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PRÄSSEBO. Det drygt 
100 år gamla huset i 
Prässebo har sett folk 
komma och gå.

Idag ägs Sommarro 
av bygdegårdsfören-
ingen, men drivs som 
ett vandrarhem.

– Vi har många åter-
kommande gäster som 
uppskattar den fantas-
tiska miljö som fi nns 
här, säger förestånda-
ren Magnus Carlsson. 

I elva år har Magnus Carls-
son, tillsammans med hus-
trun Marit, ombesörjt värd-
skapet för Prässebo vandrar-
hem.

– Vi har ett avtal med 
Svenska Turistföreningen 
och är så kallade franchiseta-
gare, berättar Magnus.

Från början fungerade 
fastigheten som privatbo-
stad, men 1938 övergick 
huset till Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet.

– Det blev ett ställe där 
husmödrar kunde vila upp 
sig. 

Så skedde fram till 
70-talets början då kvinno-
förbundet upphörde med 
verksamheten. 1974 över-
lämnades huset till bygde-
gårdsföreningen.

– Det är en aktiv bygde-
gårdsförening som bland 
annat ansvarar för midsom-
marfirandet i byn, förklarar 
Magnus.

Då som nu utgör Som-
marro en plats för vila och 
rekreation. Vandrarhemmet 
håller öppet från maj till sep-
tember.

– Lokala aktiviteter styr 
vår verksamhet. Roddklub-
ben, Lödöse Museum och 
olika skyttetävlingar bidrar 
till att beläggningen är så god 

som den är, säger Magnus.
Förutom svenska turister 

består de utländska grup-
perna främst av danskar och 
tyskar.

– Vi har också besök av en 
del holländare och belgare. 
Norrmännen är däremot 
lätträknade, men det beror 
på att det är fel väg för dem.

Ursprungsfastigheten, 
som upplevs större invändigt 
än som betraktare på utsidan, 
har sex sovrum och plats för 
20 bäddar.

– Visst är huset häftigt? 
Det finns inga raka vinklar, 
påpekar Magnus.

I paviljongen alldeles intill 
finns ytterligare 15 sängplat-
ser. Denna fastighet stod klar 
den 8 juni 1941.

– Den här delen har vi sett 
till att handikappsanpassa, 
betonar Magnus.

Vad personifierar Präs-
sebo vandrarhem?

– Ett varmt hjärta! Per-
sonligheten är det viktigaste 
för oss, att vi lyssnar på gäs-
terna och deras behov. Vi har 
många stamgäster som säger 
sig vara nöjda med servicen 
och vad Prässebo med dess 
omnejd har att erbjuda. Vi 
får högt betyg.

Magnus Carlsson här-
stammar själv från Prässebo 
och kan bygdens historia 
på sina fem fingrar. Att han 
skulle bli föreståndare till 
ortens vandrarhem var emel-
lertid ingen självklarhet.

– Det var ödets lott, det 
fanns en mening med det.

– Vi bor på Lugnet tvärs 
över sjön och arbetar på 
Sommaro. Mycket behagli-
gare än så kan det inte bli.

PRÄSSEBO. Det är en 
gård med anor från 
1700-talet.

De gamla klenoderna 
påminner om en svun-
nen tid i den ladugårds-
byggnad som numera 
utgör en charmerande 
festplats.

– Här får jag uttryck 
för min kreativa, barns-
liga och lekfulla ådra, 
säger Jessica Randén.

Med utsikt över Bodasjön 
och omgärdad av vacker 
natur ligger Klintens Loge. 
På gården finns hästar, getter 
och höns som förstärker den 
lantliga och idylliska upple-
velsen.

– Jag trivs och mår bra i 
denna miljö och kommer 
ihåg hur spännande det var 
på Logen som liten, säger 
Jessica Randén.

Logen ligger granne med 
hennes egen bostad, men till-
hör pappa Olles ägor. Han 
tillbringar emellertid som-
maren på kusten och störs 
således inte av festfolket.

– Det är bara roligt att 
stället nyttjas, säger Olle.

Olle Randén köpte gården 
1969 och efter ett år av reno-
vering och ombyggnadsar-
bete var det inflyttningsklart.

– Då hade det inte bott 
folk här på 30 år, bara ibland 
på somrarna, berättar Olle 
som kom tillbaka till Sverige 
efter några år i Amerika.

– Min familj emigrerade 
till USA, jag gick i skolan 
och började arbeta där. Det 
var tillfälligheter som gjorde 
att jag återvände till Sverige, 
bland annat en inställelseor-
der till Koreakriget.

Mot den bakgrunden är 
det inte så konstigt att Klin-
tens Loge präglas av en ame-
rikansk stil och anda. Det är 
countryinspirerat, samtidigt 
som bondromantiken är 

ständigt närvarande.
– Många av prylarna som 

finns på Logen är kvarle-
vor från gården. Sedan är 
det saker som godhjärtade 
människor skänkt, plus att 
jag funnit mycket på loppis 
och second hand, säger Jes-
sica.

Redan 1987 hölls det första 
partyt på Logen, med hö på 
ena sidan, havre på den andra 
och med bord och stolar i 
mitten. 2002 ståndade den 
första bröllopsfesten, men 
det var först sju år senare som 
verksamheten tog ordentlig 
fart.

– Det var 2009 när ett 
grannpar skulle gifta sig. Det 
var då baren, dansgolvet, 
scenen och sittloftet kom till. 
Det blev en rejäl make over 
för Klintens Loge, förklarar 
Jessica.

Numera är logen uthyrd 

m e d 
jämna mellanrum för kalas, 
fester, bröllop och så vidare. 
Det förekommer också 
utställningar samt att skolor 
nappat på konceptet ”En natt 
på Logen”.

– Stället lämpar sig 
utmärkt för barn med djur 
inpå knuten och bara ett 
stenkast från den fina bad-
platsen, säger Jessica och 
blickar ut över sjön.

I framtiden finns visioner om 
att anordna allsångskvällar, 
pensionärsträffar, kursverk-
samhet och olika företagse-
vent.

– Det är bara fantasin 
som sätter gränser för Klin-
tens Loge. Vi har plats för 
åtminstone 100 gäster. Det 
förekommer inga allmänna 
tillställningar, det handlar 
uteslutande om slutna säll-
skap. Man hyr Logen av mig, 
så rekommenderar jag cate-
ring samt övernattningsmöj-
ligheter i form av byns vand-
rarhem. Ett stort plus, som 
många gäster uppskattar, är 

a t t 
jag kan erbjuda levande 
musik med Thomas & 
Mikael. De behärskar all 
slags musik, alltifrån visor, 
pop och rock. De underhål-
ler med mycket humor och 
får stämningen att stiga till 
hög nivå, säger Jessica och 
tillägger:

– Nyligen fick jag klart 
med en hemsida och där pre-
senterar jag hela mitt kon-
cept.

Säsongen sträcker sig från 
maj till mitten av septem-
ber. Visserligen brukar Jes-
sica Randén ordna med ett 
countryinspirerat julmingel, 
men som festlokal är det i 
huvudsak sommarhalvåret 
som lockar.

– Jag ser detta som en 
rolig hobby. Eftersom foto-
grafering är en annan pas-
sion i livet så har jag gjort 
en bok med bilder från Präs-
sebo som heter ”Ögonblick 
av Paradis och Stunder på 
Jorden”. Att få visa upp vårt 
vackra Prässebo, avslutar Jes-
sica Randén.
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– Många återvänder till Sommarro
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– Klintens Loge står dukad för fest
Bondromantik i Prässebo

Dukat för bröllopsfest på Klintens Loge. Olle och Jessica Randén njuter av en kopp kaffe i baren.Olle och Jessica Randén njuter av en kopp kaffe i baren.
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Thomas & Mikael är en återkommande duo som underhåller besökarna på Klintens Loge.

Festklart på Logen.

Magnus Carlsson hälsar välkommen till Prässebo vandrar-
hem. Huset omfattar sex sovrum och med sammanlagt 20 
bäddar.


