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Sedan början av 1900-talet har döva åkt till olika semesterhem runt om i Sverige som drivits 
av dövföreningar och SDR för att träffa och umgås med andra döva. När SDR blev huvud-
delägare i Dalabygdens Dövas Förenings semesterhem Carlborgsons gård 1963 satsade 
SDR på fler kurs- och fritidsanläggningar på andra håll i landet. (Bild: 1)

I Norrbotten upplät Piteå kommun Trundögården till Norrbottens Dövas Förening 1969, en 
gammal skola som rustades upp och användes för kurser, konferenser, barnkolonier och 
lägerverksamhet. SDR blev andelsägare 1971 och efter ombyggnad invigdes den 1975 av 
arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson. (Bild: 2)

På Gotland, köptes Rosenhill 1975, både för döva på Gotland och för kurser och semestrar 
för döva från annat håll i landet. (Bild: 3) Men med tiden blev det svårt att få ekonomin att 
gå ihop för de båda anläggningarna. 1995 såldes Rosenhill, samma år gick Trundögården i 
konkurs.

Det har funnit ett flertal semester- och fritidsanläggningar som drivits av dövföreningar runt 
om i Sverige i varierande omfattning och under olika perioder. Det finns idag ett antal som 
fortfarande är i drift. Precis som förr i tiden åker många döva idag gärna under sommaren 
till fritidsanläggningar som drivs av våra föreningar – en viktig mötesplats under semestertider. 
(Bild: 4 - Solhem, Björkö utanför Göteborg)
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Ett urval av fritidsanläggningar och semesterhem som finns eller funnits genom åren:

* = Fortfarande verksam 
Det här materialet är framtaget inför Sveriges Dövas Riksförbunds, SDR:s, 100-årsjubileum och ingår i en 
serie av historiska händelser och milstolpar som haft en stor betydelse för SDR och dövrörelsen.  
Bildkällor: SDR, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Västanviks folkhögskola. Mer information: www.sdr.org

Carlborgsons Gård, Leksand 
1961 - *

Solhem på Björkö, Göteborg 
1932 - *

Sjöstranden, Hässleholm i Skåne
1981 - *

Ljungheda, Höllviken i Skåne
1961 - 2010

Trundögården, Piteå
1969 - 1995

Slädaviken, Alnö utanför Sundsvall
1981 - *

Solbacken, Värmdö i Stockholm
1941 - 2001

Rosenhill, Visby på Gotland
1975 - 1995

Carlstorp, Färjestaden på Öland 
1962 - *


