
Temporära bostäder 1945 – 1963 
 
Ungkarlshotell och paviljonger  
 
Mellan åren 1945 och 1968 bodde en del av arbetskraften vid industrin i 
ungkarlsrum, ungkarlshotell eller ungkarlsbostäder. Som mest uppgick antalet på 
detta sätt boende till 350-400, vilket utgjorde ungefär 10% av antalet 
kollektivanställda. Eftersom denna boendeform inte behandlats tidigare eller 
medtagits i redovisad bostadsstatistik vill vi ge en kort historik över denna 
bostadsform. 
 
Under vissa intensiva skeden under 1940-talet och fram till en bit in på 1960-
talet har bostadsbehovet för SKF:s arbetare lösts mer eller mindre permanent. 
Vid hastigt uppkomna behov av arbetskraft har paviljonger uppförts, vid mer 
förutsägbara behov har ungkarlshotell byggts. Under åren 1945-52 uppfördes i 
Born, Myggbo samt inom industriområdet sammanlagt 193 ungkarlsrum i 
paviljonger. Dessa paviljonger innehöll endast bostadsrum jämte erforderliga 
hygienutrymmen. 1948 kompletterades dessa tillfälliga bostäder med ett 
ungkarlshotell i Björkhagen med sammanlagt 78 enkelrum. Anläggningen 
uppfördes centralt i ett redan utbyggt bostadsområde och består av 2 tvåvånings 
bostadshus flankerande en centralt placerad restaurangdel med gillestuga och 
personalbostäder. Genom denna utbyggnad ökades standarden påtagligt för den 
tillfälliga arbetskraften jämfört med paviljongförläggningarna som hade en 
tämligen torftig standard, med monotona huskroppar placerade i rader utan 
någon särskild behandling av yttermiljön.  
 
Så sent som 1963 uppfördes återigen paviljonger som ungkarlsbostäder. Tre 
paviljonger med tillsammans 24 rum byggdes i samband med om- och 
tillbyggnaden av husen vid Parkgatorna. Varje paviljong var uppdelad i tre 
avdelningar med 3 sovrum grupperade runt gemensamt kapprum med wc och 
dusch samt pentry med matplats. Paviljongerna fick nu en mer permanent och 
påkostad utformning beträffande såväl material som arkitektonisk bearbetning 
och införlivades med övrig bebyggelse på ett acceptabelt sätt. 
 
Samma år uppfördes i norra Björkhagen 4 trevåningsbyggnader med tillsammans 
96 ungkarlsbostäder. Varje bostad bestod av rum med sovalkov, kokvrå samt 
bad. Alla lägenheter hade indragen balkong. Byggnaderna fick putsade fasader 
och ligger fint grupperade i kanten av en skogbevuxen bergshöjd, omgivna av 
gräsmattor som övergår i skogsmark. 
 
Under 1968 avvecklades och revs paviljongerna i Born. Övriga paviljonger har 
successivt avvecklats under början av 70-talet och tjänstgör numera som 
fritidslokaler respektive kontor för SKF. Ungkarlshotellet i Björkhagen står idag, 
1979, i det närmaste tomt och dess framtid utöver att vara en potentiell 
bostadsreserv är oviss. Björkhagens ungkarlsbostäder har idag sviktande 



efterfrågan, varför planer finns på att förändra lägenhetsstorlekarna genom 
ombyggnad.  


