
Restaurang Hovenäsbaden före Reso 

 

Den 20 september 1934 ansöker Edvard ”Ed” Isacsson om tillstånd att få köpa tomt 

och uppföra en restaurangbyggnad i ett plan med takterrass vid Svineviken på 

Hovenäset. En månad senare begär Ed Isacsson även att få köpa tomt och bygga ett 

bostadshus på Nya Strandvägen. Huset finns kvar och ligger på det som nu heter 

Resovägen 9. 

 

Ed Isacsson var försäljningschef på ett företag som sålde kassamaskiner, men i mitten 

på 1930-talet bestämde han sig för att sadla om och satsa på en karriär som 

restaurangdirektör – en karriär som blev kort och som både startade och slutade på 

Hovenäset.  

 

Inez och Edvard Isacsson var pappa till Arne Isacsson, en av Sveriges mest kända 

akvarellister och konstpedagoger samt författare, konstprofessor och grundare av 

Gerlesborgsskolan. 

 

Redan sommaren 1935 stod Restaurang Hovenäsbaden klar att ta emot badgäster. I en 

intervju i tidningen Bohuslänningen från augusti 1935 framgår det att premiäråret 

blev framgångsrikt och man säger att det troligen blir en utvidgning av verksamheten.  

 

Men man kan ana att allt inte har fungerat problemfritt. Den lokala badortsföreningen 

klagar våren 1937 över ordningen vid badet och får ta över en del av den mark som 

Ed Isacsson arrenderat.  

 

Hösten 1937 begärs Edvard Isaksson i konkurs. En personlig konkurs där man av 

konkursbouppteckningen kan se att inte bara restaurangen tagits upp till värdering 

utan också bostaden i såväl Hovenäset som i Uddevalla, dit familjen flyttat. På den 

tiden var en konkurs i betydligt högre grad än nu, inte bara en ekonomisk katastrof, 

utan också en social. Man fick bokstavligen gå från hus och hem. 

Konkurshandlingarna visar också att det var många hovenäsbor som drabbades av 

konkursen. 

 

Det är lite synd att inget skrivits om tiden, före 1938 då arbetarrörelsens organisation 

Reso köpte "den då nerlagda restaurangen" och som kom att bli startskottet till en 

"blomstrande tid" på Hovenäset. Något som troligen inte hade blivit av utan Edvard 

Isakssons mod att flytta till Hovenäset och bygga restaurang.  

 

 


