
”Vi som inte har något bättre för oss 

på dagarna än att fotografera” 

Om TUREBORG (hämtat från Wikipedia) 

Tureborgen byggdes av Ture Malmgren, excentriker, lokalpolitiker och grundare av tidning-

en Bohusläningen. Malmgren verkar ha inspirerats till detta av sin ungdoms resor i Tyskland, där 

han såg landets många medeltidaborgar och slott. Byggandet började 1899 och fortsatte till unge-

fär 1912, även om det verkar som om borgen aldrig blev riktigt färdig.  

Efter att borgen färdigställts höll Malmgren många gästabud inspirerade av tidens nationalroman-

tik, med bland annat helsteka grisar och mjöd i trästop.[3] Under sina sista sex levnadsår var han 

oförmögen att ta sig till borgen, utan fick beundra den på avstånd från Villa Elfkullen. Efter hans 

bortgång 1922 satte hans änka Hilma aldrig sin fot i Tureborgen igen, utan stannade i parets hem 

vid berghöjdens fot. Borgen förföll sakta under de kommande årtiondena. 1942 köptes marken av 

August Löfgren, som styckade av den i mindre tomter. Borgen såldes dock aldrig. Flera möjliga kö-

pare kom och gick, bland dem två affärsmän vilkas avsikt att bosätta sig i borgen avstyrdes av de-

ras fruar, Sveriges Författarförening som ville nedmontera borgen och flytta den till Stockholms 

skärgård, samt en kommunistisk organisation i Uddevalla. Under det andra världskriget förlades 

inkallade beredskapssoldater i borgen. Förfallet, kombinerat med vandalism, ledde till slut till att 

byggmästaren Kjell Stolt köpte borgen för att riva den och återanvända timret. Före han kunde 

göra detta sattes Tureborgen i lågor natten den 26 november 1950, och brann ner till grunden. 

Under 2000-talet är borgruinen än idag en av Uddevallas viktigaste sevärdheter. Trots detta har 

den endast oregelbundet skötts om, vilket lett till övervuxen vegetation, skadegörelse, nedskräp-

ning och allmänt förfall. I september 2014 togs initiativ av det nybildade Sällskapet Tureborgen 

för att sköta om borgen. Den 22 september påbörjades den första skötseln, med bland annat mind-

re reparationer och slyrensning. 

Här kan du läsa mer: http://www.tureborgen.blogspot.se/p/om-tureborg.html         
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