Korskullenkväll. Detta år ingår de tre 

kvällarna i "I historiens spår", då även kyrkan och kommunen är delansvariga, men senare somrar 

arrangeras enstaka kvällar helt fristående. Dagny Mathilda Göransson berättar om östgötska 

brödtraditioner, visar en brödutställning i Fiskartorpet, gammalt bröd fast helt färskt. Invid 



Mangelgården visar hobbyodlaren Arne Bjurström bin och säljer av deras produktion. I stugorna 

och kvarnen är det öppet hus liksom på vandrarhemmet.  

I mitten av juli välkomnas åter till en Korskullenkväll då husen visas och det bjuds på 

musikunderhållning. Även denna gång finns Dagny Mathilda Göransson på plats, nu i sällskap av 

musikerna och sångarna Fiorella, Bengt, Erik, Martin, Elisabeth, Karin, Cissy och Rodney. 

Omkring 400 personer besökte denna kväll Korskullens aktiviteter. 

 

Ett par dagar senare skriver man i NT om "Idylliskt 1700-tals hus omgjort till vandrarhem". Inga-

Lill Östlund, som basar för guiderna, hälsar välkommen till ett vandrarhem med 30 bäddar som har 

fullt under högsäsongen, "en natt bodde där till och med 32 gäster".  10 guider ställer upp och 

jobbar. "De har under den tid de haft hand om ruljansen inte tagit ut någon lön, utan det mesta har 

gått tillbaka till huset, för att höja trivseln".   

Huset ägdes till i våras av Gillet men skänktes till kommunen. STF står för möbler mm och 

kommunen har gjort en hel del för att förbättra huset. "Kommunen har varit väldigt hjälpsam och 

rustat upp vandrarhemmet. Vi strävar åt samma håll", menar Inga-Lill. Man har tagit bort gamla 

korkmattor, och slipat de fina furugolven. Man har målat och tapetserat. Guiderna har satt upp nya 

gardiner och placerat ut krukväxter och andra blommor i rummen. Inför året har även duscharna 

fördubblats, från en till två. 

Vandrarhemsvärdinnornas dilemma under högsäsongen är att man inte får säga ifrån till folk som 

vill ha plats. "Vi skulle behöva ett annex" så att de kan stanna kvar och vi kan berätta om stan. "Det 

lilla formatet ger en familjär stämning" och gör att man hinner med sina gäster.  

 

S:t Ragnhilds Gille har fortfarande vandrarhem i tankarna. I augusti 1989 vill man diskutera 

framtiden för det sk Röda magasinet vid Göta kanal. En tanke man har är då att där inrymma 

vandrarhem. Senare ledde diskussionerna och annat till att tankar fördes fram om att där inrymma 

en stadshistoriskt muséum i stället och planerna ventilerades i en särskilt sammansatt arbetsgrupp 

med representanter för kommun och Gillet m fl. P g a olika omständigheter kom byggnaden att i 

stället bli restaurang.  

 

I augusti 1989 visiteras vandrarhemmet igen från STF:s sida där visitatorn konstaterar "Det är en 

lisa för själen att komma till vandrarhemmet i Söderköping. Söderköpings guiders ekonomiska 

förening, som driver anläggningen, består av åtta damer i varierande åldrar. Att de trivs med detta 

syns verkligen."  

 

Föreningen fortsatta verksamhet  

 

I oktober 1991 konstateras i NT att "Mangelgården utökas med Källarhuset?". Man har fortfarande 

platsbrist under högsäsong och fick i juli avvisa ca 200 gäster, även om antalet gäster totalt sjönk 

med 10% under förra året. Om det var det dåliga försommarvädret, turistmomsen eller något annat 

som orsakade detta vet ej Inga-Lill Östlund. 156 av gästerna, eller 10%, var utlänningar och bland 

de svenska dominerade Stockholmsområdet som sig bör. Inför 1992 önskar man en förbättrad och 

gemensam marknadsföring inom regionen. Utanför säsongen är vandrarhemmet disponibelt för 

grupper och bland dessa gäster var under 1991 Huddinge IF, Motorhistoriska klubben i Göteborg 

och Svenska fåravelsföreningen. 

 

I juli 1992 noteras i NT "Massor av hantverk att se" på Korskullens dag, som arrangeras av S:t 

Ragnhilds Gille tillsammans med vandrarhemmets guider och campingen. Bland hantverkarna 

märktes Curt Örngård, träsnidare, Margareta Hultström, ullarbetare, Gun-Britt Bengtsson, 

handmålat porslin och Ingegärd Kullberg, blomsterarbeten. 



I augusti noterar Ing- Lill Östlund att "turisterna sviker vandrarhemmet", för övrigt fotograferad i 

storstugan, en av de få interiöra bilder som hittats bland de arkiverade handlingarn. För andra året i 

rad har gästerna minskat i antal, vilket även skett på Brunnen, bland privatrummen men däremot 

inte på campingplatsen. 

Under juni månad hade Mangelgården den bästa beläggningen, i procent av antalet bäddar, bland 

alla STF-anslutna vandrarhem i Östergötland, dvs 50% av bäddarna var uthyrda, medan siffran i 

juli var 75%. Antalet utländska gäster har markant minskat kanske beroende på ökade kostnader i 

Sverige. I slutet av september uttrycker man sig helt tvärtom "Vandrarhemmet populär plats att 

övernatta på"  och åberopar då den fina statistiken från juni och juli bland vandrarhemmen i länet. 

Bland gästerna hade man i år representanter för den internationella vandrarhemsorganisationen, 

som gjorde en rundtur i Norden. "Vi hoppas att deras besök skall göra att fler från utlandet söker 

sig just till Söderköpings vandrarhem" säger Ola Lönnqvist, en av vandrarhemmets åtta ideellt 

arbetande guider. Antalet gäster från Östeuropa har ökat vilket man menar är positivt, annars som 

vanligt är det mest svenskar bland gästerna. Många från staden utnyttjar också vandrarhemmet som 

förläggning för släktingar och vänner. I oktober, berättar Inga-Lill Östlund, har man de sista 

gästerna, några gäster från den f d östtyska staden Güstrow, till vilken stad föreningen bidragit med 

leksaker. En del av vinsten från vandrarhemmet går till olika humanitära insatser bl a har man 

bidraget med pengar till Rumäniens barn, i år blev det mat- och klädpaket till Riga via 

Frälsningsarmén. 

 

I slutet av juni 1993 uppmärksammar Guideföreningen att det är 60 års sedan Svenska 

Turistföreningen öppnade det första vandrarhemmet i landet, och därför genomför man öppet hus 

på Mangelgården den 30 juni 1993. Det första vandrarhemmet var i Gränna och i Östergötland var 

det Stocklycke på Omberg som kom först. I Söderköping fick man vandrarhem fyra år efter 

Gränna.  

Mangelgården blev det enda vandrarhem i landet som uppmärksammade detta jubiléum. Man 

gjorde det med öppet hus, tipspromenad och kaffeservering. "Att de anordnar öppet hus är jättebra, 

så att även ortsborna kan se vad det är för något" säger Mait Juhlin informatör hos STF i 

Stockholm. Nu finns det 280 vandrarhem i landet varav hälften är öppna året runt. "Jag tycker det 

är ett väldigt fint initiativ i Söderköping och att värdarna där lägger ned ett stort arbete" fortsätter 

Mait Juhlin "Söderköping är dessutom enda platsen i landet där vandrarhemmet drivs av en 

guideförening", men inte det enda som drivs av en förening. 

Logiavgifterna sänks denna sommar p g a minskad turistmoms från 22 till 12 %. Guiderna som 

driver vandrarhemmet är sju personer. Under högsommaren har man svårt att rymma alla gäster 

men genom goda kontakter med privatrumsuthyrare brukar det ordna sig för de allra flesta gästerna. 

De flesta gästerna bor en natt och drar sedan vidare, meningen var ju att man skulle idka friluftsliv, 

vandra från hem till hem, därför finns en övernattningsgräns på fem dygn. "Men vandrarhemmen 

har ändrat karaktär. Från början var de mest kända som en enda stor sovsal där folk låg i 

sovsäckar", men nu ligger man i egna rum och har med sig egna lakan och städar efter sig, säger 

Inga-Lill Östlund. I dag är det oftast bilburna gäster och då främst barnfamiljer och äldre som 

kommer till Mangelgården. 

I oktober hittar vaktmästarna Lars-Olof Frank och Johan Jonsson två granater från år 1900 på 

vandrarhemmets vind. De skall sprängas av militär från F 13. Nils Delden menar att de måste 

komma från Gillets samlingar, eftersom Gillet ju tidigare drev muséum på Korskullen. Granaterna 

har kalibern 7,5 cm och är ämnade för en artilleripjäs. "Någon har hållit sin hand över oss", säger 

Inga-Lill Östlund. Nils Delden menar att de måste vara desarmerade eftersom de troligen funnits i 

samlingarna, men menar att det trots detta var rätt av vaktmästarna att larma om dem. 

Den 19:e juli 1995 konstateras att "Turisterna vill ha lågprisalternativ" och att Mangelgården är allt 

populärare. "Innan kvällen är det fullt. Likadant är det varje kväll. Varenda vrå är belagd på 

vandrarhemmet Mangelgården vid Korskullen under semestertiden. Utan bokning i förväg är det 



näst intill omöjligt att få tag på en bädd". "Vår målsättning är att varje turist ska få bo kvar", menar 

Inga-Lill Östlund och lyckas placera några gäster i privatrum i staden. Svenskarna väljer nu att allt 

mer turista i hemlandet och bland dessa är cyklisterna i ökande. "Särskilt för barnfamiljerna lönar 

det sig att ta in på vandrarhemmet", säger Märta Svensson som tjänstgör just denna vecka. "Det här 

gör vi på vår semester för att vi tycker det är roligt". I Mangelgården finns 36 bäddar uppdelade på 

2-bädds-, 4-bädds och 6-bäddsrum. Ett nytt tillskott för året är Källarhuset, som tidigare bara var ett 

förfallet skal. Nu finns där ett stort rum med sex bäddar i tidstypisk anda. Bevarade trägolv, 

takbjälkar, spröjsade fönster, trasmattor och till och med en potta under sängen påminner om 

svunna tider. 

Mangelgården ligger vackert bland oslagbar grönska, vackra byggnader och det är "pyntat och fint 

med pelargonier i fönstren". 

 

Före 1996 års säsong återbördas rum 3 till 4-bäddsrum och man noterar att Brunnen hyrt hela 

vandrarhemmet den 14-15 juni.  

I augusti 1996 deltar Guiderna i den sk Ramundermässan genom att i Sporthallen bygga upp ett 

rum från vandrarhemmet, med säng, täcke, filt med emblem, spetslakan, bord och stol, potta och en 

sovande gäst. 

Under 1997 gästas Vandrarhemmet, en tidig morgon, av Svenska Turistföreningens styrelse, som 

via Göta kanal reser från Stockholm till Göteborg. Man passar på att besöka vandrarhemmet och får 

dessutom information om Söderköping. På entrétrappan utväxlas tal, till vissa av de ännu sovande 

gästernas förtret, och guiderna får en bokgåva, som man genast ser till att den blir signerad av alla 

STF:s besökare. 

 

I slutet av säsongen 1997 bjuder man in kommunens och bostadsföretagets representanter med 

förhoppning att kunna visa dem vilka renoveringsbehov som finns på fastigheten, men också kunna 

berätta om föreningens verksamhet.  

Föreningens fem kvarvarande medlemmar, Eva, Ola, Märta, Monica och Inga-Lill, kommer nästa 

år att få förtjänstmedalj av STF. Föreningen menar att utdelandet bör ske i samband med att 

föreningen firar jubiléum.  

 

I början av 1998 meddelar Ramunderstaden, fastighetsförvaltaren, att omfattande åtgärder kommer 

att vidtas på fastigheten. I den gamla expeditionen kommer att inrymmas duschar, toaletter och 

tvättmaskin, som inte funnits tidigare, i sällskapsrummet skall nytt kök inredas och i 

personalrummet skall det bli sällskapsrum. I gästköket kommer en ny expedition att inrättas, med 

egen toalett och trinett för enkel matlagning, och i det gamla duschrummet kommer ett 

övernattningsrum för personalen, handikappanpassat, med egen toalett och ny entré att 

iordningställas. Detta stämmer mycket väl med de tankar föreningens medlemmar haft sedan några 

år. Dessutom kommer taken inne i rummen att repareras, ventilation dras in, dörrar målas, rum tre 

delas på två, nya avlopp dras mm. Allt gör att man måste införskaffa en hel del nytt, exempelvis 

TV, lite expeditionsmöbler osv, men kyl, frys, tvättmaskin, spis osv, står fastighetsägaren för. 

Föreningen beslutar också att rummen skall få egna namn, inte enbart ha rumsnummer.  

Ola får i uppdrag att utforma en historik över vandrarhemmet. 

Den 12 juni kl 14.00-16.00 firar föreningen 10 års-jubiléum till vilket inbjudes föreningens tidigare 

medlemmar, de nuvarandes närmaste, representanter för kommunen och bostadsföretaget, från 

Bråvallakretsen av STF och från STF centralt, några tidigare värdar, representant för Gillet och 

medierna. 

 

Föreståndare 

 

 1988- Inga-Lill Östlund 



 1988- Märta Svensson 

 1988- Monica Mellfors 

 1988- Ola Lönnqvist 

 1988-1989 Inga-Lill Dollerup 

 1988-1990 Anita Hörberg 

 1988-1991 Anita Josephsson 

 1988-1992 Kerstin Kjellström-Lundberg 

 1988-1997 Pia Dobrowsky 

 1988-1997 Ragni Wåtz 

 1988-1999 Eva Zander 

 

Gäster och gästnätter 

 

År Gäster Gästnätter 

 enl STF enl STF 

  

1988 1625 1863 

1989 1397 1811 

1990 1527 2130 

1991 1469 1952 

1992 1300 1683 

1993 1374 1700 

1994 1203 1811 

1995 1442 1757 

1996 1437 1829 

1997 1337 1645 

 

Summa 14111 18181 

Snitt 1411,1 1818,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Lönnqvist, Märta Svensson, Monica Mellfors och Inga-Lill Östlund 



 

Sammanfattning 

 

Söderköpings vandrarhemsverksamhet startade 1937, fyra år efter landets första vandrarhem, i 

Grindstugan eller som den också kallas Ryttartorpet. Verksamheten bedrevs med 10-15 bäddar i tre 

små rum, typ storlogi, under ansvar av S:t Ragnhilds Gille, vilken organisation stod som ägare av 

byggnaden. Verksamheten var ansluten till STF och föreståndare var hustrun till Gilleskullens 

(Korskullens) vaktmästare. De hade sin bostad inom området och hade som inkomst fri bostad och 

del av logi, parkerings- och senare även tältplatsavgifterna. 

 

Under åren 1945-1952 arbetade Gillet med att riva, flytta och återuppföra den s k Mangelgården, en 

borgarbostad från 1770-talet belägen vid Skönbergagatan, närmare Hagatorget. Efter många turer 

beträffande husets läge, ekonomin, byggnadstillstånd och igångsättningstillstånd, i vilket förutom 

Gillet även staden och STF var inblandade, stod byggnaden färdig att ersätta Grindstugan till 

sommaren 1952. 

 

Därmed hade man fått, vad man då menade vara, ett modernt vandrarhem med 30 platser. Det 

dröjde dock ej länge förrän man kunde notera att byggnaden ständigt behövde renoveras och 

förbättras, något som varken Gillet eller STF egentligen hade ekonomiska möjligheter till, 

dessutom var man ofta osäker om vem som var ansvarig för åtgärderna. 

I Mangelgården inreddes en vaktmästarbostad på ett rum och kök, en löneförmån för föreståndaren 

och vaktmästaren även i detta fall. Vaktmästarfrågan visade sig flera gånger vara svårlöst, bostaden 

var för liten och för kall. Detta kom senare att innebära att när STF tog över verksamheten. Från 

1964 hade man enbart sommararbetande föreståndare, som ej bodde i fastigheten vintertid. 

 

Efter flera renoveringar, av icke enbart Mangelgården, utan även de andra husen på Korskullen, 

övertog kommunen samtliga byggnader formellt fr o m 1989, men i vissa avseenden redan ett antal 

år tidigare. 

 

I slutet av 1970-talet hade man starkt upplevt att vandrarhemmet var för litet, speciellt under juli 

månad, varför man såg sig om efter olika lösningar för att utöka verksamheten. Resultatet blev att 

Söderköpings Brunn under 4 säsonger i början av 1980-talet kom att i Lagbergska villan bedriva 

vandrarhemsverksamhet, ansluten till STF. Ett annat resultat blev att det sk Källarhuset 

iordningställdes som annex till vandrarhemmet. 

 

Fr o m sommaren 1988 övertogs den praktiska föreståndarfunktionen av Söderköpings Guiders 

Ekonomiska Föreningen, vars medlemmar alternerar som vandrarhemsvärdar.  

 

I Söderköpings Vandrarhem, Grindstugan, Mangelgården och Brunnen har 

under åren 1937-1997, dvs 61 säsonger 

- övernattat  ca 72.700 registrerade gäster 

- och har dessa tillsammans tillbringat ca  87.860 registrerade gästnätter 

- för dem har fungerat som värdar 32 namngivna personer 

- varav fru Ester Johansson tjänstgjort flest antal år, 13 år, under åren 1939-1951 

- med toppbeläggning 1980 då man noterade 2005 gäster och 2573 gästnätter 

 

----------------------------------------------------------------- 

Denna historik skrevs till jubiléumsfirandet den 12 juni 1998 och grundar sig på källor i Gillets, 

Guidernas  och STF:s arkiv däribland protokoll, brev och flera tidningsurklipp. Originalhistoriken, 

som omfattar fler fakta, mer sifferuppgifter, intervjuer, källförteckning och bildmaterial mm finns i 



kopia bl a på Söderköpings stadsbibliotek, på Landsarkivet i Vadstena och på STF:s kontor i 

Stockholm. 

 

Sedan år 2008 har ett nytt avtal tecknats mellan fastighetsägaren, Söderköpings kommun, och 

Svensk Turistföreningen som innebär ökat öppethållande och andra ekonomiska villkor. STF har 

sedan i sin tur skrivit nytt avtal med Söderköpings Guiders Ekonomiska föreningen, vilket innebär 

att de nuvarande värdarna kan svara för driften ytterligare ett antal år. 

 

 


