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Abstract 
The purpose of the present dissertation is to examine the placing of the housing question 
on the agenda of social policy, the implications of housing for society, and the 
possibilities for simple shelter to be transformed into real family homes. The debate 
emphasizing the dwelling as the smallest social component and the home as the most 
important place for the raising of citizens has been studied. 

The dissertation consists of four essays, each of which can be seen as a separate 
study yet at the same time as interrelated due to the overall theme of the dissertation, 
housing and the home. The period under investigation is 1889-1929 and the place is 
Stockholm. 

The first section deals with philanthropic building activities, described through four 
representative examples: Föreningen för Välgörenhetens Ordnande, Stockholms 
Arbetarehem, Govenii Minne and Ella Heckscher's home for tubercular female workers. 
This section opens with two introductory chapters treating the philanthropic attitude 
toward housing and the relation of the family to the housing question, respectively. 

The theme of the second section is the significance of aesthetics for the home. This 
section also opens with two introductory chapters, whereof the first describes the 
aesthetic ideals of the epoch and the second presents the so-called "aesthetic educators". 
A number of pamphlets written about the home are discussed, as well as a selection from 
the home exhibitions of the day. In a closing chapter, the entrance of the architects into 
the housing-question arena is presented. 

The third study deals with politics in the broad sense of the term. The interest of 
social reformers for the housing question is traced by examining organizations like 
Studenter och Arbetare and Centralförbundet för Socialt Arbete. The second chapter 
deals with the contributions of academics to the housing question. The social democratic 
women belonging to the Stockholm's Women's Club are heard from, and the engagement 
of women in this question is further delineated through studying periodicals like 
Morgonbris and Tidevarvet. In the closing chapter, the establishment and treatment of the 
housing question within the municipal council of Stockholm is discussed. 

The fourth and final section treats the HSB. First, the origins of the HSB in 1923 via 
the tenant's movement and guild socialism are discussed. Thereafter the organization and 
membership of the HSB is described. A brief biography of Sven Wallander, the leading 
figure of the HSB is provided, followed by a chapter on the periodical Vår Bostad. The 
final two chapters discuss the materialized ideas themselves: the buildings built by the 
HSB and the homes which were set up in them, stimulated by the actual physical 
buildings and discussions about the right way of living in them. 

The story of the home has solid empirical grounding. This study has been conducted 
from different perspectives in order that a more nuanced knowledge might be acquired. 
Vision and practice have proven to be so closely interwoven that it is not always possible 
to distinguish between them. 

Keywords: Dwelling, home, housing policy, materialized ideas, philanthropy, 
aesthetics, home exhibitions, housing cooperative. 
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Vilket ögonblick som helst kan mannen eller 
barnen komma och be henne om en 
förklaring, om hjälp, om en tjänst, och hon 
är tvungen att tillfredsställa dem. Hon 
tillhör familjen, gruppen, hon tillhör inte sig 
själv. Under sådana förhållanden är 
skrivandet ett om inte omöjligt så 
åtminstone oerhört svårt företag. [Simone 
de Beauvoir, "La femme et la création" 
(1966), citerad ur Åsa Moberg, Simone och 
jag (Stockholm, 1996), s 222.] 

FÖRORD 
I tio år har jag levt med den forskning som resulterat i föreliggande avhand

ling. Med åren har jag verkligen längtat efter att fa avsluta arbetet och har 

som hot eller tröst förberett mig själv på att bränna mitt manus som alterna

tiv till disputation. Länge uppfattade jag onekligen avhandlingsarbetet mera 

som ett tillstånd än en process. 

Intresset för idéhistoria förde mig faktiskt till Umeå och jag kom att 

tycka om inte bara ämnet utan också arbetskamraterna på institutionen. På 

senare tid har en ny generation doktorander kommit och det är inte utan att 

jag blir lite lycklig när alla sitter tillsammans på lärarmöten och seminarier. 

Under arbetet på olika arkiv har många hjälpsamma människor intres

serat sig för mitt arbete. På FVO:s arkiv har Göran Andersson bistått mig 

med sin stora erfarenhet av frivilligt socialt arbete. Han sammanförde mig 

med Rolf Strömstedt på Stiftelsen Oscar Hirschs Minne. Rolf Strömstedt 

räddade Stockholms Arbetarehems arkiv från sopcontainern och det har inte 

bara jag anledning att vara glad över! Dagny Lindberg på Govenii Minne 

visade samma goda omdöme när det gällde Govenii Minnes arkiv som 

också höll på att gå till spillo. Materialet om Ella Heckschers Hem fann 

Dagny Thullberg på Stockholms Stadsarkiv. Ivar Heckscher tillhandahöll 

generöst sin privata brevsamling. På HSB var Owe Lundewall mycket 

tillmötesgående och intresserad liksom Olle Holmberg som visade mig 

tillrätta i arkivet. Alla tackar jag! Stiftelsen Oscar Hirschs Minne vill jag 

särskilt tacka för det stipendium jag tilldelats. 



Ett tack också till Jan Wallander, Björn Wallander, Eivor Wallander, 

Nils Alm, Sven Kypengren, Ulla Lindström, Elsa Hultqvist och Lennart 

Holm för att jag fick intervjua er! 

Under årens lopp har mina två handledare Ronny Ambjörnsson och 

Roger Qvarsell funnits vid min sida och vi har haft många, långa och 

inspirerande diskussioner. De har också gett mig vänskaplig uppmuntran 

och saklig kritik och det tackar jag för. Ibland har det varit lite förvirrande 

när de båda läst ett manus. Där Ronny markerat med utropstecken och 

energiskt uppmanat mig till att utveckla ett visst resonemang har Roger på 

samma ställe markerat med rödpennan och föreslagit strykning. Då vill det 

till att vara diplomatisk! Båda har säkert suckat många gånger men inte har 

de övergivit mig! 

Under slutarbetet har, förutom mina handledare, Åsa Bergenheim, 

Sverker Sörlin, Kjell Jonsson, Lena Eskilsson, Bosse Sundin och Peder 

Aléx läst och kommenterat olika delar av avhandlingen. Björn Olsson och 

Gunnela Ivanov har med professionell blick korrekturläst manus. Maria 

Göransdotter har, genom en heroisk arbetsinsats, gott omdöme och flinka 

datorfingrar åstadkommit ett färdigt manuskript. Stephan Fruitman har med 

stor generositet bistått med nödvändiga översättningar. Institutionens 

sekreterare, Kristina Adolfsson och Ulla Westermark, är genom sin närvaro, 

kunskap och organisationsförmåga till ovärderlig hjälp och tröst. Jag tackar 

er alla! Även medarbetarna på Umeå universitetsbibliotek vill jag tacka för 

all hjälp och alla förmedlade lån. 

Ett stort tack vill jag också rikta till Byggforskningsrådet för visat 

intresse under årens lopp och för ett generöst ekonomiskt stöd till arkivresor 

och det avslutande forskningsåret. 

Det är härligt att fa skriva förord och konstatera att jag bringat projektet 

till ett slut trots att barnen, min man, övriga familjen och nära vänner 

ständigt lockat mig till helt andra sysslor. Min mor, Wivan Nilsson, har 

oräkneliga gånger skött om barnen, bakat bullar, stekt pannkakor, syltat och 

saftat, planterat om blommor, lagat barnens kläder och passat huset och 

katten. Därför tillägnar jag mor, som om möjligt än mer än jag önskat att 

avhandlingen måtte bli färdig, denna bok som tack. 

Umeå i april 1997 
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PROLOG 
Människor kan samtala med de döda genom att deras tankar och idéer har 

fatt evigt liv. Ibland är idéerna muntligt förmedlade berättelser men ofta är 

de utmejslade texter, nedtecknade, tryckta och distribuerade. Dagens 

elektroniska röster kommer kanske att kunna nå människor genom sekler 

utan den skrivna textens förmedling. Idéer kan också ta form och gestalt -

materialiseras i trä, sten och betong. Även sådana idéer har en viss 

överlevnadsförmåga, även om förgängligheten ständigt lurpassar. De mate

rialiserade idéerna i vår vardagliga fysiska omgivning intresserar mig. Hur 

bygger vi vår fysiska värld och vad betyder den för oss? 

Mycket intresse har riktats mot tingen från olika forskare. Teorier har 

utvecklats för att analysera vår fysiska omgivning av arkitekter, konstvetare, 

etnologer, ungdomsforskare och kulturvetare. Spekulativa teorier lever sitt 

eget liv vid sidan av eller tillsammans med empiriska studier. När jag 

påbörjade min forskning fängslades jag av det spekulativa, men empirin 

fick teorierna att framstå som alltför storslagna. Min forskning fick en allt 

tydligare empirisk inriktning och den färdiga avhandlingen är baserad på i 

första hand empiriska studier. 

Avhandlingen har under arbetets gång förändrats både till form och 

innehåll. När jag först formulerade mitt avhandlingsämne låg tonvikten på 

det kooperativa HSB. Arkivet på HSB visade sig emellertid vara tämligen 

torftigt och materialet kändes otillräckligt för en större idéhistorisk studie. 

Ny inspiration fick jag när jag fann Stockholms Arbetarehems arkiv. 

Filantropin som samhällsfenomen intresserade mig, i synnerhet det filan

tropiska bostadsbyggandet. Jag beslöt att förlägga min undersökningsperiod 

från 1889, det år när den för filantropin så betydelsefulla organisationen 

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande, FVO, bildades, fram till 1929, 

året före Stockholmsutställningen. Därigenom behöll jag möjligheten att 

skildra de kanske mest intressanta åren i HSB:s historia från dess grundande 

1923 fram till det funktionalistiska genombrottet. 

Förutom filantropiskt och kooperativt bostadsbyggande har jag velat 

studera, med hjälp av andra källor, visionen om den goda bostaden för det 
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goda hemmet. Avhandlingen består därför av fyra delar som är relaterade 

till varandra genom sitt övergripande tema - bostadsfrågan. 

De fyra delarna behandlar sinsemellan så olika frågor att de är för

knippade med skilda forskningsområden. Därför har varje del fatt sin egen 

inledning där jag presenterar frågeställningar och tidigare forskning inom 

området. Den första delen om filantropin syftar till att beskriva hur ansat

serna till ett socialt bostadsbyggande formulerades långt innan en kommu

nal eller statlig bostadspolitik utvecklades. I den andra delen om estetiken 

har tonvikten lagts vid estetisk fostran förmedlad genom utställningar och 

debattskrifter. Den tredje delen, om politiken, behandlar inte bara den 

kooperativa bostadspolitiken utan vill också försöka beskriva etablerandet 

av en kommunal bostadspolitisk debatt samt analysera dess viktigaste 

innehåll. Den Qärde och avslutande delen behandlar HSB som det prisma 

varigenom den tidigare utvecklingen bryts. HSB är på sitt sätt både 

filantropiskt bostadsbyggande, bostadsestetiskt program och bostadspolitk. 

En empiriskt baserad forskning saknar givetvis inte teoretiska över

väganden, vare sig i fråga om historiesyn eller de frågeställningar som styrt 

den empiriska forskningen. Som historiker har man anledning att fundera 

över vad ens samhälleliga uppdrag har för innebörd. Historien är inte bara 

förfluten tid med en egen logik instängd i det redan förgångna. Historien 

finns som en del mitt ibland oss genom att vi kan minnas och återerinra oss 

det förgångna. Historien finns också mitt ibland oss genom kvarlämnade 

byggnader, gator och för den delen ålderstigna träd som funnits inte bara i 

decennier och sekler utan i tusen år. 

Beroende på vad vi minns, och vad vi väljer att återberätta, formas vår 

syn på det förgångna och på vilka möjligheter som finns framför oss. Vad 

vill vi veta och vad vill vi förstå? Svaret på de frågorna har varierat under 

tiden beroende på förhärskande uppfattning om människans villkor, sam

hällets betydelse och den historiskt möjliga berättelsen. Utgående från en

skilda historikers sympatier räddas olika berättelser ur glömskans stora djup. 

Historien är vårt kollektiva minne, även om det formas olika beroende 

på vem som berättar och vem som införlivar berättelsen i sitt minne. 

Förståelsen av människans villkor i historisk tid kan ha en emancipatorisk 

effekt i nutid. Genom att formulera historiskt korrekta analytiska berättelser 

kan vi också öka förståelsen för vår egen tid. Därvid ska dock inte historien 

användas som illustration och bakgrundsteckning för samtida fenomen. 

Varje historisk berättelse rör sig fritt i tiden genom att den finns i vårt 

samtida minne, men tillhör ändå det förflutna genom att vara avslutad i 
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rummet. Det är just genom att finnas i vårt samtida minne som den 

historiska berättelsen kan vara emanciperande. Sådana tankar har utmanat 

min tveksamhet inför betydelsen av att kartlägga det förflutna. Historien är 

fylld av ett vardagligt, lågmält engagemang för att förändra eller åtminstone 

förbättra, om inte alltid världen så åtminstone vardagen. Därigenom far vår 

egen tids vardagliga och oglamorösa strävan ett historiskt djup och 

samtidigt en framtida relevans. 

I föreliggande avhandling berättas både om händelser som är rumsligt 

avslutade och om idéer, värderingar och förhoppningar som kan förstås, 

älskas eller förkastas av vår samtid. Tankarna och idéerna är inte avslutade -

de har återupptäckts och formulerats på nytt. Jag försökt förstå de 

människor, vars strävanden, idéer och förhoppningar varit avgörande för det 

historiska skeende som jag ägnat mig åt. 

Vad är det då som styr människors idéer och handlanden och vad hän

der när generella slutsatser i efterhand ska formuleras utifrån enskildheter? 

Sedan ett antal år tillbaka har, inom en del av historieforskningen, teorier 

formulerade av i första hand Michel Foucault haft stort inflytande. Inte 

minst har historiker som intresserat sig för svaga och åsidosatta grupper i 

samhället sökt stöd hos Foucault i sin analys och tolkning. Nyckelorden 

därvid har varit disciplinering och underordning. Begreppet hegemoni, som 

ursprungligen getts betydelse av Antonio Gramsci, har också använts. Även 

detta begrepp är knutet till förståelsen av makt. 

Uppfattningen att människorna i ett samhälle är hierarkiskt relaterade 

till varandra på ett strukturellt plan torde omfattas av de flesta forskare. 

Maktrelationer kan också beskrivas inom den kulturella sfären, där det kan 

hävdas att den ekonomiskt dominerande klassen också dominerar kulturen, 

utövar kulturell hegemoni. En sådan beskrivning underförstår en mot

sättning mellan skilda intressen. Den grupp som utövar kulturell hegemoni 

undertrycker andra gruppers intressen och strävanden. 

Om detta resonemang tillämpas inom boendeområdet kan man hävda 

att borgerlighetens bostadsideal hade ett betydande inflytande över den 

egendomslösa arbetarklassens syn på boendet. Man skulle kunna anta att 

arbetarklassen egentligen saknat intresse för enskilda familjebostäder och 

istället utifrån sina behov velat organisera sitt boende i gemensamma, kol

lektiva former. I så fall skulle man kunna hävda att borgerligheten har 

påtvingat arbetarna enskilda familjebostäder kanske för att bibehålla makt

relationerna i samhället. Som jag ser det är detta emellertid inte hela 

sanningen. 
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Bakom de strukturella förhållanden som antytts finns hela tiden 

enskilda aktörer. I samspelet mellan individer finns etiska regler som ibland 

är uttalade men oftast underförstådda. Den undersökningsperiod som är ak

tuell i avhandlingen var i huvudsak fortfarande präglad av en kristet religiös 

världsbild. Sekulariseringen hade sedan länge skilt ut delar av denna 

världsbild från den kristna sfären men fortfarande kunde kristen etik åbero

pas som stöd i mellanmänskliga relationer. En stor del av till exempel filan-

tropin - dock inte hela, väl att märka - grundades på ett kristet 

barmhärtighetsideal. 

Uppmaningar som "allt vad du vill att människorna skall göra dig skall 

du ock göra dem" och "älska din nästa såsom dig själv" var inte endast 

fromma förhoppningar. De hade ett reellt innehåll för inte så fa människor. 

Man skulle också kunna hävda att altruism, människokärlek, är grund

läggande för byggandet av ett samhälle. Inget samhälle skulle kunna bestå 

om altruistiskt handlande saknades. Ständigt utför människor altruistiska 

handlingar i smått och stort. 

Hur ser välgörenhetens former ut när den empiriskt granskas? Filantro-

pernas strävan efter att erbjuda goda bostäder åt de bostadslösa hade sin 

utgångspunkt i den faktiska nöd som fanns. De som hjälptes hade svårt att 

hjälpa sig själva. Socialreformatörerna, en partipolitiskt heterogen grupp 

som förenades genom sin strävan att genom socialpolitiska åtgärder för

bättra för de fattiga, såg sina medmänniskor fara illa. Därmed väcktes deras 

förmåga till oegennyttigt handlande, vilket resulterade i för det mesta 

mycket välorganiserad hjälp till de behövande. Visst kan man säga att en hel 

del hjälp präglades av förväntade motprestationer, som att inte ta emot 

inneboende, att betala sin hyra, att inte förstöra trappuppgångar, att hålla 

efter barnen, att inte störa grannarna. Överhuvudtaget förväntades ett slags 

skötsamhet. Kanske kan man beskriva förhållandet så att välgörarna med 

sina regler formulerar ideal som de själva bekänner sig till. Men är det inte 

på samma sätt det går till i politiken, i varje fall i den politik som i någon 

mening kan betecknas som reformatorisk? 

De aktörer som presenteras i föreliggande avhandling ville väl. De 

handlade i en historisk situation där nöden var synlig för alla som vågade se. 

Deras handlande drevs fram av längtan efter att visa välvilja inför nästan, 

och nästan var i det här fallet alla fattiga. I praktiken riktade de sin hjälp 

främst mot de redan skötsamma. Kriminella och alkoholiserade var inte 

dessa aktörers nästa. Det innebar inte att dessa grupper saknade välvilliga 
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hjälpare. Andra studier visar hur de allra mest utsatta i samhället under 

seklets första decennier fick hjälp från välvilliga personer. 

Men hur skall vi då uppfatta de så kallade smakfostrarna? Dessa 

besserwisseraktiga personer som skriver människor på näsan hur de ska 

ordna med sina hem - något av det mest privata? Enligt det synsätt som 

dominerar idag finns det inte några etablerade normer, när det gäller smak 

och stil. Vid sekelskiftet artikulerades emellertid öppet och till synes 

reservationslöst den förhärskande uppfattningen om vad som ansågs vara 

vackert eller fult. Smakfostrarna var upplysningsmänniskor, och de ville, 

kan man säga, frigöra människor genom att sprida kunskap om det sköna 

och goda, det vill säga som det sköna tedde sig enligt borgerlighetens 

hemideal. 

Vad gäller smakfostran och hemideal kan man inte bortse från dess be

tydelse för synen på manligt och kvinnligt. Jag har emellertid inte systema

tiskt utgått från feministisk teori om betydelsen av relationen mellan manligt 

och kvinnligt. Det finns dock inga svårigheter i att se skillnaderna mellan 

vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt. Däremot kan det vara 

vanskligare att förstå innebörden av dessa. Hur ska skillnader tolkas och 

förstås? Enligt de flesta feministiska teorier är relationen mellan manligt 

och kvinnligt en maktrelation där manligt är överordnat och kvinnligt 

underordnat. Dessutom uppfattas mycket ofta kvinnligt och manligt som 

motsatspar. Inte sällan finns i maktrelationen ett spänningsfält mellan 

offentligt och privat där offentlighet, makt och manligt är sammanflätade 

liksom privat, underordning och kvinnligt. Manlig makt upprätthålles 

genom att artikulera och normera innehållet inom den sfär där makten 

finnes. Det kan hävdas att den manliga maktsfären bibehålles genom att 

undvika ett möte med den kvinnligt underordnade sfären. Åtskillnad kan 

vara den verksamma strategin för att inte urholka makten eller åtminstone 

för att ingen sammanblandning mellan manligt och kvinnligt ska kunna ske. 

Inom kvinnoforskningen har kvinnors underordnade situation i hemmet 

påtalats och forskare har också visat hur kvinnlighet som moderlighet 

konstrueras genom att kvinnorna hänvisats till hemmet. Deras där 

självskrivna plats har motiverats av kvinnornas särskilda förmåga till empati 

och förmåga till oegennyttigt arbete liksom en biologiskt grundad 

moderlighet och förmåga till omhändertagande. Hemmet, den privata 

sfären, har i kvinnornas händer underordnats den manliga offentligheten 

utifrån vilken makten har utgått. Trots att poststrukturalistiska feminister 

har värjt sig mot dikotomier som förklarande faktorer finns det i analysen av 
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manligt och kvinnligt inbyggt en polaritet, som kan påminna om den 

traditionella uppfattningen av det onda som det godas motsats. Joan Scott 

värjer sig dock mot förståelsen av det kvinnliga som det manligas motsats. 

Hon talar istället om den mening eller betydelse som i olika sammanhang 

knytes till manligt respektive kvinnligt. Dessutom hävdar hon att man, för 

att förstå på vilket sätt manligt och kvinnligt konstrueras, måste utföra 

analyser på såväl den personliga, biografiska som den abstrakta språkliga 

nivån och däremellan beakta normativa och sociala förhållanden. Strävan i 

en sådan analys borde alltså vara att se de gränsöverskridande 

möjligheterna, vad som kan omvandla manligt och kvinnligt till något 

gemensamt mänskligt. 

Hur ska detta förstås inom det område som behandlas i föreliggande 

avhandling? Bostaden och hemmet står i fokus och därmed kvinnans sär

skilda område. Inte desto mindre agerar män i lika hög grad som kvinnor för 

att åstadkomma förändringar. Det kan givetvis bero på att även männen är 

intresserade av att ha ett hem att komma till. Många har också hävdat att 

modernismens förtryck av den traditionella hemtrevnaden, skapad av 

kvinnorna, var en strategi för att göra hemmen mera kongruenta med den 

manliga offentlighetens karakteristika: rationalitet, effektivitet, renhet. I de 

modernistiska hemmen symboliserades dessa egenskaper av blankt glas och 

stål infogad i omutlig betong. Men detta är troligen inte hela förklaringen. 

I samband med att samhället omvandlades under inflytande av den 

kapitalistiska ekonomiska ordningen omvandlades även relationen mellan 

offentligt och privat. Hannah Arendt har beskrivit detta i Människans villkor 

(1958). Efter henne har Jürgen Habermas särskilt uppehållit sig vid den 

borgerliga offentlighetens omvandling. Offentlighet har med tiden blivit ett 

mycket omfattande och delvis vagt begrepp i samband med att gränsen 

mellan privat och offentligt uppluckrades. Vi har idag ingen strikt polaritet 

mellan den offentliga staten och det privata hemmet. Det finns ett stort 

område däremellan som skulle kunna beskrivas som en sfär där ständiga 

förhandlingar och utväxlingar mellan det privata och det offentliga äger 

rum. 

Mot bakgrund av erkännandet av förekomsten av ett stort förhand

lingsområde kan bostaden och hemmet granskas. Många av de aktörer som 

presenteras i föreliggande avhandling rörde sig just inom denna sfär. 

Bostaden blev under den tid avhandlingen handlar om en skärningspunkt 

mellan privat och offentligt. Myndigheter tillhörande staten kom att fa in

flytande över hemmen genom låneregler och lagstiftning och hemmen fort-
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satte att vara den plats i samhället där vården av barnen och de gamla utför

des, liksom mathållning och andra enskilda angelägenheter som ännu vid 

sekelskiftet inte hade lyfts ut på marknaden. Hemmet var förvisso inte en 

renodlad arbetsplats, men fortfarande utförde kvinnorna mycket arbete i 

hemmen. Var detta arbete oumbärligt? Eller kunde hemarbetet avskaffas? 

Den vilja till omhändertagande som förutsattes finnas hos kvinnorna var vi

tal för samhället. Utan familjer skulle samhället stå inför mycket stora 

strukturella förändringar. 

I hemmet tycks det, idealt sett, finnas en arena för en aldrig sinande 

välvilja. I det ideala hemmet förutsattes människor bli fostrade till ansvars

tagande medborgare. När hemmet och kvinnorna underordnas offentlig

heten blir bilden skev. I hemmet finns en "vardagsmakt" som är av stor be

tydelse för enskilda människors uppfattning av det goda livet. För det är inte 

sällan vardagens goda liv som dominerar vår uppfattning om vår livs

situation. I det lilla livet måste det finnas en chans att se möjligheten till ett 

gott liv. Kanske sökte socialreformatorerna peka på en sådan möjlighet, som 

i första hand kvinnan kunde ge ett innehåll. 

Otvivelaktigt har feministiska forskare uppehållit sig vid den privata 

sfären för att granska kvinnornas villkor. Man har talat om så kallad 

omsorgsrationalitet. Men dock kvarstår polariteten mellan manligt och 

kvinnligt. Samtidigt är det onekligen så att kvinnor strävar bort från det 

privata in i offentligheten. Visserligen kan kvinnors förmodade egenskaper 

komma till användning även där. Men det kan inte vara hela förklaringen. 

Den modernisering som skedde under 1900-talets första decennier be

jakades av många kvinnor. Det betydde inte att kvinnorna tog sin hand från 

hemmet men att de lät sig påverkas av moderismens ideal om effektivitet, 

renlighet och rationalitet. Detta förhållningssätt beredde vägen, kan man 

säga, för mannens intåg i hemmet. Skillnaden mellan männens offentliga, 

rationella liv och hemmets stökiga känslosamhet blev allt mer påfallande 

omöjlig. Ett moderniserat hem, med modern teknik och avskalade interiörer 

överensstämde med bilden av manlig rationalitet. Hur påverkades då 

kvinnorna av att offentlighetens ideal tillämpades på hemmen under 

kvinnornas egen tillskyndan? Svaret därpå ligger i huvudsak utanför före

liggande avhandlings arbetsområde. Men redan kring sekelskiftet kan vi ana 

början till den nedmontering av hemmet som har sin fortsättning idag. 

Kvinnans uttåg ur hemmen talades det påfallande ofta om redan kring 1900. 

Modernitetens ideal invaderade således hemmen. Blev detta en strategi 

för kvinnorna att erövra makt och inflytande? Eller uppgavs den makt som 

17 



utgick från hemmet som varande samhällets minsta enhet? Svaren kan 

endast formuleras tentativt, genom att resonera och försöka förstå vilka fak

torer som påverkar formandet av det samhälle vi lever i och som vi hela 

tiden både bejakar och strävar efter att förändra. 

När nya ideal växer fram kring sekelskiftet kan dessa tolkas som för

beredelser för det moderna. Men de ideal som Ellen Key och andra propa

gerade för kanske hade andra konnotationer. Den goda smak de förfäktade 

bottnade i en föreställning av det goda och sköna, avspeglad i tingen. Var 

det goda och sköna i deras tolkning verkligen samma form, om än 

ofullkomligt utvecklad, som modernismen sedan använde? De flesta kanske 

skulle svara nekande. Det förefaller emellertid som om det i sekelskiftets 

estetiska debatt gjordes försök att omvandla hemmets estetik så att 

rationalitet förenades med emotionaliserad skönhet. Att analysera och 

resonera kring dessa aspekter fordrar teoretiska redskap som jag inte har 

använt i föreliggande avhandling. Semiotisk analys skulle kunna belysa 

dessa frågeställningar på ett intressant sätt. Själv har jag valt ett mera 

begränsat angreppssätt som i huvudsak hanterar spridandet av den goda 

smaken som ett folkbildningsprojekt i upplysningstidens anda, kombinerat 

med ett självbildningsideal som ser människan som ständigt aktiv och 

sökande efter ny och fördjupad kunskap inom alla områden. 

* 

I föreliggande avhandling utvecklas inga nya teorier. Här redovisas i 

resonemangets form ett empiriskt material. Tolkningar måste göras men 

detta sker med relativt stor återhållsamhet. Målsättningen är att det jag skri

ver om skall tillföra ny kunskap som kan användas av andra och kasta nytt 

ljus över redan kända områden. Min ambition har även varit att skriva på ett 

sätt som gör texten läsbar för andra än de redan initierade. 

Som jag redan inledningsvis framhållit består avhandlingen av fyra 

relativt självständiga delar. Målsättningen är att dessa tillsammans ska ge en 

god bild av hur arbetarklassens urbana bostad utformades för att ge plats åt 

hemmet. Jag har velat granska såväl visionen som praktiken. Även om det 

bland filantroperna och företrädarna för HSB fanns visionärer var de främst 

praktiker. Men deras praktik kan förstås som materialiserade idéer. Därvid

lag kan man betrakta de enskilda bostadshus som byggdes och försöka för

stå hur det goda livet var tänkt att ta form. Man kan också tolka den 

beskrivna praktiken och det tänkta goda livet som modellstudier för det 

goda samhället. 
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Jag är särskilt intresserad av hur visionen och talet om det goda hemmet 

och den goda bostaden förhöll sig till praktiken. Tydligast var visionen hos 

Agnes Lagerstedt och hennes Stockholms Arbetarehem. Den handlade hos 

henne om att skapa goda bostäder för ett möjligt gott liv, att lyfta en flik av 

fattigdomens tunga förlåt. I den visionen var samhället inte radikalt 

annorlunda. Jämlikhet i ekonomisk och kulturell bemärkelse tycks sällan ha 

funnits med. Däremot fanns en strävan efter att skapa förutsättningar för ett 

värdigt liv för alla. 

I en situation där vardagen för många handlade om en kamp för att fa 

tak över huvudet och mat i magen var utrymmet för att skapa en mera ny

anserad hemkultur nästan obefintligt. Inte desto mindre fanns det ett antal 

personer som enträget ville påvisa sambandet mellan vardagslyckan och det 

eftertänksamt inrättade hemmet. Dessa vände sig också till de fattiga, inte 

bara till den besuttna borgerligheten. 

Om filantroperna och HSB var att betrakta främst som praktiker var 

smakfostrarna och politikerna i första hand visionärer. Smakfostrarna hade 

outsinliga idéer om hur den goda bostad som filantroperna tillhandahöll 

skulle inredas till ett gott hem. De skrev om sina idéer, men de materiali

serade dem också genom att anordna utställningar. I vissa fall nöjde de sig 

inte med modellstudier; deras egna hem blev till fullskaleexperiment som de 

ställde till allmänhetens förfogande. 

Politikerna var också visionärer. Deras visioner skilde sig från smak

fostrarnas genom att de så att säga stod i praktikens tjänst. Politiska idéer 

ska, idealt sett, kunna förverkligas. Visserligen drunknade många idéer i 

debatten men inte desto mindre inbegrep politiken ett krav att göra visionen 

verklig och tillgänglig för alla som var berörda. Därför har jag i avhand

lingens tredje del granskat den politiska debatt om bostadsfrågan som fördes 

i Stockholms stad. Under samma tid som kampen om allmän rösträtt fördes 

debatterades även den viktiga sociala fråga som handlade om människors 

vardagsliv. Osäkerheten bland politikerna om vad som egentligen stod på 

spel präglade bostadsdebatten och därmed förhalades gång efter gång 

viktiga beslut och utredningar. De valda politikerna förmådde inte att på 

egen hand föra debatten framåt utan andra personer och grupper ingrep 

genom att debattera och utreda på andra sätt. Syftet med att studera politi

ken har alltså varit att ge en bild av hur visionen förhöll sig till en möjlig 

samhällelig förändring i synen på bostadsfrågan och dess konkreta samhäl

leliga status. Under den tid som här studeras sker inga stora genomgripande 

förändringar. Tvärtom tycks alla problem och hinder dröja kvar. I den poli
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tiskt osäkra hållningen till samhällets ansvar för bostadsfrågan konstitueras 

HSB som förmår att skapa en praktik av visionen och politiken. 

I den avslutande delen av avhandlingen har jag sålunda velat ge exem

pel på en praktik som visserligen inte var generell i den meningen som det 

allmännyttiga bostadsbyggandet skulle komma att bli, men som var mera 

omfattande än något annat enskilt byggande dittills hade varit. Det koopera

tiva HSB förenade filantropins och smakfostrarnas visioner med 

politikernas valhänta försök till verkställighet i ett eget bostadsbyggnads

program. HSB:s moderna bostäder var en slags uppföljning av filantro-

pernas bostadsbyggande. De inspirerades av smakfostrarnas strävan och 

förde den vidare. Dessutom bedrevs en intensiv bostadspolitisk debatt inom 

HSB med krav riktade både mot stadens och rikets styrelse. Granskningen 

av HSB visar hur visionen om den goda bostaden för det goda hemmet för 

det goda samhället gestaltades på en ny nivå från vilken sedan 1930-talets 

bostadspolitik, bostadsbyggande och familjepolitik kunde hämta inspiration 

och kunskap. 

De fyra delarna är alltså relaterade till varandra samtidigt som de äger 

en egen inbördes självständighet. Inom de respektive delarna kan de olika 

kapitlen i någon mån läsas var för sig. De fyra delarna uppvisar en överlap

pande kronologisk ordning. Filantropernas arbete utgör berättelsens början. 

Som kommer att framgå har jag valt att mest utförligt skildra det filantro

piska arbetets betydelse i den inledande fasen, före första världskriget. Det 

var också då som dess aktualitet var som störst. Parallellt äger en smak

fostran rum. Jag skildrar emellertid denna verksamhet under i stort sett hela 

den aktuella tidsperioden. Politiken granskas under sekelskiftet och de två 

första decennierna. Visserligen kunde det finnas anledning att fortsätta 

skildringen även under 1920-talet, men jag fann att detta decennium med 

fördel kunde skildras genom HSB:s verksamhet för att understryka 

sammankopplingen av visionen och politiken. 

Jag har velat granska hur visionärer och praktiker tillsammans bidrog 

till att utforma bostaden för hemmet. I första hand har idéerna och deras 

materialiserade form beskrivits medan relationerna mellan familjemed

lemmarna mera summariskt berörts. Även om jag under decennierna mellan 

1890 och 1930 funnit att traditionen varit starkt formande, vad gäller 

grunden för bostaden och hemmet, har det dock gått att urskilja tendenser 

till en förändrad uppfattning. Den aningslöshet som ibland kom till uttryck i 

talet om bostaden och kvinnans uppgifter i hemmet kontrasterades mot 

skildringar av bostaden som ett hot mot liv och hälsa och hemmet som ett 
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livstids fängelse for kvinnor. Det är den förståelsen av bostadens och 

hemmets materiella och symboliska betydelse som jag strävat efter att 

utveckla i föreliggande avhandling. 
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I. FILANTROPI 



De fattiga äro ruinerade, ej blott på mynt, 
men på hopp, mod, beslutsamhet och sjelf-
öfvervinnelse. Och det är detta, som den 
välgörenheten försöker återge dem.1 

INLEDNING 
Filantropisk hjälpverksamhet har under 1980-talet uppmärksammats och 

tillskrivits en betydelse för utvecklingen av vår tids socialpolitik. Det sena 

1800-talets filantropiska verksamhet har systematiskt börjat kartläggas och 

därvid har dess omfattning såväl som dess mångfald framträtt allt tydligare. 

Filantropiforskningen har öppnat för nya möjligheter att studera social

politik, professionaliseringen av det sociala arbetet och kvinnors därmed 

sammanhängande utträde i offentligt arbete. 

I föreliggande arbete har jag studerat en del av det filantropiska 

bostadsbyggandet i Stockholm under senare delen av 1800-talet. Med fil

antropiskt bostadsbyggande avses här de bostäder för mindre bemedlade 

som byggdes av personer eller organisationer utan den ekonomiska drivkraft 

som syftade till att erhålla vinst på satsat kapital. Bakom det filantropiska 

bostadsbyggandet fanns ett engagemang för de individer som kunde hjälpas 

men som ibland utsträcktes till att omfatta den så kallade sociala frågan. 

Bostadsfrågan hade då ännu inte skilts ut som en särskild social fråga utan 

ansågs fortfarande vara en i huvudsak enskild angelägenhet. Flera, bland 

andra de filantropiskt verksamma, riktade uppmärksamheten på det 

ohållbara i en sådan inställning eftersom alltför många saknade för

utsättningar att på egen hand kunna sörja för en anständig bostad. De fil

antropiska bostadsprojekt som verkställdes bidrog i hög grad till att tydlig

göra önskvärdheten av att se bostadsfrågan som en viktig del av den sociala 

frågan. 

Det filantropiska bostadsbyggandet har i någon mån uppmärksammats i 

tidigare forskning. Särskilt Agnes Lagerstedts Stockholms Arbetarehem har 

omnämnts av etnologen Rut Liedgren i Så bodde vi.2 En anledning till att 

just Stockholms Arbetarehem har blivit omskrivet är att Agnes Lagerstedt år 

1 Agda Montelius, Föredrag hållet vid årsmötet den 15 oktober 1894 (Stockholm, 1895), 
s 17, FVO: Diverse publikationer t.o.m. 1920, FVO:s arkiv. 
2 Rut Liedgren, Så bodde vi: Arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse (Stockholm, 
1961). 

24 



1900 själv skrev en bok därom.3 Däremot har verksamheten inom 

Stockholms Arbetarehem därefter varit i stort sett okänd och därmed 

onämnd. Övrigt filantropiskt bostadsbyggande har knappast uppmärk

sammats alls. 

Jag har valt ut vad jag anser vara fyra representativa uttryck för den 

filantropiska bostadsverksamheten, Föreningen för Välgörenhetens 

Ordnande (FVO), Stockholms Arbetarehem, Govenii Minne samt Ella 

Heckschers Hem för Tuberkulösa Arbeterskor. Föreningen för Väl

görenhetens Ordnande uppmärksammade bostadsfrågan och bidrog till dess 

politisering. Detta har jag bedömt vara en viktig ingång till förståelsen av 

det filantropiska bostadsbyggandet som just politik. Dessutom försökte man 

inom FVO faktiskt att erbjuda billiga bostäder till de fattiga. 

Stockholms Arbetarehem var tidens i särklass mest kända bostadshus 

för mindre bemedlade. Det har därför varit självklart att uppmärksamma 

detta projekt. Stockholms Arbetarehem var ett aktiebolag och det fanns 

andra samtida sådana som även de arbetade med begränsade krav på av

kastning. S:t Erik, Holmia och Fridhem tillhandahöll billiga bostäder och 

inte så mycket mer därutöver. Stockholms Arbetarehem erbjöd, som jag ser 

det, ett nytt sätt att leva. Därför har jag funnit dess verksamhet som mest 

intressant bland bostadsaktiebolagen. 

En handfull bostadsstiftelser hyrde ut bostäder till de fattiga. 1878 års 

stiftelse, Danelii stiftelse och Bergbohmska stiftelsen var några exempel. 

Tillkomsten varierade och styrelserna såg lite olika ut. Jag har låtit Govenii 

Minne representera bostadsstiftelserna. Den tillkom genom en enskild 

donation i likhet med Danelii stiftelse. Båda dessa stiftelser stod under led

ning av företrädare för Stockholms stad och kom därmed att utgöra ett 

mellanting mellan enskild och offentlig verksamhet. 

Det sista exemplet jag valt, representerar ett udda, enskilt initiativ. Ella 

Heckscher riktade sig till de Tuberkulösa Arbeterskorna och det hem hon 

uppförde var mycket litet. Endast en handfull kvinnor bodde där samtidigt. 

Ett mera känt exempel av liknande karaktär var Gerda Meyerssons Hem för 

arbeterskor. Anledningen till att detta uppmärksammats torde ha varit att 

Gerda Meyersson personligen var mycket engagerad i hemmet samt att det 

fokuserade på den stora gruppen ogifta kvinnors bostadsproblem. Ella 

Heckscher hade en mera begränsad målgrupp. Hennes Hem visade tydligt 

att bostadsfrågan vid den aktuella tiden ännu inte kunde ges några generella 

3 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900). 

25 



lösningar. Tuberkulösa Arbeterskor, ogifta mödrar, sjömän och sjuk

sköterskor var några av de grupper som fick särskilt stöd för sitt boende. 

Bostadsfrågan och filantropin är inte relaterade till varandra på något 

entydigt sätt. Såväl bostadsfrågan som filantropin behöver därför något be

lysas för att det filantropiska bostadsbyggandets villkor ska framträda. 

Bostäderna var inget ändamål i sig. De var det medel genom vilket den nya 

familjen skulle kunna formeras och genom denna samhället. De viktigaste 

förhållandena och idéerna kring familj och bostad diskuteras för att 

innebörden i det filantropiska bostadsbyggandets överlagrade ambition att 

inte bara erbjuda nya bostäder utan också ett nytt, välordnat vardagsliv ska 

kunna tydliggöras. 

Filantropiforskningen har under det senaste decenniet kommit att en

gagera många forskare. Både socialhistoriska och kvinnohistoriska forskare 

har funnit anledning att kartlägga den filantropiska verksamheten. 1987 

publicerade Gunnel Furuland, som en av de första, en uppsats om 

Fruntimmersföreningen i Uppsala, "En association i offentlighet och privat

sfar", i Scandia.4 Ingrid Åberg, historiker från Örebro, uppmärksammade 

också tidigt fruntimmersföreningarna. Hon publicerade 1988 i Scandinavian 

Journal of History artikeln "Revivalis, Philantropy and Emancipation, 

Women's Liberation and Organization in the Early Nineteenth Century".5 

Nordiska forskare har senare publicerat några antologier som tydligt 

exemplifierar dessa forskningsinriktningar. Den jyske historiker har, liksom 

den svenska Historisk tidskrift, ägnat filantropi ett temanummer.6 Boken På 

tröskeln till välfärden är ett resultat av ett filantropisymposium i Umeå 

1994.7 Det nordiska filantropiska nätverk för kvinnliga forskare, som varit 

verksamt sedan 1991 publicerar under 1997 en antologi där särskild tonvikt 

läggs på filantropins betydelse för samhällskonstruktionen.8 

Historikers erfarenhet av filantropisk verksamhet har fatt betydelse för 

förståelsen av dagens ideella arbete. I den statliga utredningen Frivilligt so

4 Gunnel Furuland, "En association i offentlighet och privatsfär: Fruntimmersföreningens 
bildande i Uppsala 1844-45", Scandio, band 53:1, 1987. 
5 Ingrid Åberg, "Revivalism, Philantropy and Emancipation, Women's Liberation and 
Organization in the Early Nineteenth Century", Scandinavian Journal of History, vol. 13 
1988:4. 
6 Den jyske historiker: Filantropi - mellem almisse och velfaerdsstat, vol 67, 1994 samt 
Historisk Tidskrift 1992:4. 
7 På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsformer och arenor i Norden 1800-1930, red. 
Marja Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen (Stockholm, 1995). 
8 Charitable Women - Philanthropic Welfare 1780-1930, red. Birgitta Jordansson & 
Tinne Vammen (Odense, 1997, kommande) 
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cialt arbete har idéhistorikern Roger Qvarsell gett ett historiskt perspektiv 

på det ideella arbetet, "Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete -

en historisk översikt".9 

I Umeåsymposiet och det nordiska filantropinätverket har jag själv haft 

förmånen att deltaga. De flesta svenska och flera nordiska filantropi-

historiker har deltagit i åtminstone något av ovan nämnda projekt. Den 

internationella filantropiforskningen har idag omfattande proportioner. För 

bara några fa år sedan var F.K. Prochaskas Women and Philantropy in 19th 

Century England en av de få studier som fanns.10 

Även om filantropiforskningen har utvidgats är det inte särskilt många 

som har intresserat sig för just bostadsbyggandet. Under senare år har några 

avhandlingar publicerats som behandlar bostadsfrågan. Arkitekt Tomas 

Wikström har skrivit om rum och möten i 40- och 50-talens hyreshus i sin 

avhandling Mellan hemmet och världen11 och historikern Sten O. Karlsson 

har behandlat mellankrigstiden i sin avhandling Arbetarfamiljen och Det 

Nya Hemmet.n Bostadsfrågans koppling till filantropin har underordnad be

tydelse i dessa arbeten eftersom filantropin under denna tid helt enkelt i 

huvudsak spelat ut sin roll. Sten O. Karlsson har emellertid delvis behandlat 

den göteborgska filantropin. Göteborg intog något av en särställning vad 

gäller omfattningen av filantropisk verksamhet. Det engelska inflytandet 

torde tidigt ha inspirerat de besuttna i Göteborg att genom filantropisk 

hjälpverksamhet etablera ett socialt arbete. Från institutionen för socialt ar

bete i Göteborg kom 1993 ytterligare en avhandling om den göteborgska fil

antropin, Traditioner som fängslar: En studie av det sociala arbetets motiv 

och framträdelseformer i Göteborg under tiden 1790-1918, av Gunnel 

Swedner.13 I denna avhandling finns dock inga direkta kopplingar till 

bostadsfrågan. Historikern Birgitta Jordansson belyser i sin forskning den 

göteborgska filantropins betydelse för konstruktionen av det kvinnliga 

medborgarskapet.14 

9 Roger Qvarsell, "Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete - en historisk 
översikt", SOU 1993:82. 
10 F.K. Prochaska, Women and Philantropy in 19th Century England (Oxford, 1980). 
11 Tomas Wikström, Mellan hemmet och världen: Om rum och möten i 40- och 50-talens 
hyreshus, diss. (Stockholm, 1994). 
12 Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet: Om bostadshygienism och 
klasskultur i mellankrigstidens Göteborg, diss. (Linköping, 1993). 
13 Gunnel Swedner, Traditioner som fängslar: En studie av det sociala arbetets motiv 
och framträdelseformer i Göteborg under tiden 1790-1918, diss. (Göteborg, 1993). 
14 Birgitta Jordansson, "Goda människor från Göteborg: Fattigvård och välgörenhet under 
1800-talet", i På tröskeln till välfärden, red. Marja Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen 
(Stockholm, 1995). Se även Historisk tidskrift 1992:4. 
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En historieskrivning som söker strukturer och generella mönster har 

uppfattat den filantropiska hjälpen som disciplinerande. Utan tvivel går det 

att i efterhand hävda att de värden som filantropin såg som viktiga att för

medla har blivit strukturerande och bidragit till vår tids förståelse av hur li

vet bör levas. Genom att de människor som genom det filantropiska arbetet 

kan antas ha inlemmats i denna värdegemenskap potentiellt skulle kunna ha 

utvecklat en annan kultur med andra grundläggande värden kan man alltså 

hävda att filantropiskt hjälparbete på en generell nivå har bidragit till att 

homogenisera kulturen eller som man också kan beskriva situationen -

disciplinera människorna i samhället. Uppfattningen av filantropiskt hjälp

arbete som disciplinerande kan också grunda sig på en marxistisk politisk 

analys enligt vilken den besuttna klassen antas använda hjälparbetet som ett 

repressivt medel för att förhindra underklassens revolt. Ett tidigt exempel 

därpå är Stedman Jones studie av filantropin i London i Outcast London.15 

Vid en närläsning av de filantropiska insatserna och ett fördjupat studium av 

de filantropiska aktörerna blir perspektivet ett annat. De filantropiska in

satserna gällde fattigas och hjälplösas behov av hjälp. Filantropernas altru

ism var knappast kalkylerande utan framstår i många fall som uttryck för en 

stark önskan att hjälpa, för att de som blir hjälpta ska emancipieras - inte 

disciplineras. 

I min egen forskning har jag funnit så många belägg på en strävan efter 

att hjälpa dem som har det svårt och som ännu inte funnit egna handlings

vägar, att det strukturella disciplineringsperspektivet blivit mindre intressant 

att framhålla. När filantroperna engagerade sig i de fattigas bostadsproblem 

förefaller det ha varit med en övertygelse om att bostaden utgjorde den 

synliga grunden för ett bättre liv. Filantroperna hade tydligen också före

ställningar om ett nytt och bättre samhälle befolkat av nya och bättre 

människor. Men detta samhälle skulle byggas utifrån givna förhållanden 

och tillsammans med de människor som fanns, hur ofullkomliga dessa 

människor än tycktes vara. De var visionärer i den meningen att de inte bara 

i sina tankar och drömmar byggde det nya samhället utan genom hus i sten 

och tegel. De grönskande träden vajade inte bara i föreställningen utan 

träden planterades på gårdarna till glädje för de boende. Det sena 1800-ta-

lets filantroper ansåg att hjälp till självhjälp kunde förändra världen till det 

bättre. Denna positiva syn på filantropin utesluter givetvis inte att filantro

pisk hjälpverksamhet också kunde ha en kontrollerande karaktär. Men 

15 Gareth Stedman Jones, Outcast London: A Study in the Relationship between Classes 
in Victorian Society (London, 1976). 
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filantropisk hjälpverksamhet var inte med nödvändighet ensidigt kontroll

erande och disciplinerande. 

Jag har således strävat efter att förstå innebörden av det filantropiska 

hjälparbetet genom att placera in det i ett historiskt sammanhang som gör 

det begripligt. Därvid har det varit viktigt att så långt det varit möjligt fånga 

de idéer och föreställningar som kan ha varit vägledande för dem som 

utformade de filantropiska bostadsprojekten. 

För att motivera mitt sätt att hantera materialet vill jag presentera vad 

jag uppfattar som de mest intressanta aspekterna av filantropin. Välgörenhet 

och filantropi användes synonymt vid sekelskiftet. Att göra väl kunde vara 

en kristlig barmhärtighetsgärning, en slags frivillig beskattning eller ett ut

tryck för människans behov att visa sin nästa kärlek. Kristlig barmhärtighet 

var en välbekant uppfordring i ett ännu icke sekulariserat samhälle. Den 

kristna etik vars viktigaste grund var att behandla sina medmänniskor som 

man själv ville bli behandlad inspirerade många kristet religiösa människor 

till välgärningar. Dessa kunde urvattnas till sociala konventioner eller an

vändas för att fa social prestige. Den uppenbara ojämlikhet vad gäller mate

riella tillgångar som utmärkte sekelskiftet kunde fa reflekterande väl-

besuttna att avstå från en del av sitt överflöd, ibland från hela sin förmö

genhet till förmån för de fattiga. Enligt kristen etik är det som bekant enk

lare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i 

himmelriket. Till grund för den kristna etiken och kanske till grund för all 

etik finns ett mänskligt behov av att visa sina medmänniskor kärlek. Caritas 

- den oegennyttiga kärleken till nästan var en fundamental känsla inom 

filantropin. Jag har själv dock inte särskilt studerat denna mänskliga och 

moraliska aspekt av filantropin trots att jag finner den både viktig och 

intressant. Mina filantropiska studier grundar sig istället, som framgått, 

huvudsakligen på empiriska studier av fyra representativa filantropiska 

organisationer. Denna empiriska inriktning utesluter inte teoretiska 

överväganden kring den filantropiska gärningen. Empati och altruism står 

inte, menar jag, i någon absolut motsättning till ordning och kontroll. 

Tvärtom kan ordning och planering vara just det som människor i svåra 

ekonomiska situationer behöver. Ordning och planering verkar då inte 

disciplinerande på ett förtryckande sätt utan kan frigöra människor ur 

beroende. Jag har också riktat särskild uppmärksamhet mot föreställningar 

om familjen och dess roll i den oundvikliga samhälleliga förändringen. 

Endast fa av de bostadsbyggande filantroperna formulerade sina erfa

renheter, tankar och idéer i skrift. Agda Montelius, FVO:s energiska före
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ståndarinna skrev artiklar och gav ut Hjälpare: Råd och anvisningar för 

fattigvårdsintresserade.16 Agnes Lagerstedt skrev ner, som nämnts, sina er

farenheter från Stockholms Arbetarehem år 1900 i en skrift med samma 

namn, uppmanad därtill av Lars Hiertas Minne, som bekostade utgivningen. 

Det källmaterial som jag använt mig av har till övervägande del bestått 

av protokoll och verksamhetsberättelser. FVO bedriver fortfarande filan

tropisk hjälpverksamhet och i dess lokaler i Gamla Stan i Stockholm finns 

ett arkiv som omfattar protokoll, verksamhetsberättelser och diverse samtida 

skrifter. I Stockholms Stadsarkiv finns FVOrs mycket omfattande journal

material från de många hembesök som gjorts deponerat. Jag har endast 

slumpvis studerat detta material. 

Stiftelsen Oscar Hirschs minne innefattar idag även det kvarvarande 

fragmentet av Stockholms Arbetarehem. I arkivet vid Nytorget på Söder i 

Stockholm finns Stockholms Arbetarehems protokollböcker och 

verksamhetsberättelser. Även Govenii Minne finns kvar idag och har arkiv

erat sina protokollsböcker på sitt kontor på Birger Jarlsgatan 97 i 

Stockholm. 

Ella Heckschers Hem for Tuberkulösa Arbeterskor har inte tidigare 

uppmärksammats. Dess efterlämnade papper återfinns i Centraldispensärens 

arkiv på Stockholms Stadsarkiv. Jag har även använt mig av Ella 

Heckschers brevsamling i Eli Heckschers arkiv på Kungliga Biblioteket 

samt Ivar Heckschers privata brevarkiv. 

I berättelsen om det filantropiska bostadsbyggandet rör jag mig på tre 

olika berättarnivåer. Grundläggande är beskrivningen av den faktiska 

situationen - husen, själva det filantropiska arbetet. Nästa nivå handlar 

främst om ett försök att tolka filantropernas och andras idéer om vad som 

kunde göras och hur det kunde vara. Slutligen vill jag genom en analys av 

idéerna presentera min förståelse av filantropins roll i sin egen tid och i den 

historiska processen. Dessa tre nivåer har inte renodlats utan finns invävda i 

varandra i den berättelse som presenteras. 

I berättelsen om det filantropiska bostadsbyggandet rör jag mig på tre 

olika berättarnivåer. Grundläggande är beskrivningen av den faktiska 

situationen - husen, själva det filantropiska arbetet. Nästa nivå handlar 

främst om ett försök att tolka filantropernas och andras idéer om vad som 

kunde göras och hur det kunde vara. Slutligen vill jag genom en analys av 

idéerna presentera min förståelse av filantropins roll i sin egen tid och i den 

16 Agda Montelius, Hjälpare: Råd och anvisningar för fattigvårdsintresserade, Svenska 
Fattigvårdsförbundets skrifter nr 8 (Stockholm, 1912). 
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historiska processen. Dessa tre nivåer har inte renodlats utan finns invävda i 

varandra i den berättelse som presenteras. 
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Bostadsfrågan kunde ordnas så, att 
familjerna hade sina särskilda rum i en stor 
palatsliknande byggnad, [...]' 

1. Bostad och filantropi 
De fattigas bostäder var en påtaglig manifestation av sekelskiftets stora 

sociala skillnader. Den gamla ännu inte industrialiserade stadens rumsligt 

integrerade miljö omvandlades hastigt. De mindre attraktiva delarna av 

staden exploaterades som fattigkvarter. På så sätt kom den fysiska miljön att 

tydligt avspegla sociala förhållanden. Den fysiska miljön åskådliggjorde 

inte bara de lätt iakttagbara sociala skillnaderna utan ansågs också reflektera 

de boendes sedlighetstillstånd. Därför innebar reformeringen av de fattigas 

bostäder inte bara en förbättring av de materiella villkoren. Reformeringen 

av bostäderna kunde även påverka de boende själva - det är en tanke vi 

möter hos filantroperna. De fattiga boende betraktades som potentiella 

medborgare. En viktig förutsättning för ett på så sätt utvidgat 

medborgarskap var de möjligheter till ett ordnat liv som en god bostad gav. 

Goda bostäder fanns knappast tillgängliga för de fattiga.18 I slutet av 

1800-talet var det svårt för de fattiga att finna en människovärdig bostad. I 

Stockholm, liksom i andra industrialiserade städer och på landsbygden, 

tvingades människor att bo i skjul, i källare och på vindar. De fattigas 

eländiga bostadsförhållanden uppmärksammades efterhand. Skillnaderna 

mellan de fattigas människoovärdiga tillflykter och de rikas utmanande hem 

kunde helt enkelt inte ignoreras. Bostadsfrågan kom därför under senare 

delen av 1800-talet att hamna i skärningspunkten mellan tidens många 

svårlösta sociala problem. Polariseringen mellan rika och fattiga innebar att 

endast de besuttna hade möjlighet att utöva formell politisk makt. De fattiga 

hade fa egna representanter men deras krav och önskningar tolkades och 

framfördes av en grupp som här kommer att kallas socialreformatorer.19 För 

17 Elin Johansson, Proletärkvinnornas arbetsförhållanden (Stockholm, 1919), s 19. 
18 "Fattiga" är ett vagt begrepp, men syftar helt intuitivt på de människor som främst på 
grund av materiell fattigdom hade få eller inga valmöjligheter i ett samhälle som allt 
mera förutsatte självständiga individer kapabla att göra adekvata val. Se vidare s 42f där 
begreppen "rätter" och "orätter" fattiga behandlas. 
19 Med socialreformatorer avses här de människor som strävade efter att omvandla 
samhället med hjälp av sociala reformer avseende allt från tillgång på bostäder till 
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dessa föreföll samförstånd fortfarande vara möjligt när sociala frågor 

debatterades och sökte sin lösning. Och i debatten om den sociala frågans 

lösning kom bostadsfrågan att bli själva navet till vilket alla andra frågor 

tycktes vara förbundna. 

* 

Stockholm, som var Sveriges utan jämförelse största stad, fyrdubblade sitt 

invånartal under 1800-talet. Under dess första hälft bodde 93 000 invånare i 

Stockholm. Fram till sekelskiftet ökade antalet invånare i allt hastigare takt 

till 300 000. Under de sista tjugo åren ökade folkmängden med 130 000 

människor.20 En sådan befolkningsökning innebar uppenbara påfrestningar 

för de boende, eftersom beredskapen att möta skarorna av inflyttade var 

dålig. Bostadsbristen var enligt statistiken inte permanent, men framförallt 

under 1870-talet och 1890-talet var den påtaglig. Egendomligt nog var 

1880-talet ett decennium med överskott på bostäder trots att det var den 

period då folkökningen var som störst. De offentliga åtgärder som vidtogs 

när bostadsbristen blev alltför iögonfallande var att uppföra olika typer av 

nödbostäder.21 

För att fa en uppfattning om hur människor faktiskt bodde och vari 

bostadseländet bestod ska här ges några kortfattade statistiska uppgifter. 

Bostadsundersökningar där statistik användes som metod att åskådliggöra 

undersökningsresultaten hade vid sekelskiftet använts flera gånger. Redan 

1868 gjordes den första bostadsräkningen. Joseph Guinchard, som arbetade 

på Statistiska centralbyrån publicerade på uppdrag av staden 1903 en 

undersökning baserad på material från åren 1900 och 1902. Som nämnts 

försämrades bostadssituationen under 1890-talet. Detta kunde Guinchard 

belysa genom att använda tidigare undersökningsmaterial som jämförelse. 

Den mest påtagliga förändringen under 1890-talet var den våldsamma 

kostnadsstegringen. Om antalet boende ökade med 15% inskränkte sig 

tillskottet av antalet bostäder till 9% medan hyrorna steg med 50%. 

Guinchard redogjorde för hur kostnadsökningen bland annat ledde till att 

inrättande av folkbibliotek. Väl att märka utgör socialreformatorerna en grupp av 
människor som förenas genom sina reformatoriska intentioner utan att förenas genom 
politisk tillhörighet. Bland socialreformatorerna fanns socialdemokrater likväl som 
konservativa. 
20 Gösta Ahlberg, Stockholms befolkningsutveckling efter 1850 (Stockholm, 1958), s 157. 
21 Joseph Guinchard, Storstadens bostadsfråga: En populär orientering (Stockholm, 
1927), s 4Iff. 

33 



inneboendesystemet blev än vanligare. För att över huvud taget ha råd att bo 

måste människor tränga ihop sig i de lägenheter som stod till buds. 

Vid sekelskiftet bodde nästan 200 000 av Stockholms 300 000 invånare 

i lägenheter med högst tre rum och kök. Det totala antalet bebodda sådana 

lägenheter var knappt 47 000, vilket innebar att det bodde drygt fyra 

personer i varje lägenhet. Bland det totala antalet smålägenheter utgjorde 

trerumslägenheterna endast 14% medan antalet enrumslägenheter och 

mindre utgjorde 56 %.22 

När bostadsundersökare och debattörer diskuterade lägenheternas 

standard var de hygieniska förhållandena viktiga. För att bedöma standarden 

i detta avseende använde man sig av tillgången till luft för varje enskild 

person som mått. Medvetna om att det var svårt att fastställa något absolut 

tal fanns det en allmän mening att 15 m3 luft för varje person skulle utgöra 

ett riktvärde. Det betydde att i ett bostadsrum som hade den i Stockholms 

byggnadsordning rekommenderade höjden av tre meter skulle varje person 

förfoga över en golvyta av 5 m2. Enligt Guinchards undersökning där han 

jämför med äldre material konstaterades att 58% av samtliga smålägenheter 

var undermåliga med avseende på tillgången till luft. Ser man till den 

dominerande enrumslägenheten var inte mindre än 70% otillräckliga.23 

Kritik och debatt 

Det lidande som de dåliga bostäderna förorsakade människor 

uppmärksammades av läkare, byggare samt statliga och kommunala 

befattningshavare. Deras intresse var professionellt och formellt men uteslöt 

inte medkänsla med de utsatta. Den kritiska beskrivning som gavs syftade 

bland annat till att eliminera den risk som befolkningen i allmänhet utsattes 

för genom att de fattiga tvingades leva under miserabla sanitära 

förhållanden. 

Under 1800-talet prövades olika förhållningssätt till de fattiga. Det 

fanns både ett förhärligande av den ideala fattigdomen, som hos Carl Jonas 

Love Almqvist, och ett skuldbeläggande av de fattiga som varande 

sedeslösa och syndiga. Liberalismen öppnade för en uppmärksamhet av 

individen vilket innebar - ett exempel är 1871 års fattigvårdslag - att 

individen ensam gjordes ansvarig för sin situation. Men den liberala 

22 Joseph Guinchard, Af styrelsen öfver Stockholms stads asyler för husvilla föranstaltad 
statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i Stockholm åren 1900 och 1902 
(Stockholm, 1903), s 16f. 
23 Joseph Guinchard, Statistisk undersökning angående bostadsförhållandena 
Stockholm åren 1900 och 1902 (Stockholm, 1903), s 48-52. 
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individualismen kunde även möjliggöra en ökad empati med de utsatta, 

vilket läkaren P.G. Cederschiöld var ett exempel på. 

Provinsialläkarna och stadsläkarna och andra företrädare för läkarkåren 

skildrade i flera rapporter de fattigas livsvillkor utan att det fanns någon 

riktig samstämmighet vad gäller bedömningen av de fattigas situation. Från 

1820-talet finns dokumenterad en debatt mellan tre läkare om hälso- och 

sjukvården i Stockholm. Den då välkände förlossningsläkaren P.G. 

Cederschiöld riktade hård kritik mot de sanitära förhållandena i staden och 

framhöll också att de fattigas bostadssituation var hälsovådlig. Han riktade 

anklagelser mot de rika genom att påpeka att när de byggde stora stenhus 

för att själva förbättra sin situation blev förhållandena för de fattiga om 

möjligt ännu värre. De tvingades samman i trånga osunda bostäder. 

Cederschiöld kom med radikala förslag. Han uppmanade myndigheterna att 

förse de fattiga med bostäder i tillräckligt antal och till rimlig hyra och han 

förordade en bostadsinspektion. Hans förslag måste ha framstått som 

mycket uppseendeväckande eftersom bostadsbyggandet var en etablerad 

privat verksamhet och myndigheternas ansvarsområde begränsat.24 

Cederschiöld kan antas ha företrätt ett rättighetstänkande med ursprung i 

den franska revolutionen även om han inte företrädde en modernisering av 

det politiska livets organisering. Cederschiöld förefaller ha hävdat att 

samhällets struktur skapade fattigdom, varför det vore rimligt att förespråka 

att de fattiga kompenserades för sina bristande möjligheter att själva sörja 

för sina liv.25 

Cedeschiölds kolleger, läkarna Carl TrafVenfeldt och M. af Pontin, 

menade att fattigdomens orsaker fanns att söka hos de fattiga själva. Det var 

deras dåliga levnadssätt som förorsakade den höga dödligheten. De menade 

att kontroll och övervakning behövdes, även om de kunde ställa sig bakom 

en del av de förslag till åtgärder som Cederschiöld förde fram. Dessa 

läkares misstro till de fattigas egna förmåga att med materiell hjälp 

åstadkomma bättre levnadsvillkor utgjorde dock ingen fruktbar 

utgångspunkt att åstadkomma förändringar. Om de fattiga behandlades som 

vanartiga barn som behövde fostras under övervakning föreföll hela 

projektet att varaktigt förbättra de fattigas villkor utopiskt. Det hindrade 

förstås inte att även de som betraktade de fattiga som omyndiga kunde 

erkänna och se de brister som fanns. Så instämde TrafVenfeldt i 

24 Sören Edvinsson faster uppmärksamheten på denna debatt i Den osunda staden: 
Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall, diss. (Stockholm, 1992), s 66ff. 
25 Se t.ex. M.T. Duchatel, "Om fattigdomens anledningar", i Fattigvården (Stockholm, 
1842). 
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Cederschiölds iakttagelser att de fattiga blev utan bostäder när de rika 

byggde nya hus. TrafVenfeldts föreslog också att de överskjutande tillgångar 

i brandförsäkringarna som borde erhållas genom de mera brandsäkra 

stenhusen skulle användas för att bygga bostäder åt de fattiga.26 

Inte bara läkarna reagerade utan även landshövdingarna och 

överståthållaren i Stockholm uppmärksammade i sina rapporter de fattigas 

situation. Bristerna påtalades och förslag till förbättringar lades fram, men 

rapporterna från distriktsläkarna i Stockholm var i början av 1880-talet 

fortfarande mycket nedslående. 

De gamla trärucklena hafVa nu mestadels försvunnit. En mängd nya hus äro 
uppförda och komma nog framdeles att lemna goda bostäder, men för närvarande 
lemna mögliga och rinnande väggar i rummen i fiere af dem vittnesbörd, att 
inflyttningen skett vida tidigare än krafVet på en sund bostad medgifver. Att denna 
olägenhet i främsta rummet drabbar den fattiga befolkningen, som ej ha råd att 
taga så mycket annat i betraktande än sin kassa, säger sig sjeft. De fattige användas 
icke heller så sällan såsom uttorkningsmedel i de nya husen, och sedan de uppfylt 
sitt ändamål, flytta deras lyckligare lottade likar in. Så har förhållandet, för att 
blott nämna ett exempel, varit i huset N:r...vid....gatan [...] Detta hus är inredt till 
större våningar, men när huset var halffardigt, flyttade utfattiga personer dit, till 
hvilka man fick vada genom de ännu utan färdigt golf varande, men af stora spån-
och grushögar täckta korridorerna, för att sedan inkomma i ett halffardigt rum med 
luften öfVermättad af vattenånga. ÖfVer en sådan bostads inflytande på hel san göra 
betraktelserna sig sjelfva.27 

Här diskuterades inte huruvida de fattiga på något sätt kunde anses vara 

ansvariga för den situation de försattes i. Själva exemplifieringen talade för 

att så inte var fallet. Kritiken riktades ändå inte särskilt direkt mot de 

skrupellösa byggmästarna. I stället tog man till en på sikt mera verksam 

kritik. Man pekade på nödvändigheten av att efterleva hygieniska och 

sanitära fordringar. Kraven på förbättrade hygieniska och sanitära 

förhållanden kunde, tänkte man sig, dessutom gagna hela samhället. 

Uppseendeväckande dåliga och för de flesta oacceptabla förhållanden fick 

även byggmästare, arkitekter och ingenjörer att tidigt komma med 

larmrapporter om den låga kvalitet och standard som utmärkte de fattigas 

bostäder. Den reformatoriskt intresserade arkitekten P.J. Ekman 

presenterade ett förslag till förbättrade arbetarbostäder. Han profilerade det 

egna förslaget mot de, enligt honom, undermåliga hyreskaserner som var 

26 Sören Edvinsson, Den osunda staden: Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets 
Sundsvall (Stockholm, 1992), s 67. 
27 Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. H: Kungl. Maj.ts befallningshafvandes 
femårsberättelser. Ny följd. 6. Åren 1881-1885. Öfverståthållare-embetets underdåniga 
berättelse för Stockholms stad (Stockholm, 1890), s 100. 
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många fattigas enda möjliga bostad. De fattigas levnadssätt beskrivs här i 

termer av förpestning och förskämning, något som automatiskt för tankarna 

till hygien. 

Att göra rummen sunda är hufVudvillkoret[...] Orsakerna hvarför det är svårare att 
hålla en arbetares rum i stenhus lika sunda som deras, hvilka hafva råd att hålla sig 
stora lokaler, äro egentligen de: att arbetarens familj ständigt vistas i ett och 
samma rum, att den egentlige arbetaren har starkare utdunstning än andra personer, 
och att han som oftast är hemkommen med våta kläder, som skola torkas i samma 
rum der han bor. Af alla dessa orsaker utvecklas en mängd fukt, som om vintern då 
ytterväggarna äro kalla, kondenseras emot dem och insuges deruti, hvaraf efter 
hand bildas ett lag af mögel, som ytterligare qvarhåller fukten, och, då denna 
kommer till förskämning, sprider deraf denna förpestande lukt, som så skadligt 
inverkar på de i rummet boendes helsa. Om dagen är det väl möjligt att ombyta luft 
uti ett dylikt rum, men på natten kan detta svårligen ske, utan på bekostnad af den 
behöfliga värmen.28 

Arkitekt Pehr Johan Ekman hade år 1853 grundat en snickerifabrik på 

Kungsholmen. Denna överläts åt arkitekt Lindskog som också ritade de så 

kallade ekmanska arbetarbostäderna som uppfördes år 1877. Dessa 

arbetarbostäder bestod av en klunga omsorgsfullt byggda tvåvånings 

fyrfamilj shus. I dessa hus kunde många av de olägenheter som Ekman så 

livfullt skildrat elimineras. 

Bland de som ville reformera bostäderna fanns en förkärlek för låga, 

mindre hus. Ett uppmärksammat exempel på sådana arbetarbostäder var de 

som Liljeholmens stearinfabrik redan år 1854 lät uppföra åt sina arbetare. 

Överhuvudtaget var det inte ovanligt att arbetsgivarna i något slags 

brukstradition tog ansvar för de anställdas boende under en stor del av 

1800-talet.29 

Hygien 

De olidliga sanitära förhållandena i Stockholm bidrog till att dödstalet var 

det högsta kända i förhållande till andra jämförbara europeiska storstäder.30 

Det fanns allvarliga brister i stadens vattenförsörjnings- och avloppssystem, 

och bostäderna var så eländiga att de i sig utgjorde en hälsofara. Många av 

stadens bostadshus var illa byggda, illa skötta, fuktiga, mögliga och fulla av 

ohyra. Det gällde dessvärre inte bara de gamla kåkarna utan även åtskilliga 

28 P.J. Ekman, "Förslag till arbetare-bostäder för Stockholms stad", Tidskrift för 
Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap september 1861, s 132. 
29 Se t.ex. Rut Liedgren, Så bodde vi: Arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse 
(Stockholm, 1961). 
30 Uno Gustafson, Industrialismens storstad: Studier rörande Stockholms sociala, 
ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910 (Stockholm, 1976), s 30. 
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nybyggda bostäder, där fattiga människor trängdes i fuktiga, dåligt 

ventilerade rum.31 

Epidemier, sjuklighet och hög dödlighet i städerna hade samband med 

de sanitära förhållandena, därom var många läkare och andra debattörer 

överens. Dödligheten i städerna ökade markant fram till senare delen av 

1800-talet. 1834 kom koleran till Stockholm för första gången.32 Vid 

upprepade tillfällen fram till 1873 drabbades landet av kolera men också av 

andra epidemier som tillsammans med vedervärdiga sanitära förhållanden 

förvandlade städerna till ett slags dödens väntrum under lång tid.33 

De kritiker som framträdde kunde inte undgå att uppmärksamma 

fattigbostädernas brister på vatten och frisk luft. Goda hygieniska 

förhållanden blev därför något av bostadsreformatörernas credo. 

Hygienismen, som upptagenheten kring hygien i alla tänkbara 

framträdelseformer har kallats, har emellertid fatt sina kritiska granskare. 

Strävan efter god hygien gällde nämligen inte bara de materiella 

förhållandena utan kom att inbegripa renlighet i sedlig och moralisk 

mening.34 Genom att radikalt förbättra de materiella, hygieniska och sanitära 

omständigheterna ansåg tidens reformatorer att man varaktigt kunde skapa 

goda bostäder för de fattiga. På så sätt kan man säga att hygienismen blev 

en viktig gemensam grund för reformeringen av de fattigas bostäder. 

Som framgått var den bristfälliga hygienen och de undermåliga sanitära 

förhållandena något som läkarna uppmärksammade redan under tidigt 1800-

tal. Detta ledde, som vi ska se, fram till en lagstiftning som ville garantera 

en förbättring i detta avseende. Det sena 1800-talets läkare fortsatte dock 

med kritiken av de då ännu befintliga hygieniska och sanitära bristerna. 

Hygienismen som en samhällslära framstod för dessa som en möjlig 

strategi.35 Dess betydelse hade då manifesterats på Karolinska institutet 

31 Se t.ex. Karl Key-Åberg, Af Stockholms stadsfullmäktige beslutad undersökning af 
arbetarnes bostadsförhållanden i Stockholm (Stockholm, 1897). 
32 Brita Zacke, Koleraepidemin i Stockholm 1834: En socialhistorisk studie (Stockholm, 
1971), s 9f. 
33 Sören Edvinsson, Den osunda staden (Stockholm, 1992), kap. 4. 
34 Begreppet social kontroll har använts inom sociologin. Michel Foucault är idag den 
mest åberopade auktoriteten för forskare som arbetar utifrån en disciplineringsteori som 
grund för förståelsen av sociala förändringar av den art som här beskrives. Se t.ex. Sten 
O. Karlsson, Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet (Linköping, 1993), Sten Gromark, 
Fängslande arkitektur: Om den disciplinära boplatsens födelse i franskt 1800-tal. 
Reflektioner kring arkitekturens betydelse och den europeiska modernismens förhistoria 
(Stockholm, 1987). 
35 Eva Palmblad, Medicinen som samhällslära (Stockholm, 1990). Palmblad betonar 
hygienismens vetenskaplighet och dess dubbla budskap: både förbättringen av den 
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genom inrättandet av en professur i hälsovårdslära 1878. Den förste 

innehavaren av denna professur var läkaren Elias Heyman. 

Elias Heyman, som var verksam i sin födelsestad Göteborg åren 1862-

1878 hade undersökt sambandet mellan fattigdom och dåliga bostäder och 

funnit att de sanitära förhållandena var avgörande för hälsan. Det var dock 

de fattigaste som drabbades av den enkla anledningen att de hade sämst 

möjligheter att förbättra sin situation. I Göteborg hade redan 1865 gjorts en 

undersökning av arbetarnas bostadsförhållanden där bostadseländet i all sin 

skrämmande omfattning hade presenterats. 

...ett tredje slag äro källarerum. Dessa äro, nästan utan undantag, mörka, fuktiga 
och osunda. Fönstren ligga i jemnhöjd med, eller obetydligt öfVer, gatans eller 
gårdens nivå. Vattnet rinner flerestädes från gård eller gata ned för trappan och in i 
rummet, eller tränger ned mellan muren och väggens möjliga panelning. De med 
gatsmuts betäckta fönstren, inåt gården ofta vettande åt en närstående vägg, 
insläppa, isynnerhet vintertid, en högst otillräcklig dager. En viss unkenhet 
vidlåder alltid luften i dessa rum. Grundvatten står högst sannolikt under golfven, 
som ofta äro fuktiga. [...] I dessa källarerum äro innevånarne sällan friska. 
Männen, som hafva sitt arbete ute, lida jemförelsevis minst, mera qvinnorna, som 
plågas af rheumatiska åkommor, kroniska bröstsjukdomar, bleksot m. m., mest 
barnen. I mörker, fukt och smutsiga trasor uppväxer här ett uselt slägte af bleka, 
pussiga, med skrofler, tuberkler, 'engelsk sjuka' (rachitis) och kroniska 
tarmkanals-sjukdomar behäftade barn.36 

Elias Heyman beskrev, som framgår, inte bara de materiella förhållandena 

utan drog slutsatser om kvinnors och barns utsatthet och uppmärksammade 

därmed indirekt deras särskilda behov av hjälp. Fattigdom beskrevs som en 

sjukdom, vilken ärvs av det uppväxande släktet som ett slags socialt arv, ett 

stigma. Detta styrker min iakttagelse av den pragmatism som den offentliga 

fattigvården visade upp. Det var nämligen påtagligt att kvinnor hjälptes mer 

än vad den strikta fattigvårdslagen från 1871 föreskrev.37 

Elias Heyman tillträdde alltså den första professuren i allmän 

hälsovårdslära vid Karolinska Institutet 1878 i Stockholm och han tog också 

initiativet till bildandet av Hälsovårdsföreningen. Hälsovårdsföreningen var 

tänkt som ett samarbetsorgan mellan läkare, tekniker, tjänstemän och 

politiker för att förbättra hälsovårdsorganisationen samt att sprida kunskap 

enskildes livsvillkor och tillgodeseendet av samhällets behov av friska, dugliga 
medborgare. Se s 12. 
36 Anförande till Göteborgs stadsfullmäktige år 1865, avgivet av pauperismkommittén, 
här citerat ur Elias Heyman, "Bostadsfrågans betydelse ur sanitär synpunkt", Hygiea 
1890:5, s 339. 
37 Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. U: Kommunernas fattigvård och finanser XIII: 
Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1886 (Stockholm, 1888), s VI. Se 
även SOS: U: XIV för år 1887 (Stockholm, 1889), s 30f. 
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om hälsovårdens betydelse för den enskildes "lif, helsa och arbetsduglighet 

samt samhällets deraf beroende välfärd och förkofran."38 Han intresserade 

sig mycket för bostadsfrågan som han menade var av avgörande vikt för 

människors hälsa och välbefinnande. Elias Heyman anförde sanitära och 

hygieniska skäl för att förbättra de fattigas bostäder. Men han hävdade 

också att en bättre bostad kunde förbättra människors moral och sedlighet. 

Därutöver kunde bra bostäder förhindra att de fattigas missnöje med de usla 

villkor som de tvingades leva under tog sig uttryck i socialistiska idéer om 

hur samhället ska organiseras. Elias Heyman menade att kommunen hade ett 

stort ansvar i bostadsfrågan, väl medveten om att detta var en kontroversiell 

inställning: 

Man hör ofta den invändning, att om samhället åtager sig omsorgen att fylla den 
enskildes behof af bostad, så innebär detta kommunism och är ett åtagande, som 
snart skall framkalla nya anspråk, på samma gång sjelfupphållelsedriften och 
företagsamheten slappas hos den enskilde. Befogenheten af denna invändning kan 
ej förnekas, ifall här vore fråga om att skaffa arbetaren bostad för intet. Nej, han 
skall erlägga hyra för sin bostad och samma hyra som den allmänt gällande; men 
han skall för denna hyra fa en sund bostad, en bostad, som för honom derjemte kan 
bli ett verkligt hem.39 

Här impliceras alltså två slags hem, det osunda "oriktiga" hemmet och "ett 

verkligt hem". Denna motsättning återkommer i tidens bostadsdebatt. Elias 

Heyman var observant och ställde stora krav på kraftfulla åtgärder för att 

förbättra de hygieniska förhållandena. Han förespråkade en lagstiftning som 

uttalat förhindrade byggandet av dåliga bostäder. Vid en tidpunkt då 

bostadsfrågan ännu inte var en samhällelig utan främst en enskild fråga 

mötte de åsikter som Elias Heyman förfäktade motstånd inte bara från dem 

som tjänade pengar på att bygga utan också från människor med liberala 

åsikter. Insatser från kommunens sida betraktades av dessa som skadlig 

välgörenhet som demoraliserade den fattige. "Kommunismen" uppfattades i 

det anförda exemplet som ett ingrepp i ett slags naturlig tingens ordning, 

bestämd av kampen för tillvaron. Elias Heyman var mer nyanserad och 

intog tidigt en pragmatisk inställning till de förbättringar som kunde 

åstadkommas om bostäderna förbättrades. 

Visserligen är det sant, att ju mer den enskilde under 'kampen om tillvaron' 
tvingas till ansträngning för tillfredsställandet af sina lefnadsbehof, desto starkare 
blir hans viljekraft, desto mer lär han sig, som man säger, stå på egna ben. Af alla 

38 K. Linroth, "Minnesteckning öfVer Elias Heyman", Hygiea 1890, s 58. 
39 Elias Heyman, "Bostadsfrågans betydelse ur sanitär synpunkt", Hygiea 1890:5, s 349. 
När Elias Heyman höll detta föredrag den 14 december 1889 föll han död ner. 
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sätt, på hvilka man sökt lösningen af arbetarebostadsfrågan, har derföre säkert det 
lyckligaste varit, när associationer inom arbetsklassen sjelf tagit saken om hand. 
Men der sjelfhjelp på detta vis icke kunnat åvägabringas, der ej heller vinstbegäret 
mägtat framkalla byggnadsföretag, och der följaktligen arbetsklassen fortfarande 
Iefver i trånga, osunda bostäder, der handlar kommunen enligt mitt förmenande 
oklokt och mot eget intresse, om den ej befordrar eller understödjer sådana 
företag.40 

Det fanns ett samspel mellan producenter och brukare och Elias Heyman 

menade, att det bästa utfallet erhölls, om de nya bostäderna erbjöds de 

arbetare, som hade möjlighet att betala hyra. Därmed förbättrades inte bara 

situationen för dem som bodde sämre än vad de behövde på grund av 

bostadsbristen, utan de allra fattigaste kunde då överta de näst sämsta 

bostäderna och därmed bo både rymligare och billigare.41 Strategin att liera 

sig med de mera strävsamma kan förefalla cynisk, men den blev 

otvivelaktigt vanlig när en förbättring av boendet skulle genomföras. 

Överhuvudtaget var det denna strävsamma och skötsamma grupp av 

arbetare och fattiga som socialreformatorerna i huvudsak vände sig till. 

Skötsamheten, förmågan till framförhållning betraktades som hävstången 

till ett bättre liv.42 

Lagstiftning 

Svårigheterna med att garantera bostäder med acceptabel standard 

åskådliggöres även i förslaget till ny hälsovårdsstadga från år 1859. Där 

föreslogs att "I boningsrum skall finnas fönster, jemte dragruta, hvilken kan 

alla årstider öppnas. ÄfVen skall vara tillfälle till uppvärmning."43 Mot 

denna skrivning, som kan tyckas rimlig med tanke på de beskrivningar av 

bostäderna som redan då var kända, reserverade sig en av ledamöterna: 

Denna föreskrift synes mig väl vara för de allmännaste förhållanden tjenlig; men 
då, vid indelning af boningslägenheter, understundom skulle inträffa, att rummen 
finge en olämplig storlek eller form, om i hvarje skulle finnas fönster, och 
ändamålet, som är, att bostad ej må sakna tillgång på de vigtiga sanitära 
elementerna, ljus och luft, ändock kan ses till godo, synes mig ifrågavarande 

40 Elias Heyman, "Några statistiska uppgifter om sunda arbetarebostäders inflytande på 
dödligheten", Hygiea 1879:2, s 84. 
41 Elias Heyman, "Några statistiska uppgifter om sunda arbetarebostäders inflytande på 
dödligheten", Hygiea 1879:2, s 84f. 
42 Se Peder Aléx, Den rationella konsumenten: KF som folkuppfostrare 1899-1939, diss. 
(Stockholm, 1994), passim. 
43 Förslag till lag angående Sundhetsförhållandenas ordnande i Riket (Stockholm, 1859), 
§11, s9. 
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stadgande böra sålunda förändras:! boningsrum med fönster skall finnas dragruta, 
hvilken kan alla årstider öppnas.'44 

Reservationen är onekligen häpnadsväckande. 1859 års lagförslag med sina 

i flera avseende detaljerade föreskrifter om hur bostäderna skulle vara 

planerade blev aldrig antagen lag. Först 1874 kom hälsovårdsstadgan som 

utarbetats av arkitekt Albert Lindhagen. Han skrev också förslaget till den 

byggnadsförordning som antogs samma år. Genom den blev det tillåtet att 

bygga höga stenhus, vilket ledde till att hyreskasernen blev den vanliga 

hustypen för de fattiga i staden. Hälsovårdsstadgan hade inte längre, vad 

gäller bostadens ordnande, samma postulerande formuleringar som 1859 års 

förslag. Reglerna var i 1874 års förslag begränsade till anordningar för 

avträde och vattenförsörjning. Men däremot angavs, att om en bostad 

befanns otjänlig skulle fastighetsägaren förbjudas att uthyra densamma. Det 

åvilade således hälsovårdsinspektörerna att bedöma bostadens lämplighet 

och han hade en begränsad lagtext att stödja sig på vid ett förbud.45 Även 

byggnadsstadgan som ersatte 1815 års byggningsordning uppehöll sig 

endast med allmänna formuleringar kring bostädernas standard. Det var 

framför allt stadsplanesynpunkter, som till exempel husens höjd i 

förhållande till gatans bredd, som hävdades i den nya lagen.46 

Lagtextens begränsade räckvidd verkade uppfordrande på dem som 

ville åstadkomma mera kraftfulla förändringar av de fattigas villkor. Men 

det var inte bara hälsovårdslagen som var otillräcklig. Det fanns en 

lagstiftning som tydligt utsade hur samhällets fattiga skulle uppfattas och 

behandlas. 

I svensk lagstiftning framhölls 1847 de fattigas rätt till hjälp. 

Dessförinnan hade rättighetsaspekter diskuterats utan att därför formuleras i 

lagtext.47 Rätten till hjälp genomgick under 1800-talet en modifiering genom 

att behoven preciserades mera och hjälpen tänktes anpassas efter behoven. 

Det var framför allt förändringen i samhället som medfört att fattigdom och 

arbete fatt en nära koppling till varandra och det fanns ett samhälleligt 

44 Förslag till lag angående Sundhetsförhållandenas ordnande i Riket (Stockholm, 1859), 
reservation § 11, s 81. 
45 Swenskförfattnings-Samling ( 1874), nr 68: Kongl. Maj:ts nådiga Helsowårdstadga för 
riket (Stockholm, 1874), § 13. 
46 Swensk författnings-Samling (1874), nr 25: Kongl. Maj. ts nådiga Byggnadstadga för 
rikets städer (Stockholm, 1874), §28. 
47 Roger Qvarsell, "Omsorgslagen", i Skall jag ta vara på min broder? Tolv artiklar om 
vårdens, omsorgens och det sociala arbetets idéhistoria, Idéhistoriska skrifter 15 (Umeå, 
1993), s 55. 
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intresse att uppfordra människor till arbete. Det kom att innebära att redan 

1853 slogs fast att den arbetsföre själv skulle försörja sig och sin familj. 

Lagstiftningsdebatten var inspirerad bland annat av Thomas Malthus syn på 

fattigvård som upphovet till fattigdom i den meningen att om inte 

fattigdomen tvingade människor att arbeta skulle de förlita sig på samhällets 

omhändertagande, vilket skulle uppmuntra till en understödstagaranda men 

också fa katastrofala följder för produktiviteten i samhället.48 

1871 kom en ny fattigvårdslag som väsentligt inskränkte rätten till 

fattighjälp. Med denna lag kom endast de arbetsoförmögna att ha rätt till 

hjälp. Bara människor som saknade möjlighet att försörja sig själva, som 

föräldralösa barn, gamla, sjuka, lytta och vansinniga kunde påräkna 

fattighjälp. Alla andra var hänvisade till sig själva eller om så var möjligt till 

frivillig hjälp. Lagstiftningen var ett resultat av ett genombrott för en 

närmast manchesterliberal samhällssyn och en anpassning till samhällets 

bristande resurser att ta om hand de fattiga. På landsbygden skedde en ökad 

proletarisering inte minst på grund av "storsvagåren" på 1860-talet, och i 

städerna hade inte situationen förändrats till det bättre. De fattiga hade helt 

enkelt blivit för många.49 

Rätter och orätter fattiga 

I staden blev arbetslösheten den främsta grunden till fattigdom. Men även 

de som hade arbete hotades hela tiden av fattigdom eftersom tillgången på 

arbete var mycket osäker. Dessutom var de flesta arbetare fattiga i den 

meningen att de saknade ekonomiska möjligheter att skaffa en bra bostad, 

kläder, mat som på ett avgörande sätt kunde skilja ut dem från den grupp 

fattiga som saknade alla egna medel för sitt uppehälle. Arbetare kom därför 

ofta att likställas med det arbetslösa fattigfolket. 

48 Se Stig Jägerskiöld, "Från fattigvård till socialhjälp", Förvaltningsrättslig tidskrift 
1955:18; Sverker Oredsson, "Samhällelig eller enskild fattigvård?" Scandia (1971); 
Göran B. Nilsson, "Svensk fattigvårdslagstiftning 1853-1871", i Håkan Berggren & 
Göran B. Nilsson, Liberal Socialpolitik 1853-1884: Två studier (Stockholm, 1965). 
49 1871 års lagstiftning hade också sin grund i ändrade maktförhållanden. 1866 infördes 
tvåkammarriksdagen. Ståndsriksdagens tid var förbi och syftet med tvåkammarriksdagen 
var att fa en mera adekvat representation. Andra kammaren kom emellertid, beroende på 
de regler om politisk representation som fanns, att domineras av besuttna bönder. De nya 
makthavarna hade intresse av att inskränka socknarnas skyldigheter mot de fattiga. 
Denna inställning gav också utslag i fattigvårdslagen 1871 (se Jägerskiöld s 268f). 
Frivillighetsprincipen kunde alltså understödjas av skilda grupper; de besuttna bönderna i 
andra kammaren hade främst sina ekonomiska skäl medan ideologiska överväganden 
präglade de patriarkala konservativa och de liberala noninterventionisternas argument (se 
Oredsson, sl46ff). 
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Just det förhållandet att det inte på något enkelt sätt gick att 

karakterisera de fattiga ställde till med en del bekymmer. Tillhörde de 

fattiga de ärliga eller oärliga, de skamsna eller de skamlösa, de "rätter" eller 

"orätter" fattiga?50 Denna uppdelning av de fattiga i rätter eller orätter 

fattiga blev viktig eftersom det fanns en allmän uppfattning inom 

fattigvården att bara de rätter fattiga hade gjort sig förtjänta av fattighjälp 

eftersom de av olika skäl var oförmögna att arbeta och därmed försörja sig. 

En av svårigheterna med att urskilja de rätter fattiga var att fattiga 

människor i staden levde i en egen kultur, som ibland uppfattades som 

hotfull. Den farliga underklassen, som också innefattade vissa yrkesgrupper, 

var de till synes ohederliga, liderliga och bråkiga människor som tycktes 

leva ett annorlunda, oorganiserat liv med normer och värderingar som inte 

kunde identifieras annat än som asociala.51 De beskrevs inte sällan som ett 

myller ur vilket inga enskilda individer kunde urskiljas. Och det blev en 

viktig uppgift för filantroperna att ur detta myller urskilja enskilda individer 

för att kunna hjälpa dem. 

De "orätter" fattiga var alltså de arbetsovilliga. Enligt flera, främst 

konservativa debattörer medförde lättjan också andra moraliska defekter. En 

vanligt förekommande åsikt var att allmosor fördärvade människor. Den 

värmländske kyrkoherden Jonas August Almqvist hävdade att allmosorna 

helt enkelt gjorde de fattiga oförmögna till tankeverksamhet.52 Men det 

fanns många, inte minst Erik Gustaf Geijer, som framhöll att det var bristen 

på arbete som tvingade människor in i fattigdomen. Och det mest 

verkningsfulla sättet att förändra situationen var att hjälpa människor till 

arbete.53 Uppfattningen att det var brister i samhället som försatte människor 

i svåra situationer var inte ovanlig men sättet att hjälpa skulle vara 

individualiserat. Det var den enskilde som skulle ges hjälp till självhjälp. 

Många ville dock se fattigdomen som ett resultat av individernas 

moraliska defekter. Defekter, som på ett vagt sätt tycktes kunna förvandlas 

50 Se Bronislaw Geremek, Den europeiska fattigdomens betydelse (Stockholm, 1991); 
Social Orders and Social Classes in Europe since 1500, red. M.L. Bush (London, 1992) 
51 Se Birgit Petersson, "Den farliga underklassen": Studier i fattigdom och brottslighet i 
1800-talets Sverige, diss. (Umeå, 1983); Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen: 
Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850 (Stockholm, 1988); 
Bronislaw Geremek, Den europeiska fattigdomens betydelse (Stockholm 1991); Stuart 
Woolf, "Order, class and the urban poor", i Social Orders and Social Classes in Europe 
since 1500, red. M.L. Bush (London, 1992). 
52 Birgit Petersson, "Den farliga underklassen" (Umeå, 1983), s 81. 
53 Erik Gustaf Geijer, "Fattigvårdsfrågan: Nionde och sista artikeln", i Samlade skrifter, 
åttonde delen (Stockholm, 1928), s 523 ff. 
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till brister i samhället.54 Men även om lättja, brottslighet och asocialt 

beteende kunde förstås som symptom, upprätthölls ändå distinktionen 

mellan de skamsna fattiga och de skamlösa. Agda Montelius, en av de mest 

etablerade filantroperna i Stockholm, konstaterar till exempel i ett föredrag: 

Många taga de hjelpsökande, som om de folle ned för deras fötter direkt från 
molnen och hvarken hade hem, slägt, vänner, grannar eller församling att sluta sig 
till. 
Hvad under är det väl då, att mindre redbara fattiga begagna sig deraf, begära och 
fa gåfVor, som de mottaga utan blygsel och utan tacksamhet.55 

Kritiken gällde både givare och mottagare. Kanske var det inte bara den 

enskilda korttänktheten respektive skamlösheten som kritiserades. Under 

kritiken kan ha funnits en oro för att varken givare eller mottagare var 

beredda att ta ansvar utöver ögonblickets ingivelse. Därigenom hotades 

möjligheten till en långsiktig och varaktig förändring av samhället. 

Med den statistiskt vetenskapliga termen pauperism började man 

beskriva både proletariseringen på landsbygden och det stigande antalet 

fattiga i städerna. Det fanns en skillnad mellan begreppen fattig och pauper, 

som innebar att pauper och "orätter" fattig tenderade att sammanfalla 

liksom fattig och "rätter" fattig. Genom att använda en latinsk form som 

pauper distanserade man sig från de enskilda fattiga och kunde därigenom 

göra dem till föremål för en politisk eller vetenskaplig frågeställning. När 

det i debatten talades om pauperiseringen - den tilltagande fattigdomen - var 

åtskillnaden mellan arbetande och arbetslösa fattiga mindre tydlig, och i 

stället beskrevs hur även de som faktiskt hade arbete ändå var så fattiga att 

de inte klarade sig. 

Pauperiseringen blev en prövosten för den politiska ordningen. 

Fattigdomen visade sig i de besuttnas egna kvarter. Rädslan för det okända, 

det moraliskt oartikulerade eller rent av förfallna blandades med en rädsla 

för de fattiga som smittbärare, faktiskt och bildlikt, av okända farsoter. Oron 

för de fattigas inflytande på samhället ledde inte bara till att olika 

myndighetsföreträdare med emfas riktade uppmärksamheten mot de 

missförhållanden som stack dem i ögonen utan enstaka initiativ togs för att 

undersöka pauperismens omfattning.56 

54 Se Birgitta Jordansson, Fattigvårdslagstiftning och synen på fattigdom under 1800-
talet, Historiska institutionen, Göteborgs universitet (1988), s 1 If. 
55 Agda Montelius, Föredrag hållet vid årsmötet den 15 oktober 1894 (Stockholm, 
1895), FVO: Diverse publikationer t.o.m. 1920, FVO.s arkiv. 
561 Göteborg tog 1864 liberalen S.A. Hedlund initiativ till pauperismundersökningen. 
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Skyddsföreningarna 

Den allmänna fattigvården utgjorde en av de största utgiftsposterna för 

Stockholms stad. Antalet fattiga ökade närmast lavinartat och möjligheten 

att bedriva en rimlig fattigvård blev överväldigande svårt. År 1878 

genomfördes en omorganisering av fattigvården genom att indela 

Stockholm i sexton så kallade rotar. Rotemannen, som var ansvarig för 

roten, tänktes förutom sitt överordnade ansvar för fattigvård, hälsovård och 

sjukvård även fa tid att göra hembesök hos de fattiga. Något sådant var 

sällan möjligt i praktiken.57 Därför sattes stora förhoppningar till den 

frivilliga fattigvårdens möjlighet att axla denna uppgift. 

Jämsides med och ofta i intimt samarbete med den offentliga 

fattigvården arbetade den enskilda välgörenheten. När fattigvården beskrevs 

i Kungl. Maj:ts befallningshafVandes femårsberättelse för åren 1876-1880 

uppmärksammades den enskilda välgörenheten. 

Vid 1871-1875 års Sammandrag anmärkte Statistiska Centralbyrån, att, huru 
betydande de kommunala utgifterna för fattigvården än månde synas, likväl vid 
deras bedömande ej torde böra lemnas ur sigte den enskilda välgörenhet, som vid 
sidan af lagstadgad fattigvård öfvas i mångfaldigt skiftande former. 

De "Fromma stiftelser" som beskrevs i femårsberättelserna var till största 

delen inriktade på barnavård och undervisning; därefter kom stiftelser för 

egentlig fattigvård. Därutöver fanns pensionsanstalter, sjuk-och 

begravningskassor, och stipendiefonder samt ett stort antal ospecificerade 

stiftelser. Dessutom framgår att det var främst mellan åren 1851 och 1875 

som det skett ett verkligt stort tillskott. Av rikets uppskattningsvis cirka 

4000 stiftelser hade inte mindre än 1600 tillkommit under perioden 1851-

1875.58 

De så kallade fromma stiftelserna fortsatte att tilldra sig intresse vid 

femårsberättelserna. De fromma stiftelserna administrerades till stor del av 

de olika församlingarnas fattigvårdsstyrelser eller kyrkofullmäktige. Den 

kommunala och kyrkliga fattigvården var således förmedlare av de fromma 

stiftelsernas - medborgarnas - bidrag till de behövande. Inte sällan 

återfinnes som donatorer personer som kan antas i sin verksamhet ha 

57 Per Thullberg, "Rotemännen som socialsekreterare", i Studier och handlingar rörande 
Stockholms Historia VI (Stockholm, 1989), s 32f. 
58 Bidrag till Sveriges Officiela Statistik: Sammandrag af: H: Kungl Maj.ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 5. För åren 1876-1880 (u.o., u. å. men 
troligen Stockholm, 1884), s 83f, citat s 83. 

46 



kommit i kontakt med behövande människor till vilka ingen hjälp och inget 

stöd kunde ges av den offentliga fattigvården.59 

Intressant nog tycks det ha varit så, att även den offentliga fattighjälpen 

indirekt anpassade sin hjälp till de verkligt behövande och därmed avvek 

från lagens bokstav som ju föreskrev att endast de arbetsoförmögna skulle 

fa hjälp. Antalet kvinnor och barn som fick hjälp dominerade bland de 

hjälptagande på ett iögonfallande sätt.60 Genom att hjälpa barnen och 

kvinnorna kunde man hjälpa hela familjen, även om det kanske fanns en 

arbetsför man som enligt lagens uppfattning skulle försörja familjen. 

Barnfamiljerna var helt enkelt de mest utsatta bland de fattiga. 

Den allmänna fattigvårdens medvetenhet om sitt tillkortakommande 

gynnade uppkomsten av de så kallade skyddsföreningarna. Det var inte 

sällan män inom den offentliga fattigvården som initierade de filantropiska 

skyddsföreningarnas verksamhet med det uttalade syftet att bistå den 

offentliga verksamheten. Ju mer intresse det fanns av att undersöka de 

hjälpbehövandes situation desto mer arbetskrävande blev fattigvården och 

desto mer upplevde männen att de kom till korta i kontakterna med de 

fattiga. De män som initierade de filantropiska föreningarna vände sig i 

många fall till sina egna fruar, systrar eller andra kvinnliga bekanta med 

uppmaningen att engagera sig i fattigvårdsarbetet.61 

Stockholms Allmänna Skyddsförening bildades 1865 av Karl Johan 

Berg, dåvarande vice ordförande i fattigvårdsnämnden.62 Karl Johan Berg 

värderade det frivilliga hjälparbete som kvinnorna i församlingarnas olika 

Fruntimmers-skyddsföreningar ägnade sig åt mycket högt. Han menade att 

kvinnornas hjälparbete kunde vara mera selektivt än den offentliga 

fattigvårdens och därmed bättre verkligen varaktigt vara till hjälp. Men han 

59 Bidrag till Sveriges Officiela Statistik: Sammandrag af: H: Kungl Maj.ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 7. Åren 1886-1890. Öfverståthållare-
embetets underdåniga berättelse för Stockholms stad (Stockholm, u.å.), tab.8. s 109-118. 
60 Bidrag till Sveriges Officiela Statistik: U: Kommunernas fattigvård och finanser. VIII: 
Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1881 (Stockholm, 1883), tab. nr 
III, s 50f. 1881 fanns 176.745 invånare i Stockholm. Direkt understödda var 11.053 varav 
3947 var män, 5013 kvinnor och 2093 barn. 1888 fanns 234.990 invånare i Stockholm. 
Direkt understödda var 16.568 varav 5456 var män, 7061 kvinnor och 4051 var barn. Se 
SOS. U.XV, 1888, (Stockholm, 1890), tab. 3, s 30f. 
61 Gunnel Furuland, "En association i offentlighet och privatsfar", Scandia (1987), s 99-
125; Ingrid Åberg, "Revivalism, Philantropy and Emancipation, Women's Liberation and 
Organization in the Early Nineteenth Century", i Scandinavian Journal of History 
1988:4. 
62 Maria Press, Stockholms Allmänna Skyddsförening, C-uppsats vid Historiska 
institutionen, Stockholms universitet (1988). I det följande hänvisas till denna uppsats 
om inget annat anges. 
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fann att hjälparbetet kunde effektiviseras om det samordnades vilket var 

anledningen till att han tog initiativet till den Allmänna Skyddsföreningen. 

Fruntimmersskyddsföreningen i Jacobs och Johannis församling hade 

60 kvinnor som medlemmar. Den hade bildats år 1847 på initiativ av den 

socialt engagerade liberalen Carl af Forsell. Kvinnorna, eller skyddsfruarna 

som de kom att kallas, "åtogo sig att besöka de fattiga i deras boningar och 

uppmuntra dem till sedlighet och flit samt förskaffa dem arbetsförtjenst".63 

Grundinställningen var att all hjälp skulle vara en hjälp till självhjälp. Den 

viktigaste aspekten av hjälpen till självhjälp var att de fattiga inte blev 

objekt för filantropernas hjälpinsatser utan sågs som aktörer i sina egna liv. 

Inspirationen till hur hjälparbetet skulle organiseras kom främst från den 

skotske prästen Thomas Chalmers som var en av Thomas Malthus lärjungar. 

Enligt Malthus var, som sagt, offentlig fattigvård av ondo eftersom de 

fattiga då inte sporrades till att arbeta. Däremot kunde enskild fattighjälp 

som en barmhärtighetsgärning vara av godo om den fattige genom det 

personliga mötet kunde uppmuntras till att arbeta och planera sitt liv på ett 

annorlunda sätt. Inom skyddsföreningarna anammade man det personliga 

vårdarsystem som Chalmers förespråkade. 

Skyddsföreningarna arbetade med uppsökande verksamhet och direkt 

hjälp till de behövande. Inom vissa församlingar, främst Katarina, blev 

antalet fattiga oerhört stort, nästan oöverblickbart stort, och det saknades 

egentliga resurser för att bedriva individualiserad fattigvård även om den 

frivilliga fattigvården beaktades. Skyddsfruarna i Katarina hade inte 4-5 

familjer att besöka utan snarare 140-150. Kyrkoherden i Katarina under 

senare delen av 1800-talet, Axel Landqvist, var emellertid en synnerligen 

energisk och engagerad människa. Han lyckades organisera skolmåltider för 

500 skolbarn tre dagar i veckan redan 1890.64 Han öppnade också en 

barnkrubba som för övrigt fortfarande bedriver sin verksamhet. Men i 

Katarina var nöden stor och den låga, lite småstadsaktiga bebyggelse som 

funnits där fick under 1800-talets senare decennier ge vika för en hetsig 

exploatering av höga kasernliknande bostadshus. Axel Landqvist son, John 

Landqvist, beskriver denna stadsomvandling. 

[...] på markytans större del jämnades med jorden en grönskande trädgårdsstad 
med låga hus, och in tågade på platsen mörka stenjättar i täta kolonner. Stadsdelen 
blev mörkare [...] De framtågande husjättarna fällde de vänliga fruktträden, 

63 "Om tiggeri och tiggare", Tidskrift för hemmet (1865), s 81. 
64 FVO.s arkiv, Protokoll 1889-1890, "Redogörelse för öfVerläggningen vid det 
sammanträde som på inbjudan af styrelsen för Föreningen för Välgörenhetens Ordnande 
den 3 november 1890", s 185. 
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trampade ner narcisserna och rosenbuskarna, sparkade bort rädisornas röda fötter, 
de i sommarvinden gungande dillkronorna och de tjänstvilliga potatislanden. Den 
fria rymdens bortträngande och grådagernas ökande blev en av min barndoms 
grundupplevelser.65 

Den kvinnliga filantropen 

Den filantropiska verksamhet som utvecklades under 1800-talet hade många 

aktörer, många klienter och ett brett verksamhetsfält. Särskilt intressant är 

hur det filantropiska arbetet i så hög grad redan från början drevs av kvinnor 

för andra kvinnor och barn även om föreningarna inte sällan bildades av en 

man. 

Männen deltog och engagerade sig även utöver att ta initiativ till 

föreningsbildandet. Många fonder och donationer hade manliga givare och 

initiativtagare. Även kvinnor donerade och skapade fonder. Men kvinnorna 

fanns framför allt ute på fältet. De borgerliga kvinnorna fann i det 

filantropiska arbetet ett verksamhetsområde som betraktades som lämpat för 

kvinnor. Det var till en början männen som utsåg kvinnorna till att ägna sig 

åt de vårdande uppgifterna inom det filantropiska arbetet. Kvinnornas 

särskilda fallenhet för dessa arbetsuppgifter hävdades fortsättningsvis i de 

flesta sammanhang till exempel av Ernst Beckman när FVO bildades, av 

Oscar Hirsch om de kvinnliga vice värdinnorna inom Stockholms 

Arbetarhem. Även kvinnorna såg till sina omvårdande egenskaper och var 

inte främmande för att förvalta de goda sederna och den högtstående 

moralen.66 Kvinnorna bedömdes av männen och sig själva ha empatisk 

förmåga och intuition att urskilja de människor som var möjliga att hjälpa. 

Fredrika Bremer beskriver i Hertha just dessa kvaliteter. 

[...] 'jag visste, att pastorn icke skulle stå emot, då han fick se sakerna på nära håll; 
och fattigvårdskassan får väl ge med sig litet.' 
'Ge med sig! Ja, om den har någonting att ge! Du vet inte du, huru den anlitas; och 
sannerligen jag ser någon botten på det här växande eländet, eller vet vart det skall 
taga vägen, om inte fruntimmerna verksamt komma oss till hjälp, taga hand om de 
fattiga familjerna och barnen, så att det kan bli någon ordning och förbättring, och 
vi kunna bättre få reda på folket och skilja faren från getterna.67 

65 John Landquist, Livet i Katarina (Stockholm, 1965), s 20f. 
66 Se t.ex. Esseide (Sophie Adlersparre),"Om den bevarande instinkten hos Qvinnan", s 
153-160 och "Några ord om qvinan och kommunalväsendet", s 337-344, Tidskrift för 
hemmet (1865). 
67 Fredrika Bremer, Hertha (1865) (Stockholm, 1971), s 56. 
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Kvinnornas filantropiska arbete bidrog till att konstituera synen på vad som 

var de rätta uppgifterna för kvinnan samtidigt som kvinnorna själva häri såg 

möjligheten till en verksamhet ute i offentligheten. Kvinnorna tilldelades, 

kan man säga, en sfär av det samhälleliga arbetet. Inom denna sfär 

professionaliserade kvinnorna det sociala omvårdnadsarbetet.68 För även om 

kvinnorna fick tillträde till ett eget verksamhetsfält i kraft av sin 

moderlighet så kom kvinnornas övriga färdigheter också att kunna 

utvecklas. Det filantropiska arbetet behövde goda organisatörer och 

administratörer och det fanns kvinnor som gärna tog på sig de uppgifterna. 

Kvinnornas verksamhet ledde också till att kvinnor - med den otydliga 

formuleringen "valbara" kvinnor - skulle kunna bli invalda i skolråd, 

fattigvårdsstyrelse och fattigvårdsnämnd. Detta skedde 1889. Så gott som 

omedelbart blev kvinnor invalda i skolstyrelserna, men det skulle dröja till 

1897 innan en kvinna blev invald i fattigvårdsstyrelsen.69 Det var, som lagen 

tolkades, enbart ogifta kvinnor som kunde Väljas, de gifta stod under 

mannens förmyndarskap. Men det fanns kritik och självsvåldig tolkning av 

"valbar" kvinna. Carl Lindhagen påpekade oklarheterna i formuleringarna 

1895 och Hugo Hamilton tog till orda för att fa in kvinnorna i 

fattigvårdsstyrelserna. Hans argument var att "penningförvaltning, 

fondplacering och andra ekonomiska frågor ej hörde till den egentliga 

vården af de fattiga."70 Det var alltså, åtminstone på det retoriska planet, 

viktigt att begränsa kvinnorna till det vårdande området. 

Bland 1800-talets bildade kvinnor fanns en fortlöpande diskussion inte 

bara om det egna arbetet utan också om de människor som de arbetade för -

om ansvaret inför de fattiga. Även de fattiga kvinnorna måste beredas 

möjlighet att utveckla sina omvårdande egenskaper i förhållande till barnen 

och mannen. De filantropiska kvinnorna fann det visserligen upprörande att 

de fattiga männens supande medförde att familjens pengar användes till 

brännvin, men de tvingade sig själva att se bakom eländet och misären. 

Kvinnorna ställde sig frågan vart den fattige berusade mannen tog vägen. 

Till ett hem, der hustrun, omgifVen af en hungrande barnskara, darrande afbidar 
hans hemkomst, vägande i sitt sinne den dagliga frågan: 'har dagspenningen blifVit 
använd till bröd eller till bränvin?' Ljudet af den raglande gången, beledsagadt af 

68 Birgitta Jordansson, "Hur filantropen blir en kvinna: Fattigvård och välgörenhet under 
1800-talet", Historisk tidskrift 1992:4. 
69 A.G. Damm, "Qvinnan i det officiella fattigvårdsarbetet", F.V.O.: Meddelanden från 
centralbyrån, april 1897 (Stockholm, 1897), s 1, FVO:s arkiv. 
70 "En kvinna i fattigvårdsstyrelse", Dagny 1897, s 28. 
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några förfärliga eder, gifver tillräckligt svar, och med skälfVande stämma söker 
modren tysta barnens hungerrop, på det de ej må reta fadrens djuriska vrede.71 

Den grundläggande hjälpen till de fattiga var att erbjuda dem en bostad. 

Men det skulle inte bara vara en bostad utan också ett hem. Och detta hem 

skulle vara den plats i samhället där familjen kunde leva ett gott liv och 

därmed garantera att samhällets minsta enhet förblev stabil och kapabel att 

befordra en utveckling av hela samhället. Förhållandet mellan män och 

kvinnor och deras möjlighet att bilda familj fanns det därför anledning att 

fundera över. Kvinnorna tilldelades en viktig civilisatorisk uppgift: att med 

goda hemseder lyfta mannen ur hans förmodade "djuriska" tillstånd. 

Hemmet fick i denna ideologi en strategisk roll. Vi skall nu närmare granska 

detta hem. 

71 "Några ord om qvinnan och kommunalväsendet", Tidskrift för hemmet 1865, s 339. 

51 



Den skrangliga trätrappan förde till en för
stuga med flere dörrar. Mimmi öppnade, 
som en gammal bekant, en av dem, och 
sällskapet kom in i ett stort, avlångt, 
fyrkantigt rum, där icke mindre än sex 
familjer bodde, en i vart hörn av rummet 
och tvenne mitt i detsamma. Rummet 
upplystes av månen och av ett smalt talgljus, 
vid vilket en medelålders kvinna satt på en 
söndrig stol och lappade gamla kläder. ' 

2. Bostad och familj 
Debatten om bostadsfrågan kom i hög grad att fokuseras på bristen på 

familjebostäder. Det betydde inte att det saknades medvetenhet om det stora 

behovet att erbjuda alla ogifta män och kvinnor en bostad. Men hur denna 

skulle se ut var inte enkelt att beskriva. För män ansågs ungkarlshotellen 

vara ett godtagbart alternativ och flera gånger anfördes detta förslag i den 

allmänna såväl som i den politiska debatten.73 Bland ungkarlarna fanns en 

grupp som var särskilt fattig och utsatt och mer eller mindre permanent 

hemlös. Även för dessa söktes lösningar genom byggandet av asyler.74 

Bland de ogifta kvinnorna fanns många med barn. Hem för ogifta möd

rar syftade till att skydda denna utsatta och ofta socialt stigmatiserade grupp 

främst under spädbarnstiden. Enligt tidens statistik föddes 40% av alla barn 

vid mitten av 1800-talet i Stockholm utom äktenskapet. Ogifta mödrar torde 

därav att döma varit lika mycket regel som undantag. Som Margareta 

Matovic visat levde emellertid många kvinnor i denna grupp med 

barnafadern utan att vara formellt gifta.75 Fortfarande fanns dock ogifta, 

ensamstående mödrar med barn och dessa värnade filantroperna särskilt om. 

Vad som då uppfattades som mödrarnas felsteg borde inte drabba barnen, 

ansåg man.76 Därför ville man bland annat erbjuda ogifta kvinnor med barn 

72 Fredrika Bremer, Hertha (1856) (Stockholm, 1971), s 52f. 
73 Knut Tengdahl engagerade sig i denna fråga. Han pläderade för uppförandet av så 
kallade Rowtonhouses, en hustyp som var prövad i England. 
74 Se Inger Ström-Bi Hing, Ungkarlshotell: Föreningen Söder hem, enskild filantropi och 
allmän socialvård 1900-1986 (Stockholm, 1991). 
75 Margareta R. Matovic, Stockholmsäktenskap: Familjebildning och partnerval i 
Stockholm 1850-1890, diss. (Stockholm, 1984), kap. IX. 
76 Se Anne Lökke, "Praemierede plejemödre: Den köbenhavnske filantropi og de oegte 
börn i 1800-tallet", Den jyske Historiker vol 67, 1994. s 45. Här kan även nämnas att den 
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rimliga bostäder. Det fanns mycket riktigt också bostadsorganisationer som 

särskilt vände sig till kvinnor med barn. Men huvuduppgiften bestod dock i 

att erbjuda bra och billiga lägenheter till dem som ville bilda familj. 

Familjen hade i takt med det borgerliga samhällets framväxt blivit liktydigt 

med vad vi kallar kärnfamiljen. Detta trots att hushållen kunde se så olika 

ut. Även om man inte fördömde de varierande sätten att leva på utan 

tvärtom många gånger gav en hjälpande hand åt olika grupper av 

bostadsbehövande prisades familjen. Med en uppslutning kring familjen 

som ideal skulle det vara lättare att verka för generella lösningar på 

bostadsproblemet. Familjebildning ansågs allmänt vara till gagn för alla i 

samhället oavsett klasstillhörighet. Som vi ska se kom arbetarklassens före

språkare inte på något avgörande sätt att avvika från borgerligheten i synen 

på familjen. Det kom att finnas ett utbrett samförstånd kring främjandet av 

familjen i samband med kraven på bättre familjebostäder. 

* 

Familjer, ogifta män och kvinnor flyttade till staden i hopp om att fa arbete. 

Den urbana fattiga befolkningen hamnade i en bostadssituation, som av den 

amerikanske sociologen Lewis Mumford har karakteriserats som "en 

standardisering av missförhållanden". Han menade att det är tveksamt om 

fattiga människor någonsin i historien har bott sämre än de fattiga männi

skorna i städerna under industrialismens första tid.77 

När bostadsreformatorerna arbetade för att erbjuda de fattiga bättre bo

städer använde de, som redan omtalats, hygieniska och sanitära förbättringar 

både som medel och mål. Man ville verkligen se till att människor inte 

skulle riskera att bli sjuka av att bo. Bostaden skulle i stället vara det 

skyddande, trygga hölje som gjorde människor rustade för att delta i sam

hällslivet. Enrumslägenheten var den dominerande bostadsformen och 

denna lägenhetstyp var alltför kostsam för de ensamstående. Men som 

familjebostad ansågs den kunna utgöra ett gott alternativ under vissa förut

sättningar. En god hygienisk och sanitär standard var den grundläggande 

utgångspunkten. 

En bra bostad skulle också vara grunden för ett gott hem. Och för ett 

gott hem räckte det inte med en i materiell mening god bostad, även om en 

kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet öppnade småbarnshem för ogifta 
mödrars barn i en del städer under 1900-talets två första decennier. Se Kerstin Thörn, 
Vita bandet, paper framlagt vid konferensen "Från filantropi till frivilligt socialt arbete", 
Stora Sköndalsinstitutet, oktober 1995. 
77 Lewis Mumford, Stadskultur (Stockholm, 1942), s 171. 
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god bostad i sig ansågs verka befrämjande för människors sedliga tillstånd. 

Ett gott hem skulle helst befolkas av en familj, en kärnfamilj. För trots libe

ralismens uppmärksamhet av individen betraktades inte denna som sam

hällets minsta del. I stället var det familjen som utgjorde den minsta 

planerings- och byggenheten för samhället. Men att bilda familj hade många 

förhinder, bland annat legala. Arbetarklassens ogifta döttrar kunde genom 

lönearbete uppnå ett visst mått av självständighet. Genom giftermål 

tvingades de underordna sig mannen, något som inte alltid tycktes locka de 

unga kvinnorna. Den sena giftermålsåldern kan enligt Margareta R. Matovic 

hänga samman med strategiska övervägande av nämnd art.78 

Problemen för familjebildningen var också trångboddheten, inne

boendesystemet och det faktum att män och kvinnor alls inte kunde bilda 

familj eftersom de helt och hållet saknade bostad eller inte hade råd med en 

egen bostad på grund av de höga hyrorna. Så när bostadsreformatörerna iv

rade för familjebildning skedde det samtidigt som man ville förbättra de 

materiella och ekonomiska villkoren för boendet. Genom att göra det möj

ligt för män och kvinnor att flytta samman i goda bostäder fanns också för

utsättningen för att utveckla goda hem. Familjen sågs, liksom hygienen både 

som mål och medel. Den tycktes garantera stabilitet och dessutom vara 

garant för en önskvärd hållning vad gäller medmänskliga relationer. I den 

goda familjen kunde medlemmarna fostras till ansvarstagande samhälls

medborgare. 

Trångboddhet 

Familjer saknades givetvis inte i de överbefolkade bostäderna. I den vanli

gaste ettrumslägenheten återfanns de flesta familjerna om man drar slut

satsen att en manlig huvudperson indikerade att med honom bodde hustru 

och barn. Det behövde inte alltid vara så men män som inte hade familj 

bodde annars som regel inneboende. I 75% av ettrumslägenheterna kan man 

på ovan redovisade grunder anta att det bodde familjer.79 Men hos omkring 

hälften av dessa familjer bodde det samtidigt inneboende. Så hushållen 

avgränsades inte självklart vid det vi kallar kärnfamiljen. Många som hade 

anledning att bo samman i en familj saknade möjligheter därtill.80 

78 Margareta R. Matovic, Stockholmsäktenskap (Stockholm, 1984), kap X, passim. 
79 Joseph Guinchard, Statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i 
Stockholm åren 1900 och 1902 (Stockholm, 1903), s 68. 
80 Margareta R. Matovic, Stockholmsäktenskap (Stockholm, 1984), s 257ff. Det är främst 
variationerna för parbildning som beskrives, där trångboddhet och bostadsbrist var 
faktorer som påverkade äktenskapen. 
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För att ytterligare belysa bostadsvillkoren kan nämnas att av de boende 

i smålägenheterna utgjorde gruppen inneboende 25 %. För att förstå om

fattningen kan nämnas att i den vanligaste lägenhetstypen, ettrumslägen

heten, hyrde ungefär 60 000 personer år 1900. I samma lägenheter bodde 

vid samma tidpunkt dessutom 17 000 inneboende. I tvårumslägenheterna 

hyrde 43 000 personer medan ytterligare 20 000 bodde inneboende i samma 

lägenheter. Även i de bostäder som bara bestod av ett rum utan kök fanns 

inneboende. I den vanligaste lägenhetstypen bodde 4-5 personer i medeltal. 

Samtidigt kan man påminna sig om att i ett hundratal av ettrumslägenheter 

bodde mer än elva personer i varje lägenhet. Inneboendesystemet medförde 

att trångboddheten bland de fattiga i stort sett var permanent. 

Trångboddhet inträffade enligt Joseph Guinchards definition när mer än 

två personer bodde i varje rum, köket inräknat. Han menade således att när 

mer än fyra personer bodde i en ettrumslägenhet var den att betrakta som 

överbefolkad. Trångboddhetskriterierna baserades i första hand på vad som 

ansågs vara minsta godtagbara standard för tillgång på luft. Med ett sådant 

kriterium var år 1900 inte mindre än 40% av ettrumslägenheterna över

befolkade och bland de mindre lägenheterna 50%. Andelen inneboende 

tenderade inte att minska utan hade tvärtom ökat fram till år 1900. Även 

utan inneboende var många familjer trångbodda. Ettrumslägenheten hade 

vid tiden för undersökningen en genomsnittlig yta på 24 m2.81 Denna 

lägenhetsstorlek var representativ inte bara för undersökningsåret utan både 

för de närmast föregående decennierna liksom för de närmast kommande. 

Inneboendesystemet omöjliggjorde avskildhet både för familjen och för 

den inneboende. Avskildhet var en exklusivitet och knappast ens en uttalad 

möjlighet för de fattiga. Men för socialreformatorerna fanns som en del av 

hygienismen och som en latent förutsättning för individualisering en strävan 

efter avskildhet. Möjligheten att upprätthålla en personlig integritet till 

kropp och själ underlättades av möjlighet till avskildhet. "Särskildt för 

kvinnliga inneboende böra rummen icke blott kunna låsas, utan äfVen in

ifrån kunna reglas."82 Någon systematisk avskildhet för individen stod dock 

knappast på programmet kring sekelskiftet. Däremot pläderade man för en 

avskildhet för familjen. De interiörer som mötte bostadsundersökarna talade 

sitt tydliga språk. "I en lägenhet vid Malmskillnadsgatan en trappa ned 

hystes i ett rum och kök 10 personer, hvaraf innebodde en ogift dotter till 

81 Joseph Guinchard, Bostadsförhållandena i Stockholm åren 1900 och 1902 (Stockholm, 
1903), s 49. 
82 Axel Raphael, Bostadsfrågan: Föreläsningar hållna vid Stockholms arbetarinstitut 
hösten 1902 (Stockholm, 1903), s 16. 
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den hyrande jämte hennes barn samt 4 manspersoner, hvilka vid lägenhetens 

undersökning berusade lågo på golfVet."83 Att tala om familjeliv i någon 

som helst mening under sådana omständigheter torde vara svårt. Givetvis 

var beskrivningar av nämnt slag undantag. Den absoluta majoriteten av de 

boende bedömdes dessutom av undersökarna som i allra högsta grad 

förtjänta av bättre bostäder. Tyvärr tvingades emellertid de som uppfattades 

som ordentliga människor att bo i undermåliga bostäder. Denna 

kategorisering innebar inte att de som bedömdes som sedeslösa var förtjänta 

av dåliga bostäder. Tvärtom framhölls att likväl som "en snygg och rymlig 

bostad skapar ordentlighet, renlighet och ambition rörande människovärde" 

förkväva "de usla och trånga kyffena [...] renlighets- och ordningssinnet och 

förslappa både moraliskt och fysiskt. Man frågar sig hurudan den 

befolkning skall blifVa, som växer upp under förhållanden, som ofVan 

antydts."84 

Familjen 

Bland de fattiga i Stockholm på 1800-talet var många nyinflyttade. Det 

tycks ha funnits skillnader mellan dessa fattiga och de som var från stan. 

Det var förstås svårare som inflyttad att finna en bostad. Det förefaller 

också ha varit en skillnad mellan fattiga män och fattiga kvinnor.85 Och 

många levde, som nämnts, ogifta även när en man och kvinna levde sam

man. 

Levnadsvillkoren för de ogifta kvinnorna och männen såg något olika 

ut. Enligt statistikern Guinchards samtida undersökning fann han att andelen 

kvinnor i de minsta lägenheterna dominerade. Han drog därav den något 

kanske oväntade slutsatsen att kvinnorna bodde längre kvar hemma, ofta i 

hushåll bestående bara av kvinnor. Enligt statistiken bodde nämligen, trots 

kvinnoöverskottet, ett större antal män inneboende.86 Sannolikt kan det stora 

antalet kvinnor i smålägenheter också beskrivas som en slags grupphushåll 

med kvinnor. Föreståndaren var kvinna men det betydde inte att de andra 

83 Joseph Guinchard, Statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i 
Stockholm åren 1900 och 1902 (Stockholm, 1903), s 73. 
84 Joseph Guinchard, Statistisk undersökning angående bostadsförhållandena 
Stockholm åren 1900 och 1902 (Stockholm, 1903), s 72. 
85 Christina Döbling, "Att flytta hemifrån-ogifta arbetares boende i Stockholm på 1890-
talet", Studier och handlingar rörande Stockholms historia VI (Stockholm, 1989), s 43-
64. 
86 Joseph Guinchard, Statistisk undersökning angående bostadsförhållandena 
Stockholm åren 1900 och 1902 (Stockholm, 1903), s 21. 
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boende mer än formellt var inneboende. I praktiken torde många bott 

samman på lika villkor. Gustaf af Geijerstams undersökning bestyrker detta. 

Bostadsundersökaren Gustaf af Geijerstam noterade med viss förvåning 

att kvinnorna oftare hade en egen bostad trots att de i förhållande till män

nen hade ännu lägre löner. Hans förklaring till kvinnornas till synes gynn

sammare bostadssituation var först ekonomisk. Gustaf af Geijerstam miss

tänkte kvinnorna för att ha mindre hedervärda extrainkomster, men avfär

dade strax denna misstanke med stort eftertryck. Förklaringen söktes i 

stället i kvinnans annorlunda karaktär och mentalitet och - kanske efter den 

tidens sätt att bedöma - annorlunda moral. 

...emedan männen ej hafVa samma förmåga att på egen hand förvandla ett rum till 
ett hem som kvinnorna. Men det är dock mycket sannolikt, att detta förhållande 
visar hän på en omständighet, hvilken mer än en gång förr blifvit iakttagen, 
nämligen kvinnans högre utvecklade sinne för ordning och sparsamhet.87 

Det bör poängteras att ansvaret för sekelskiftets hushåll, hur de än såg ut, 

vilade på kvinnorna. I de fall kvinnorna var gifta var det mannen som form

ellt var föreståndare men i många fall betraktades kvinnorna som ansvariga, 

inte minst för ekonomin.88 Och det tycks ha varit kvinnorna och barnen som 

stod för den kontinuitet av boendet som var möjlig att upprätthålla i tider då 

inga rättigheter för de boende existerade. 

I Stockholm decennierna före sekelskiftet fanns flera ogifta vuxna 

kvinnor än det nånsin funnits vare sig förr eller senare.89 Inte bara de fattiga 

kvinnorna bodde samman med andra jämngamla kvinnor utan det gjorde 

kvinnor i alla befolkningsskikt. En äldre kvinna kunde också ha hushåll för 

ensamma unga flickor som flyttade till stan för att försörja sig.90 Även om 

det kan vara svårt att säkerställa faktorer som belyser mäns och kvinnors 

olika boende fanns det några omständigheter, bortsett från skillnaderna på 

arbetet, som bör ha haft betydelse. Att bo inneboende begränsade handlings

utrymmet och många kvinnor hade stora svårigheter att i den situationen 

värna om sin personliga integritet, något som uppmärksammades av de 

87 Gustaf af Geijerstam, Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockhom, Lorénska 
stiftelsens skrifter nr 9 (Stockholm, 1894), s 47. 
88 Se t.ex. Mona Mårtensson,"Stockholms hushåll 1880-1925 enligt folkräkningarna och 
rotemansarkivet: Storlek, sammansättning, könsskillnader och stadsdifferentiering", i 
Studier och handlingar rörande Stockholms historia VI (Stockholm, 1989), s 73. 
89 Sten Carlsson, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: Ogifta kvinnor i det svenska 
ståndssamhället, Studia Historica Upsaliensia 90 (Uppsala, 1977), s 13. 
90 Mona Mårtensson, "Stockholms hushåll 1880-1925 enligt folkräkningarna och 
rotemansarkivet: Storlek, sammansättning, könsskillnader och stadsdifferentiering", i 
Studier och handlingar rörande Stockholms historia VI (Stockholm, 1989), s 70. 
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engagerade i bostadsfrågan. Många kvinnor tycktes beredda till egna, stora 

uppoffringar för ett eget hem. Och kvinnor kom, i högre grad än män, att 

uppmärksammas när utomstående ingrep för att bidraga till en förbättrad 

bostadssituation. Kvinnor kom, kanske i högre grad än män, att ha språkrör 

för att fa hjälp till självhjälp. 

Anledningen till att kvinnor uppmärksammades torde hänga samman 

med att kvinnorna då ansågs vara förutsättningen för familjebildning. Det 

var kring kvinnan och moderligheten som familjen ansågs ha sitt centrum. 

Kvinnorna, särskilt de kvinnor som var mödrar, klarade sig inte utan bo

stadens skydd. En kvinna som tvingades leva på gatan var totalt utelämnad. 

Så tillgången till en bostad var livsavgörande för kvinnor, om hon skulle 

kunna upprätthålla den strategiska moral som tillskrevs dem. Av den an

ledningen kom faktiskt kvinnornas behov att i hög grad vara styrande när 

man strävade efter att förbättra familjebostäderna. Männen var givetvis inte 

uteslutna, men bostadslösa män kunde tänkas erbjudas andra bostads

alternativ som till exempel ungkarlshotell. Visst fanns sådana alternativ 

även för ogifta kvinnor men det tycktes som om de flesta kvinnor betrakta

des som potentiella mödrar och för dem fanns behovet av en familjebostad. 

Visserligen gifte sig kvinnorna mycket sent, men som redan nämnts, kunde 

de dessförinnan ha fatt barn. De sena giftermålen oroade de samhälls-

ansvariga som inte riktigt visste vilka medel som skulle användas för att 

förstärka familjebildningen.91 Kanske man kan säga att den goda bostaden 

användes som medel för en önskvärd ökning av antalet familjer. 

En anledning till att familjen bedömdes som viktig var att den, som 

nämnts, betraktades som samhällets minsta enhet. Eftersom samhället var 

under utveckling ställdes särskilda krav på den minsta enhetens utvecklings

potential. Evolutionsteorier hade från Darwin spridit sig även till sociala 

och samhälleliga områden. Tolkningen av evolutionens uttryck inom dessa 

områden hade framför allt Herbert Spencer presenterat. Evolutionens lagar 

borde ha inneburit att alla ingrepp var av ondo. Men det fanns försvar för 

hjälpinsatser. Så prisade socialdarwinisten S. Smiles välgörenheten i sin bok 

Self Help från 1898. Han underströk att hjälp utifrån försvagade människor 

men hjälp inifrån, dvs. individualiserad hjälp till självhjälp, kunde skapa 

insikter som lärde människor att hantera sin sociala situation.92 

91 Margareta R. Matovic, Stockholmsäktenskap (Stockholm, 1984), passim samt Gösta 
Ahlberg, Stockholms befolkningsutveckling efter 1850 (Stockholm, 1958), s 43ff. 
92 Smiles bok åberopas i Richard J. Butler och David C. Wilson, Managing voluntary and 
non-profit organisations (London, 1990), s 1. 
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Även för några av evolutionsteorins anhängare var familjen viktig och 

sågs som ett resultat av den biologiska utvecklingen. Familjen betraktades 

som evolutionens spjutspets vid en tidpunkt då det samtidigt förekom en 

våldsam kritisk debatt inte minst i litterära kretsar om äktenskap och 

familjeliv. På 1890-talet kunde man motivera familjens betydelse med 

vetenskapliga argument hämtade från naturvetenskapen. I Dagny introdu

cerade Eva Fryxell den skotske geologen och teologen Henry Drummonds 

idéer om familjen och kärleken. 

Då familjen uppkom, men ej förr, betryggades världens högre evolution. Full
bordandet af familjens båghvalf utgör ett af historiens stora landmärken om ej dess 
allra största. Fysiskt, psykiskt och etiskt är familjen evolutionens mästerstycke. [...] 
familjen är icke allenast utvecklingens största skapelse utan äfven det främsta 
verktyget för ytterligare skapelser.93 

Familjen och hemlivet skapade villkoren och medlen för "frambringandet af 

evolutionsarbetets härligaste frukt: kärleken."94 Det var dock först när 

kärleken fullbordade äktenskapet som familjen blev ett medel i utveck

lingen. Familjen och hemmet måste beredas möjlighet till lycka för att 

nationen i sin helhet skulle utvecklas. 

Om IifVet hädanefter skall fortgå alls, måste det vara ett bättre lif, ett mera 
älskande lif, ett ymnigare, rikare lif; - och denna kärlekens belöning betyder, att 
evolutionen hädanefter tager en etisk riktning.95 

Tillsammans med denna idealisering av kärleken gav evolutionsidéerna 

upphov till funderingar om ansvarsfördelningen mellan man och hustru. 

Moderskärleken betraktades som själva grunden för kärlekens kraft medan 

faderskärleken ännu var outvecklad. Kvinnans kallelse som älskande moder 

var lätt att urskilja medan evolutionslärans idé om kärlekens fiillkomning 

genom att också fadern blev delaktig i familjen var svårare att formulera. 

Kvinnorna tilldelades uppdraget att göra hemmet så trevligt att mannen fick 

lust att vara där. Detta var, som jag tidigare nämnde, knappast något själv

klart. Hemmet och familjen kunde sägas bli fullkomligt först när också 

mannen fick en plats där. Detta var en icke oviktig uppfattning som kom att 

fa betydelse för utvecklingen av den ideala bostaden, något som jag åter

kommer till längre fram. 

93 Henry Drummond, Människans utveckling (Stockholm, 1894) här citerad i Eva Fryxell, 
"Evolution och erotik", Dagny 1895, s 273. 
94 Eva Fryxell, "Evolution och erotik", Dagny 1895, s 273. 
95 Henry Drummond, Människans utveckling (Stockholm 1894) här citerad i Eva Fryxells 
artikel i Dagny 1895, s 276. 
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När tidens filantroper tog sig an uppgiften att hjälpa de fattiga till ett 

bättre liv genom att värna om familjen och hemmet arbetade de, föreställde 

man sig, i evolutionens tjänst för att hela nationen skulle kunna utvecklas. 

Det filantropiska uppdraget far därmed en annan tidshorisont än allmose-

givandet som de organiserade filantroperna mycket bestämt tog avstånd 

ifrån. 

* 

Det är svårt att dokumentera hur de fattigas egna visioner om familj och bo

stad såg ut.96 Flera har sökt visionerna bland kollektiva bostadslösningar, 

men det finns mycket litet empiriskt stöd för detta. Visioner är visserligen 

inte detsamma som praktisk politik. Politik är en fråga om makt och tolk

ningsföreträde. Men utanför de traditionella politiska arenorna är det också 

en fråga om vilja och möjlighet. Vid den aktuella tiden var fa av de fattiga 

organiserade med egna offentliga talesmän. Av den manliga arbetarrörelsen 

synliggjordes som regel inte vardagens angelägenheter. Dessutom 

tillbakavisade August Palm enskilda initiativ för att lösa bostadsfrågan. Han 

menade att en egen bostad kunde göra arbetarna passiva och mindre enga

gerade i kampen för det nya samhället.97 För många andra som menade sig 

vilja förbättra de fattigas levnadsvillkor blev reformeringen av bostaden en 

central social och politisk fråga. 

96 Se Dick Urban Vestbro, Kollektivhus från enkökshus till bogemens kap (Stockholm, 
1982) och Claes Caldenby, Vad är ett kollektivhus? (Göteborg, 1992). 
97 Se Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av svensk 
socialdemokrati 1880-1910, diss. (Lund, 1986), s 179 ff, där hon belyser tidiga 
diskussioner om kollektivkök för att underlätta för kvinnors dubbelarbete. Se även Joan 
Scott, Gender and the Politics of History (New York, 1988), kap. 4. 

60 



Vid det svåra värfvet att höja en med-
menniska ej blott i materielt afseende, utan 
äjven i sedligt och moraliskt, behöfs såväl 
hjertats värme och inspiration som det kalla 
förståndets lugna öjverläggning och 
skärpa.98 

3. FVO - Föreningen för Välgörenhetens Ordnande 
Många enskilda donationer av högst varierande storlek förmedlades till för

samlingarnas fattiga genom den kommunala fattigvården och kyrkan. Det 

var uppenbart för de flesta som hade kontakt med den öppna fattigvården att 

behovet av en samordnad, planerad hjälpverksamheten var påkallad. Den 

tillfälliga hjälpen var visserligen välkommen, men sällan tillräcklig för de 

fattiga. Och eftersom den frivilliga fattigvården inte var begränsad av 

lagstiftningen fanns det möjlighet till nytänkande och till ett sökande efter 

bättre fungerande metoder att åstadkomma en effektivare fattighjälp. Ute i 

Europa prövades nya tillvägagångssätt som en del filantroper i Sverige 

skaffade sig kännedom om. Man lät sig inspireras, men åstadkom till slut 

egna metoder. Eftersom syftet med filantropernas öppna fattighjälp var att 

inte bara tillfälligt lindra nöden utan varaktigt hjälpa de fattiga till ett bättre 

liv kom hjälp till självhjälp att bli den grundläggande principen. 

I det nya samhälle som var under uppbyggnad var tillgången till ett av

lönat arbete grundläggande för att människor skulle kunna försörja sig. Som 

vi ska se kom stor vikt att fästas vid förmedlingen av arbete. Men arbetet 

blev uppenbarligen inte bara medlet för att fa pengar till sin försörjning. Att 

arbeta blev moraliskt tvingande. Människor som inte arbetade ansågs i 

grund och botten inte heller ha rätt att äta. Så rätten till ett gott liv var 

mycket påtagligt kopplat till arbetsvilligheten. Människor kom att klas

sificeras i förhållande till sin arbetskapacitet. Kvinnors arbetsamhet mättes 

genom hemmets mått av ordning och snygghet i första hand. Dugliga kvin

nor förmådde att hålla även det enklaste hem i gott skick. 

Men när filantroperna började fa fördjupad kunskap om människors 

levnadsvillkor förstod de att även de mest arbetsamma kunde gå under i 

kampen om att försöka leva ett rimligt anständigt liv när de nästan dog av 

98 Agda Montelius, Föredrag hållet vid årsmötet den 15 oktober 1894 (Stockholm, 
1895), F.V.O.: Diverse publikationer t.o.m. år 1920, FVO:s arkiv. 
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ohälsa i dåliga bostäder. Så även om arbetet var den viktigaste hjälpen till 

vidare självhjälp var filantroperna överens om att tillgången på en god bo

stad var nödvändig för att på sikt kunna upprätthålla en människovärdig 

livsföring. 

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande var den förening som mer än 

någon annan samtida ville åstadkomma en systematisk och noga prövad 

hjälp åt de fattiga. Även om de agerade inom den öppna fattighjälpen kom 

de också att verka för att bostadsfrågan kom upp på den egna dagordningen 

för att sedan i bearbetad form överlämnas till politikerna för vidare åtgärder. 

* 

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande - FVO - bildades i Stockholm 

1889. I England och USA fanns förebilden - Charity Organisation Society, 

COS - som var en utomordentligt inflytelserik organisation med en omsätt

ning bara i London motsvarande dåvarande sammanlagda statsbudgeten i 

Danmark och Sverige. COS bildades 1869 i London och dess förste 

betydelsefulle sekreterare var Charles Loch. Han betonade vikten av att 

bedriva välgörenhet som en slags sekulariserad religion eller som han själv 

uttrycker det: "the religion of charity without the sectarianism of religion."99 

I England fanns en lång erfarenhet av välgörenhetsarbete och även av bety

delsen av att samorganisera detta arbete. Kritiken mot den enskilda väl

görenheten bottnade i uppfattningen att denna var tillfällig och att hjälpen 

var obetänksam och dåligt underbyggd. Dessutom ansågs hjälpen inte sällan 

mer skada än hjälpa eftersom allmosor kunde fresta människor att låta sig 

försörjas av tillfällig hjälp. Så behoven av att samordna välgörenhetsarbetet 

fanns när COS bildades. 

Situationen i Sverige liknade den i England fast i blygsammare skala. 

Även i Stockholm tycktes situationen inom fattigvården bli alltmera kaotisk 

trots försök att reformera såväl den enskilda välgörenheten som den kom

munala fattigvården. Den socialt engagerade Anna Hierta-Retzius, hennes 

man Gustaf Retzius och syster Ebba Lind af Hageby beslöt i juni 1887 att 

med medel från Lars Hiertas Minne skicka den socialliberale redaktören 

Ernst Beckman till England. Motivet var att därigenom fa insikt i hur man: 

99 Kathleen Woodroofe, From Charity to Social Work in England and the United States 
(London, 1962), s 32. Woodroofe har hämtat citatet ur "The Developement of Charity 
Organisation", C.O. Review, februari (1904). Woodroofe har skrivit om COS i kap II. 
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på ett praktiskt och verkligen välgörande sätt anordna fördelningen af de 
kommunala och enskilda fattigvårdsmedlen samt derigenom i möjligaste mån 
förebygga både fattigdomens och den skadliga allmoseutdelningens faror.100 

Ernst Beckman for till England sommaren 1887 men först hösten därpå höll 

han en offentlig redogörelse för sin resa i form av ett föredrag i Vetenskaps

akademins hörsal om välgörenhetens organisation i England och Amerika. 

Det som särskilt förtjänar att uppmärksammas i det föredraget är den vikt 

Ernst Beckman fäste vid kvinnans roll för välgörenhetsarbetet. "Hennes 

finkänslighet, hennes blick för hemmet äro af omätlig betydelse." Vidare 

pekar han på "en [annan] af det moderna arbetets allmänna lagar, 

'association' och 'organisation'."101 Så möjligheten att bilda en organisation 

med verksamma kvinnor skulle utan tvivel gagna fattigvårdsarbetet. Intres

sant nog framhöll Ernst Beckman den amerikanska varianten av COS som 

utmärkte sig främst genom att utan vidare anta att den offentliga fattig

vården tacksamt skulle ta emot den hjälp som erbjöds av den frivilliga 

fattigvården. I USA förväntade man sig förstående och tillmötesgående från 

det offentliga och detta uttrycktes genom att tjänstemän från fattigvården 

helt enkelt utan något parlamenterande invaldes i COS.102 

FVO konstituerades under 1889 och började sin egentliga verksamhet i 

januari 1890. Redan under 1889 togs initiativ till vad som skulle bli organi

sationens kännetecken nämligen själva ordnandet av fattighjälpsarbetet. Den 

första åtgärden var att tillsätta en kommitté för att samarbeta med Allmänna 

Skyddsföreningen. Strax därefter tillskrevs de välgörenhetsföreningar och 

institutioner som inte lämnade uppgifter till stadens fattigvårdsnämnd med 

anhållan om uppgifter.103 

I ett brev till fattigvårdsnämnden redogjorde FVO för föreningens mål

sättning som var att motarbeta yrkestiggeri, att befinna sig på självhjälpens 

säkra mark, att erbjuda arbete istället för allmosor samt att "motarbeta fat

tigdomen och således minska antalet af föremålen för den offentliga fattig

vården". I brevet betonades också att "dess verksamhet i allmänhet icke 

omfatta personer, som af allmänna fattigvården åtnjuta understöd och fram

100 Stiftelsen Lars Hiertas Minne: Berättelse öfver stiftelsens verksamhet under dess 
första 25-årsperiodfrån år 1877 till och med år 1902 (Stockholm, 1903), s 42. 
101 Stiftelsen Lars Hiertas Minne: Berättelse öfver stiftelsens verksamhet (Stockholm, 
1903), s 32f. 
102 Ernst Beckman, "Om välgörenhetens organisation i England och Amerika", Stiftelsen 
Lars Hiertas Minne: Berättelse öfver stiftelsens verksamhet (Stockholm, 1903), Bilagor 
till grupp IV A, bilaga 21 till prot. den 24 nov. 1889, s 34. 
103 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, protokoll 27/11 1889, s 5 samt protokoll 17/12, §8, 
s 8. 
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för allt inte främmande kommun tillhörige hjelpbehöfVande." Brevet av

slutades med en förhoppning om fattigvårdsnämndens "benägna medverkan 

och sakkunniga bistånd i dess arbete."104 

Agda Montelius 

Initiativtagare till FVO var Ernst Beckman, kommunalpolitiker och då

varande redaktör för Aftonbladet. Han tillhörde den socialliberala falangen 

och stod nära den likasinnade politikern S.A. Hedin, som motionerade inte 

bara om den sociala frågan utan också om bostadsfrågan redan 1881 och 

1882.1 ledningen för FVO fanns stadens viktigaste personer ur fattigvårds

synpunkt. Ordförande i styrelsen blev överståthållare Gustaf Tamm som var 

ytterst ansvarig för stadens fattigvård. Albin Lindblom, sedermera fattig

vårdsinspektör i Stockholm, satt också med i FVO:s styrelse och var den 

förste föreståndaren med stort inflytande över hur arbetet skulle bedrivas. 

Carl Lagercrantz hade studerat fattigvårdsarbete i Paris och var vid tiden för 

FVO:s bildande ordförande för härbärget Hemmet för elända. En av filan-

tropins ledande personligheter var Agda Montelius, som kom att fa stor 

betydelse för FVO. 

Agda Montelius, föddes 1850 i Köping som yngsta dotter till general

löjtnanten och statsrådet Alexander Reuterskiöld och hans hustru Anna, 

född Schenström. Agda Montelius fick sitt efternamn när hon gifte sig 1871 

i Stockholm med arkeologen och professorn Oscar Montelius. Hon fick 

tidigt erfarenhet av frivilligt socialt arbete.105 Redan 1879 blev hon ord

förande i Maria skyddsförening, en uppgift hon fortsatte med till 1892. 

Maria skyddsförening var i likhet med andra skyddsföreningar inriktad på 

att genom uppsökande verksamhet inom församlingen hjälpa de fattiga. 

Kvinnorna skaffade sig insikt om församlingens fattiga genom samarbete 

med församlingen och fattigvårdsstyrelsen. Men möjligheterna till mera 

varaktiga insatser var begränsade och det tycktes passa Agda Montelius 

energiska och organisatoriska sinnelag att arbeta inom FVO. 

Dessförinnan hade Agda Montelius understött ett upprop som syftade 

till att bygga bostäder för gamla tjänarinnor. Stiftelsen bildades redan 1883 

genom ett initiativ av fyra kvinnor. I den styrelse som tillsattes fanns fyra 

män som första namn, bland andra Oscar Hirsch, som redan då var en väl

104 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, protokoll 17/12 1889, bilaga, "Brev till 
Fattigvårdsnämnden", s 11-14. 
105 Ann Katrin Hatje, "Agda Montelius", Svenskt biografiskt lexikon. Se även Sif 
Bokholm, Agda Montelius: En professorska i filantropins och kvinnornas tjänst, 
avhandlings-PM, Historiska institutionen, Lunds universitet (1995). 
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känd donator till flera filantropiska projekt. Han kom att betyda mycket for 

stiftelsen Gamla trotjänarinnor under de 47 år han satt i dess styrelse, varav 

17 år som ordförande. I den första styrelsen fanns även Agda Montelius. 

Det första hemmet som erbjöds tolv tjänarinnor var i en förhyrd sexrums-

lägenhet i Vasastan. År 1913 byggde man ett eget hus på Vanadisvägen.106 

1884 var Agda Montelius med och grundade Fredrika Bremer-

förbundet. Från 1903 till sin död var hon förbundets ordförande. Agda 

Montelius var således inte bara socialt engagerad utan samtidigt djupt 

engagerad i kampen för kvinnans medborgerliga rättigheter. Så bildade hon 

tillsammans med Emilia Broomé Förenade rösträttskommittén med med

lemmar från både vänster och höger. 

Agda Montelius deltog i organiserandet av FVO tillsammans med Ernst 

Beckman och blev 1892 föreståndare efter Albin Lindblom. Fram till 1910, 

så länge hennes hälsa tillät, var hon i tjänst och fram till sin död 1920 

kvarstod hon som vice ordförande i styrelsen och inspektör över central

byrån.107 Agda Montelius var också en av de kvinnor som tog initiativ till 

ytterligare samordning av det sociala arbetet genom att bilda Central

förbundet för Socialt Arbete - CSA - år 1903. 

Agda Montelius var utan tvekan den mest inflytelserika personen inom 

FVO under den första tiden. Hennes stränga rättrådiga person skapade en 

stämning över organisationen som fick flera att rygga tillbaka. Hon tvekade 

inte i sina uttalanden och de krav hon ställde på sig själv var stora. 

Och om vi tänka efter, hafva vi ej skulder att försona? Det som i bra många fall 
åstadkommer nöden i de ringes läger äro laster af allehanda slag. Hafva vi ingen 
ansvarighet för dem? 
När sådant händer, som att en qvinna stjäl för att köpa sig fina kläder och grannlåt, 
böra ej vi då känna ett stygn i våra samveten? Har ej vår fåfänga eggat hennes till 
efterapning?-[...] 
Jag vet mig knappt någonsin hafVa skämts så, som jag gjorde det på min klass' 
vägnar en gång. Jag förebrådde en ung, gift arbetare hans i många afseenden öfver-
dådiga lif, och han svarade mig: "Hvarför säger ni ej detsamma till er egen klass? 
De hafVa genom sin uppfostran möjligheter till njutning och glädje som vi ej 
hafVa, och hur lefVa ej de? Men af oss begära ni att vi skola vara exemplariska!108 

106 Rolf af Klintberg, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor: Skildring av en svunnen tid 
(Stockholm, u. å.) s 5-9. 
107 Doris Wiklund, "Kvinnor i chefsbefattning", FVO 100 år 1889-1989, s 25-28. 
108 Agda Montelius, Föredrag hållet vid årsmötet den 15 oktober 1894 (Stockholm, 
1895), s7f, FVO: Diverse publikationer t.o.m. år 1920, FVO:s arkiv. 
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Organisationen 

FVO hade en styrelse som sammanträdde flitigt under åren. Det dagliga 

arbetet leddes av föreståndaren på centralbyrån. Det var i dess lokaler på 

Nygatan som register över hjälpsökanden uppfördes, det var dit de hjälp

sökande kom och det var därifrån det dagliga hjälparbetet utgick.109 Det var 

ett mycket intensivt arbete som utfördes på centralbyrån. Antalet hjälp

sökande ökade hastigt och redan under 1890 var 6000 personer av 10 000 

hjälpsökande registrerade.110 

När Agda Montelius tillträdde förändrade hon organisationen så att 

staden indelades i fyra kretsar med var sin kommitté bestående av, förutom 

personer från FVO, representanter för den offentliga fattigvården, skydds

fruar och andra som arbetade med välgörenhet.111 Det framgår inte minst av 

organisationsförsöken att FVO ville ordna och samordna stadens väl

görenhet. Men när FVO:s arbete utvecklades blev faktiskt FVO mindre en 

paraplyorganisation än en egen organisation med en egen mycket om

fattande verksamhet om än hela tiden öppen för samarbete. Det var som 

framgår av kretskommittéerna främst med Allmänna Skyddsföreningen och 

fattigvårdsstyrelsen som FVO regelbundet samarbetade. 

FVO arbetade inom den öppna fattigvården. Det som präglade hjälp

arbetet var dels den noggranna undersökning som föregick hjälpen, dels den 

upplysande verksamhet som riktades mot den hjälpsökande för att finna 

strategier för ett bättre liv. 

I Stockholm omorganiserades fattigvården 1878 då rotemanssystemet 

infördes eftersom församlingarna bedömdes vara för stora för fattigvårds

arbetet. Rotemannen fick en dubbel uppgift som folkbokförare och ombud 

för fattigvården. Så småningom visade det sig att fattigvårdsarbetet blev 

alltför betungande och arbetet för rotemännen kom mer och mer att ägnas åt 

mantalsskrivning. Rotemannasystemet upphörde 1926.112 

En av rotemännen, Josef Nyström, satt med i FVO:s första styrelse. Han 

företog en studieresa till Tyskland där han kom i kontakt med det så kallade 

109 På samma adress som Centralbyrån hade under 1890-talet återfanns Allmänna 
Skyddsföreningens kontor, som samarbetade med FVO. 
110 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, "Berättelse öfver Föreningens för Välgörenhetens 
Ordnande verksamhet till och med den 30 juni 1890", s 17. 
111 FVO:s arkiv, Protokoll förF.V.O. Centralbyrå 1/7 1893 - 30/6 1894, "Berättelse öfVer 
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande verksamhet under arbetsåret 1 juli 1892 - 30 
juni 1893", s 35. Se även Eva Boström, Hjärta och förstånd, C-uppsats, Historiska 
institutionen, Stockholms universitet (1989), kap. 2.5. 
112 Stefan Fogelvik, "Rotemansarkivet, datorn och användaren", Studier och handlingar 
rörande Sockholms historia VI (Stockholm, 1989), s 13f. 
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Elberfeldtsystemet. Elberfeldtsystemet utvecklades i den tyska textilstaden 

Elberfeldt efter det att varken den kyrkliga eller kommunala fattigvården 

klarat av fattigvården. Elberfeldt kommun beslöt 1853 att infora nya 

arbetsmetoder grundade på en individualisering av fattighjälpen. Det 

innebar att stadens borgare med "en rik fond av verksam kärlek till nästan" 

skulle på frivillig basis arbeta inom fattigvården. Varje verksam person, 

som kallades vårdare, skulle ha ansvar för 2-3 familjer. Stödet skulle 

överlämnas endast för två veckor och alltid av familjernas vårdare. 

Elberfeldtsystemet visade sig vara mycket verksamt och fick därför 

betydelse långt utöver sina egna gränser. Problemet var att många oavlö

nade frivilliga behövdes för arbetet och att det var svårt att garantera att alla 

verkligen var lämpade för uppgiften.113 

Josef Nyström var den som inom FVO fick i uppdrag att skriva den 

första arbetsordningen. Av den framgår att han var inspirerad av Elberfeldt

systemet. Den arbetsordningen antogs dock aldrig utan en ny arbetsordning 

skrevs efter Josef Nyströms avgång ur styrelsen redan 1890.114 

FVO kom endast delvis att anamma Elberfeldtsystemet. Redan i språk

bruket framgick att det engelska systemet inom COS utövade inflytande. De 

som arbetade för FVO kallades enligt engelsk förebild för "besökare". Agda 

Montelius var också skeptisk till Elberfeldtsystemet. Hon påpekade 

svagheten med de personer som på frivillig basis arbetar i systemet och inte 

uppfyller de kriterier som är rimligt att ställa, "så kommer lätt hela organi

sationen att sakna den fasthet och likformighet, som är önskvärd."115 Agda 

Montelius kom att förespråka ett blandat system, där Elberfeldtsystemet 

kompletterades med ett tjänstemannasystem som innebar att avlönade 

personer tog emot de hjälpsökande, utredde och avlade rapport för styrelsen. 

Redan från början fanns även avlönade besökare.116 Gruppen oavlönade var 

visserligen vida större, men dess mera tillfälliga karaktär visade sig i, att om 

sommaren fick organisationen problem och måste anställa ytterligare 

"besökare" för att täcka behovet.117 Det är rimligt att anta att FVO var en 

113 A.Th. Jörgensen, "De filantropiska ledarna och deras insatser", Det nittonde 
århundradetXI (Stockholm, 1925), s 93-94. 
114 FVO:s arkiv, F.V.O. Årsberättelser för tiden 1/7 1900 - 30/9 1910, Protokoll 1889-
1890, "Berättelse öfver Föreningens för Välgörenhetens Ordnande verksamhet till och 
med den 30 juni 1890", s 14 samt Arbetsordning för centralbyrån, s 45-52. 
115 Agda Montelius, "Fattigvården", i Sveriges land och folk: Historisk-statistisk handbok 
(Stockholm, 1915), s 275. 
116 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, protokoll 20 maj 1890, § 2, s 161. 
117 FVO:s arkiv, F.V.O. Årsberättelser för tiden 1/7 1900 - 30/6 1910, Styrelsens 
årsberättelse för tiden 1 juli 1900 - 30juni 1901 (u.o., u. å.). 
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alldeles för korrekt organisation, med krav på ett nästan likformigt, 

vetenskapligt tillvägagångssätt för att helt lita på de frivilliga krafterna. 

Hjälptagarna 

Det konkreta hjälparbetet stod i centrum för FVO:s verksamhet men de 

organisatoriska aspekterna framhölls hela tiden: "Men sättet, hvarpå vi för

söka laga lifVets brister, är lika viktigt som impulsen, som drifVer oss."118 

När Agda Montelius inför kvinnokongressen 1897 höll ett anförande om 

FVO, fanns det flera som reagerade med bestörtning inför hennes avvisande 

hållning till allmosor. Hon menade att syftet med FVO:s arbete var att sätta 

de hjälpsökandes eget arbete i centrum, att stärka deras förmåga till ett 

aktivt medborgarskap för att på så sätt göra den egna organisationen över

flödig.119 

FVO var mycket målmedvetet inriktad på förebyggande fattigvård. 

Hjälpen prövades och gavs på ett framåtsyftande sätt så att karaktären av 

allmosegivande helt skulle utraderas. Att ge arbete var det främsta sättet att 

hjälpa. För att FVO inte skulle drabbas för hårt av den kritik som menade att 

organisationen arbetade alltför omständligt utredande, kunde FVO ge mera 

ögonblicklig hjälp i form av matpoletter eller annan hjälp in natura.120 

Det var en grannlaga uppgift att utreda och hjälpa andra människor och 

man försökte gå mycket noga till väga. Särskilt viktigt ansåg man det vara 

att ingen skulle kunna tillskansa sig mera hjälp än vad som bedömdes be

fogat, genom att anlita olika hjälporganisationen. Dessutom framhölls inom 

FVO att många av de fattigaste också var de tystaste och det kom an på den 

hjälpande organisationen att även försöka ge de tysta fattiga hjälp. 

Svårigheten att rätt bedöma de hjälpsökande framgår ur de bevarade 

personakterna. Där finns inte bara uppgifter om de hjälpsökande utan också 

utredarnas kommentarer. För att ge några glimtar ur FVO:s praktiska 

utredningsarbete ska några exempel redovisas.121 

118 Agda Montelius, Föredrag hållet vid årsmötet den 15 Okt. 1894 (Stockholm, 1895), 
FVO: Diverse publikationer t.o.m. år 1920, FVO:s arkiv. 
119 Dagny (1897), s 260. 
120 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, protokoll, 17/12 1889, § 3, s 7, beslöts om de 
första polletterna. 
121 Stockholms stadsarkiv, FVO:s arkiv. Fla:l och Fla:7. Personakterna är ordnade i 
alfabetisk ordning vilket innebär att alla akter från 1889-1969 finns samlade i samma 
kapsel. Jag har enbart valt att ge slumpvisa glimtar ur deras personaktsarkiv. Där inget 
annat anges är uppgifterna om enskilda sökande hämtade ur detta arkiv. (FVO 
förfärdigade särskilda blanketter på vilka utredningarna dokumenterades.) 
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1889 sökte en familj bestående av man, hustru samt nio barn hjälp från 

FVO. De bodde i ett rum och kök på Åsögatan. Denna familj kom att fa 

kontinuerlig hjälp under många år. Familjen bedömdes som nykter och 

skötsam men "kanske väl svag för barnen". Det är rimligt att anta att denna 

familj med hjälp av FVO lyckades fa en rimlig tillvaro. Som framgår hade 

FVO ideologiska och moraliska synpunkter på familjen. Man ville helt 

enkelt vara med och forma ett familjeideal. 

Hos FVO sökte också en skrädderiarbetare hjälp. Men vid upprepade 

hembesök visade det sig att han inte arbetade och inte heller ville arbeta, 

varför han inte fick någon hjälp. En ensamstående man som bodde i ett rum 

och kök tillsammans med två söner och två inneboende karlar visade sig 

vara dömd för ett antal smärre brott. FVO föreslog att han skulle söka sig 

till Hemmet för de elända. 

Hemmet för de elända var en av de första asylerna för husvilla män som 

etablerades i Stockholm. Asylen var en stiftelse, tillkommen genom en 

donation 1882, och till en början belägen på Hornsgatan. Dit kunde hemlösa 

män söka sig klockan sju på kvällen då de kunde fa "bad och qvällsvard 

samt nattlogis och om morgonen frukost, hvarjemte de under natten fa sina 

gångkläder uti en särskild förbränningsugn befriade från ohyra." Innan de 

gav sig av skulle de arbeta några timmar med vedsågning eller annat arbete 

för hemmet. Under 1885 inlogerades där 5455 män.122 

Många av de fattiga sökte hjälp därför att de hade svårigheter att betala 

hyra. De barnrika familjerna hade det särskilt svårt. En ensamstående mor 

med tre barn bodde inneboende hos en skräddare vid Järntorget och hade 

svårigheter att klara sig på sina ytterst små inkomster. 

Men i personakterna återfinnes också hjälpsökande som visade sig vara 

både mördare och storbedragare. Även personer utan akuta överlevnads

problem som en musiklärarinna som bodde hos sin mor i två rum och kök 

sökte pengar för att kunna köpa "musikalier". 

FVO kunde också fa in anmälningar om vanvård av barn. I ett fall an

mälde grannarna en far för vanvård av en sjuårig pojke som de tyckte såg 

"liten och ömklig" ut. Föreningen föreslog att fadern skulle fråntagas vård

naden och att pojken skulle fa ett hem på landet. 

FVO ägnade sig mycket åt att hitta fosterhem åt försummade och van

vårdade barn varefter fosterhemmen regelbundet inspekterades. Tidigt togs 

122 Bidrag till Sveriges Officiela Statistik: H: Kungl. Maj.ts Befallningshafvandes 
femårsberättelser. Ny följd. 6. Åren 1881-1885. Öfverståthållare-embetets underdåniga 
berättelse för Stockholms stad (Stockholm, 1887), s 36. 
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också initiativ till ett barnhärbärge som 1909 flyttade ut till Sätravik. 1902 

tillkom den nya barnavårdslagen, till stora delar inspirerad av FVO:s arbete. 

Kommunen fick genom den nya lagen överansvaret för fosterhemmen 

genom särskilda inspektörer, men FVO:s fosterhemsverksamhet avslutades 

inte förrän på 1920-talet och barnhärbärget Sätravik var i bruk till 1958.123 

Arbetets värde 

Tiggeri var fortfarande mycket vanligt i Stockholm när FVO bildades, trots 

att det förbjudits i 1847 års lag och det inte sällan hade karaktär av yrkes-

tiggeri. FVO bekämpade energiskt tiggeriet, inte minst det som barnen 

bedrev. Med den människosyn som FVO omfattade var tiggeri en styggelse 

och ovärdigt både för dem som tiggde och för dem som gav allmosor. 

Människor skulle istället genom eget arbete dra försorg om sig själva. FVO 

beslöt redan på sitt första möte att förfärdiga ett stort antal skyltar som 

förbjöd tiggeri och som skulle sättas upp utanför dörrarna. Dessa skyltar 

skulle kombineras med hänvisningskort som talade om för tiggaren att han 

kunde vända sig till FVO - utan att därmed ha utlovat någon hjälp från 

FVO:s sida.124 FVO gav ju ingen hjälp utan att först ha undersökt och prövat 

behoven. 

Arbetet var den väg som fattiga människor kunde hjälpa sig själva en

ligt de värderingar som FVO företrädde. Och hjälp till självhjälp var 

verkligen honnörsbegreppet för FVO. Därför gick man mycket energiskt in 

för att skaffa arbete åt de hjälpsökande. Det fanns inte många arbeten att 

anvisa på den öppna marknaden, men FVO samarbetade med kommunen 

för att kunna erbjuda männen anläggningsarbeten. Tillfälligt kunde arbets

lösa män genom FVO fa arbete med makadamtillverkning.125 Men det fanns 

från stadens sida en rädsla för nödhjälpsarbeten, vilka likställdes med fattig

hjälp och bland annat därför blev makadamtillverkningen endast tillfällig. 

Det arbete som diskuterades mycket och som också förordades var ved-

sågning. Redan under 1889 förhandlades om samarbete med härbärget 

Hemmet för elända som använde vedsågning som betalningsmedel.126 Men 

m FVO 75 år (Stockholm, 1964), s 15f. 
124 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, "Till fattigvårdsnämnden", s 13. Senare den 8/4 
1890 beslöts göra ett upprop om en slöjdstuga förenad med nattasyl för tiggande barn, 
som ofta sade sig inte våga gå hem. Dagen därpå skulle barnen följas hem och föräldarna 
varnas för tiggeri, s 75f. 
125 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, protokoll 25/11 1890, s 75 samt Protokoll för 
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande centralbyrå 1/7 1892 - 30/6 1893, protokoll 
28/11 1892, §2, s 151. 
126 FVOis arkiv, Protokoll 1889-1890, protokoll 17/12 1889 §11, s 8. 
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även vad gäller vedsågningen uppstod problem genom motståndet från 

stadens vedhandlare.127 Trots svårigheterna gjorde FVO en viktig insats ge

nom att försöka förmedla arbeten. Denna verksamhet övertogs 1905 av 

Stockholms stad.128 Arbetsförmedlingen var ett av flera exempel på hur 

kommunala åtgärder först prövats inom den filantropiska verksamheten som 

alltså hade karaktär av en social experimentverkstad. 

FVO gav inte upp tanken att trots det svåra läget på arbetsmarknaden 

kunna erbjuda arbete. Det var ju inte bara arbete som saknades utan många 

gånger även bostad. Genom en donation från fabrikör Wicander kunde FVO 

på Kungsholmen öppna ett arbetshem "dit manlige arbetssökande kunde 

tillfälligtvis hänvisas och för någon kortare tid erhålla bostad och kost mot 

det att de förrättade något arbete för anstaltens räkning."129 

Betydligt mera framgångsrik över tiden var FVO med att erbjuda 

kvinnor arbete. Grevinnan Ebba Cronstedt, syster till FVO:s styrelse

ordförande Gustaf Tamm, var aktiv i ett sällskap som förmedlade sömnads-

och stickarbeten i hemmen åt kvinnor. FVO övertog denna verksamhet och 

1890 var 130 sömmerskor och några skräddare i arbete.130 1893 fick FVO en 

slöjdavdelning med en egen styrelse. Denna blev mycket livskraftig. 

Kvinnor fick låna hem symaskiner men kunde också komma till slöjd

föreningens lokal för att sy. Till en början syddes barnkläder och vardags

kläder som försåldes i en lokal på Norrlandsgatan 18, sedermera på 

Sveavägen 40. Verksamheten fortsatte fram till 1950. Under lång tid sydde 

man på beställning, framförallt sjuksköterskekläder.131 

Bostadsfrågan - politiska åtgärder 

FVO var inte i första hand inriktat på de fattigas bostadsproblem. Men 

redan från början framstod bostadsproblemet som starkt bidragande till de 

fattigas svåra situation. Det var både bristen på bostäder samt det faktum att 

de bostäder som fanns var både dåliga och dyra som uppmärksammades. 

Och inom styrelsen återkom man regelbundet till bostadsfrågan. Det visade 

sig att bostadssituationen nästan alltid var ett hinder för de hjälpsökande att 

127 Eva Boström, "Hjärta och förstånd, FVO:s roll för den sociala omsorgens utveckling 
1889-1898", C-uppsats, Historiska institutionen, Stockholms universitet (1989), kap 4.2. 
128 FVO 75 år (Stockholm, 1964), s 12 samt FVO: Handbok för fattigvårdsintresserade 
1924 (Stockholm, 1923). 
129 FVO:s arkiv, Protokoll för Föreningen för Välgörenhetens Ordnande centralbyrå 1/7 
1892 - 30/6 1893, Verksamhetsberättelse 1 juli 1891 - 30/6 1892, s 11. 
130 FVO:s arkiv, Protokoll 1889-1890, Berättelse öfVer Föreningens för Välgörenhetens 
Ordnande verksamhet till och med den 30 juni 1890, s 18. 
131 FVO 75 år (Stockholm, 1964), s 12. 
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kunna ordna för sig på ett acceptabelt sätt. Hembesöken gav en god bild av 

de hjälpsökandes bostadssituation och det stod bortom allt tvivel att 

bostadssituationen var en stötesten både materiellt, ekonomiskt och 

moraliskt. 

Genom att studera FVO:s protokoll, årsberättelser och skrivelser riktade 

till myndigheterna far jag intrycket av att FVO kan beskrivas som en, så att 

säga, sval organisation. Arbetet som bedrevs var lågmält och det var inga 

högljudda krav som riktades till myndigheter, även om den personella 

sammansättningen i FVO skulle kunna ha satt kraft bakom orden. Det är 

som om FVO i tysthet ville hjälpa myndigheterna att hitta arbetssätt som 

gjorde den egna organisationen överflödig. 

FVO:s agerande i bostadsfrågan hänför sig till flera olika områden. 

FVO riktade skrivelser till stadsfullmäktige, där de åberopade sin erfarenhet 

av fattigvårdsarbete och den därav uppkomna övertygelsen att nöden bland 

de fattiga till stor del var att hänföra till "bostadsbristen med dess följder: 

utarmande hyror, trångboddhet samt det för sundhet och sedlighet vådliga 

inneboende systemet".132 Bostaden sågs alltså som en "grundbult" i det re

formerade livet. Vid den tid då denna skrivelse författades var bostads

frågan på väg in i politiken, då Carl Lindhagen och den förste social

demokraten i stadsfullmäktige, Ernst Blomberg, motionerade i Stockholms 

stadsfullmäktige i bostadsfrågan. FVO var naturligtvis välunderrättad om 

dagspolitiken eftersom styrelseordförande Gustaf Tamm, som under

tecknade FVO:s skrivelser var ledamot i stadsfullmäktige. 

FVO ville förvissa sig om hur bostadssituationen såg ut och styrelsen 

uppdrog därför "att från vederbörande komitéer" inhämta upplysningar som 

skulle framläggas inför styrelsen. Det visade sig att styrelsen fick bekräf

telse på att bostadsbrist verkligen förelåg.133 Albin Lindblom hade av staden 

fått i uppdrag att göra en utredning om den aktuella bostadsbristen. Han 

visade hur flera hundra människor skulle bli utan bostad genom omfattande 

rivningar. Även Albin Lindbloms utredning föredrogs på ett styrelsemöte.134 

Bostadsfrågan - ekonomiska åtgärder 

FVO agerade försiktigt i bostadsfrågan. Föreningen betonade främst vikten 

av att de husvilla fick egna bostäder och varken behövde bo inneboende 

132 FVO.s arkiv, FVO Protokoller 1/7 1902 - 30/6 1903, protokoll 15/12 1902, bilaga A. 
133 FVO:s arkiv, FVO Protokoll 1/7 1897 - 30/6 1898, protokoll 8/11 1897, §7, s 49 samt 
29/11 1897 §3. 
134 FVO:s arkiv, FVO Protokoll 1/7 1897 - 30/6 1898, protokoll, 29/11 1897, s 57 samt 
13/12 1897, §1. 
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eller ta emot inneboende och inte heller placeras ut i stora salar som nöd

torftigt indelades i olika små bås. Att använda salar på det sättet "är en åt

gärd, som visserligen kan blifva nödvändig, men alltid är i högsta grad 

beklaglig, då derigenom alstras en demoralisation, hvaraf kommunen med 

all säkerhet kommer att i mer än ett afseende att fa lida."135 

FVO ville att de husvilla skulle fa egna bostäder. Men när FVO beslu

tade sig för att genom bland annat räntefria lån stödja uppförandet av 

bostäder var det till mycket enkla hus, snarare tillfälliga baracker än perma

nenta bostäder. En del av hyresbidragen gavs till de boende i sjukbaracken i 

Bellevueparken för att uppmuntra dem att flytta därifrån. Denna barack 

uppfördes för husvilla 1895 tillsammans med ytterligare tre liknande 

baracker.136 

I Körsbärshagen vid slutet av Roslagsgatan fanns såväl baracker som 

andra trähus. Just barackerna ägdes av Föreningen för tillfälliga bostäder. 

Denna förening fortsatte att i flera decennier förvalta husen i 

Körsbärshagen. I ledningen satt från början en av tidens i fattigfrågor mera 

engagerade personer, nämligen Bengt Oxenstierna.137 

FVO avvisade inte helt tanken på ett kommunalt ansvarstagande för 

bostadsbyggandet. Åtminstone var det tills vidare en fråga för den kommu

nala fattigvården. Bidrag lämnades och en viss byggnadsverksamhet stöd

des, men FVO hänvisade de som sökte bostadshjälp på centralbyrån till 

Allmänna Fattigvården.138 Föreningen hade år 1900 cirka 450 000 i till

gångar varav hälften i obligationer. Av avkastningen utgavs 44 000 i direkt 

understöd och därutöver torde det inte ha funnits tillräckliga medel för byg

gande.139 Trots att FVO inte själv agerade särskilt intensivt i bostadsfrågan 

framhöll man tidigt vikten av att "anordnandet af sunda, billiga bostäder" är 

den viktigaste åtgärden för att förbättra arbetarnas ställning.140 

135 FVO:s arkiv, FVO Protokoll 1/7 1897 - 30/6 1898, protokoll 13/12 1897, bilaga A, 
s61f. 
136 FVO:s arkiv, FVO Protokoll 1/7 1895 - 30/6 1896, protokoll 23/3 1896, §5, s 130 
samt "Bostadsbristen", Svenska Dagbladet 21/3 1900. 
137 Under 1930-talet kom Alfred Bergendahl från Stockholms Arbetarhem att sitta med i 
styrelsen. 
138 FVO:s arkiv, FVO Protokoll 1/7 1897 - 30/6 1898, protokoll 27/9 1897, §3, s 10. 
139 FVO:s arkiv, FVO Årsberättelser för tiden 1/7 - 30/6 1910, Styrelsens årsberättelse 
1/7 1900 - 30/6 1901. Här framgår att 1891 FVO gav ca 29 000 kronor och 1900 ca 44 
000 kronor i direkt understöd. 
140 FVO:s arkiv, FVO Protokoll 1/7 1895 - 30/6 1896, "Berättelse öfver Föreningens för 
Välgörenhetens Ordnande verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 1894 - 30 juni 1895", 
s22. 
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Bostadsfrågan - praktiska åtgärder 

Det kanske intressantaste försöket att åstadkomma en förbättring i bostads

frågan genomförde FVO under året 1893. Inspirationen kom från det då 

aktuella bygget av Stockholms Arbetarehem som initierats av Agnes 

Lagerstedt, som 1894 blev invald som ledamot i FVO på förslag av Agda 

Montelius. Samma år beslöt föreningen, på förslag av Agda Montelius, att 

hyra en fastighet inom vilken en vicevärdinna skulle vara verksam. 

Efter tagen kännedom om den gagneliga verksamhet, som i vissa af utlandets större 
städer och äfven, ehuru i ringa omfattning, i Stockholm idkades af enskilde 
personer, hvilka genom att öfVertaga vården af stadsegendomar, deri fattige 
arbetare och andre mindre lyckligt lottade menniskor voro - ofta under 
ogynnsamma bostadsvillkor - inrymde, sökte att mera omedelbart utöfva ett 
förbättrande inflytande på de i egendomen boende i hvad anginge deras såväl 
fysiska som moraliska väl, har styrelsen beslutat att göra ett försök att verka i 
denna riktning [...]141 

FVO hyrde en fastighet i "en aflägsen del af staden", nämligen på 

Fridhemsgatan på Kungsholmen. Genom FVO började en vicevärdinna, 

fröken Ellen Hellström, att arbeta i huset.142 Det visade sig ganska snart att 

det var ett synnerligen uselt hus som FVO fatt kontrakt på till ett visserligen 

prutat men dock ofördelaktigt pris. Ständiga skrivelser från Ellen Hellström 

om hjälp till reparationer kom till styrelsen. Slutligen beslutades att fröken 

Hellström själv fick använda 20% av hyresintäkterna till reparationer. 

Dessutom visade det sig att hyran inte var den lägsta tänkbara vilket troligen 

smärtade värdinnan. När första året nalkas sitt slut anmodades Ellen 

Hellström av den filantropiskt mycket verksamme Abraham Nachmansson i 

FVO:s styrelse att säga upp kontraktet. Efterdyningarna av detta misslyck

ade försök blev att Agda Montelius frågade Ellen Hellström om hon ville gå 

in i ett nytt liknande företag. Ellen Hellström tackade nej och efter avlagda 

räkenskaper fick hon mottaga ett tackbrev från FVO.143 

Ett liknande försök gjordes med indirekt anknytning till FVO. 

Diakonissan Therese Otterdahl, som under 1890 arbetade åt FVO, anställdes 

141 FVO:s arkiv, Protokoll för FVO centralbyrå 1/7 1893 - 30/6 1894, "Berättelse öfVer 
Föreningens för Välgörenhetens Ordnande verksamhet 1 juli 1892 - 30 juni 1893", s 35. 
142 Ellen Hellström hade för övrigt förbindelse med Stockholms Arbetarehem genom att 
hon ägde en aktie i företaget. 
143 FVO:s arkiv, Protokoll för Föreningen för Välgörenhetens Ordnande 1/7 1892 - 30/6 
1893, protokoll 10/4 1893, §3, s 261 samt Protokoll för FVO 1/7 1893 - 30/6 1894, 
protokoll 21/6, s 231-248 samt FVO Protokoll 1/7 1894 - 30/6 1895, protokoll 25/7 1894, 
§4, s 2 samt FVO Protokoll 1/7 1895 - 30/6 1896, protokoll 23/9 1895, §4, s 12 och 
protokoll 14/10 1895, §2, s 55. 
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1903 som vicevärdinna i ett bostadshus på Fjällgatan 24, ett av stadens då 

mest ökända hus. Hennes verksamhet blev mycket lovprisad: 

Viktigast är likväl det moraliska inflytande, som fröken O lyckats få öfVer hyres
gästerna. [...JBarnen, som förr sprungo omkring på gatorna, sysselsättas en viss tid 
på dagen med slöjd i det lilla lusthuset i trädgården, som de själfVa varit med om 
att reparera. Och meningen är att under vinteraftnarne allt emellanåt samla 
hustrurna och barnen till samkväm i fröken O:s lägenhet.144 

Synen på hemmet 

Bostadsfrågans lösning var inte FVO:s huvuduppgift. Däremot återkom 

under den verksamhetsperiod som här berörts ständigt bekymret med bristen 

på bostäder. Det fanns också en oro för den sedeslöshet som oordnade 

bostadsförhållande tycktes föra med sig. FVO agerade främst för att erbjuda 

människor en bostad i ordets mest elementära betydelse - en avskild plats att 

sova, laga mat och sköta sin personliga hygien. Det hindrade inte att 

"besökarna" kommenterade hur livet levdes, hur familjens villkor tedde sig. 

Agda Montelius framhöll också i sina råd till utredarna vikten av att iakttaga 

hemförhållandena. 

Vid besök i bostaden och vid bedömandet af hemmet far man ock lov att tänka på, 
att dess utseende i väsentlig grad betingas av andra faktorer än fattigdomen. 
Lägenheten kan vara mörk, usel och otjänlig som människobostad, och den 
vantrevnad som slår emot en vid inträdandet kan till stor del bero därpå. Underligt 
nog kan dock även i sådana "hål", som man vore frestad att kalla dem, och med 
vilkas uthyrare man skulle vilja kunna hålla en laglig räfst, en duglig och god 
husmor frambringa en viss hemtrevnadskänsla. Hålles en sådan bostad däremot 
även i skötseln smutsig och slarvig, så blir den över all beskrivning 
motbjudande.145 

Såsom hemmet här skildras tycks det viktigaste ändå vara en strävan att 

åstadkomma en fungerande vardagsmiljö. Det var förstås aldrig tal om annat 

än att det var kvinnans uppgift att vårda hemmet och även om det var 

familjeförsörjaren som borde ta ansvaret för familjen framhölls att det inte 

sällan var kvinnan som bad om hjälp.146 

Den del av den kvinnliga skötsamheten som syftade på förmågan att av 

ingenting skapa det ideala hemmet, där renheten finns både hos tingen och 

144 FVO:s arkiv, Tidningsurklipp i sociala frågor, speciellt om fattigvård, Stockholms 
Dagblad 28/9 1903, "Stadens bostäder". 
145 Agda Montelius, Hjälpare: Råd och anvisningar fö fattigvårdsintresserade, Svenska 
fattigvårdsförbundets skrifter 8 (Stockholm, 1912), s 63. 
146 Agda Montelius, Hjälpare (Stockholm, 1912), s 66f. 
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inom människan, förväntades komma till uttryck hos de fattiga. Om 

kvinnorna inte redan kunde sköta hemmen kunde de fa stöd och råd så att de 

tillägnade sig ett skötsamt sätt och lärde sig att handskas med hemmet och 

familjen med pliktkänsla. Det kunde tyckas te sig obegripligt för 

"besökaren" i de fattiga hemmen hur man överhuvudtaget kunde existera på 

de inkomster familjerna hade. Men de fattiga skulle jämföras med andra 

fattiga och inte med de rika. "När intet särskilt tillstött, bör således en 

arbetare, även om han har en liten avlöning reda sig, om hans kamrater 

kunna göra det." Den som skulle verkställa överlevnaden var kvinnan. I 

själva verket förefaller det vara så, vilket påpekas inom FVO, att även om 

familjen var utan mannens inkomst var det mindre katastrofalt för familjen 

än då kvinnan av någon anledning inte kunde upprätthålla omsorgsarbetet i 

familjen. 

Att hålla ett hem inbjudande och trevligt kostar mycket litet annat än möda - en 
möda som blir större, ju sämre bostaden är - men den tryckta ekonomiska 
ställningen utgör sällan något hinder. [...] Mången gång kan man få en känsla av 
den största hemtrevnad och erfara ett riktigt begär att slå sig ned i ett litet fattigt 
hem, som, när man närmare skärskådar det, är så enkelt, ja, torftigt, att man 
förvånas. Möblerna äro fa och av enklaste slag samt så gamla, att de knappast tåla 
att flyttas, men allt är skinande rent och handhaft med omsorgsfull kärlek. Finnas 
barn, äro de klarögda och trevliga, med rena fastän lappade kläder, och en var 
synes ha sin särskilda uppgift inom hemmet och sina sysslor att svara för, medan 
moderns händer äro ivrigt sysselsatta med något handarbete.147 

Ett sådant uttalande tycks nästan förhärliga fattigdomen. Men det var 

kanske tänkt att inge hopp till dem som arbetade som "besökare" och som 

dagligen mötte den djupaste misär. Det vardagliga fattighjälpsarbetet var 

troligen fullt av motgångar och kanske tycktes hoppet om att nå en synbar 

bättring vara utopiskt. Agda Montelius menade kanske med sitt uttalande att 

"besökarna" skulle lära sig att iakttaga tecknen, lära sig tolka de situationer 

de mötte på ett adekvat sätt. Kulturklyftorna mellan de rika och de fattiga 

var så stora att det är befogat att tala om olika kulturer. Därför var det 

nödvändigt för "besökarna" att lära sig förstå den andra kulturen - inte minst 

hemkulturen. Filantroperna ville otvivelaktigt förmedla de egna värdering

arna och normerna, men insåg att de måste ha insikter i de hjälpsökandes 

levnadsvillkor. 

Det ställdes mycket stora krav på kvinnorna och deras förmåga till att 

skapa vad som bedömdes vara ett värdigt hem. Förståelse för deras tunga 

arbete skymtade fram och också en förståelse för den hopplösa situation 

147 Agda Montelius, Hjälpare (Stockholm, 1912), s 65. 
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kvinnor med manliga inneboende kunde ställas inför. Särskilt uppmärk

sammades det vanliga superiet, som ständigt hotade hemmet och familjen. 

Men det föreföll som om kvinnan även ålades ett ansvar för att försöka hålla 

mannen nykter, eftersom villkoret för att familjen skulle fa hjälp inte sällan 

var förknippad med att mannen slutade supa. "Hur skall för övrigt mannen 

kunna bliva annorlunda, om han finner, att han kan saklöst försumma de 

plikter, som utan gensago äro hans, emedan andra göra vad han underlåter, 

och att familjen far vad som behöves honom förutan."148 De kvinnor som 

både kunde tygla mannen och hålla den värsta smutsen borta samtidigt som 

de med empatisk moderlighet månade om barnen hade med stor sannolikhet 

en styrka som gjorde dem till tacksamma mottagare av hjälp. De kunde 

förvalta och ta till vara hjälpen enligt de intentioner som fanns hos 

filantroperna. Och när kvinnorna fick en glimt av en möjlighet till att 

förbättra det nya fattiga hemmet lånade det kanske drag från den borgerliga 

kulturen men tilldelades givetvis andra värden i enlighet med de fattigas 

egna uttolkningar. 

* 

Genom den omfattande verksamhet som utvecklades inom FVO samlades 

en kunskap om hur samhället på ett adekvat sätt skulle kunna hjälpa de 

fattiga till en förbättrad tillvaro. I den organiserade hjälpverksamheten 

gällde det att tygla känslorna och låta förståndet vägleda hjärtat. En formell 

handläggning höll tillbaka det impulsiva och det blev möjligt att på ett 

distanserat sätt bedöma olika situationer. Samtidigt fanns en påtaglig närhet 

mellan människor som gjorde det möjligt, när så behövdes, att nyansera den 

bild som en formell utredning presenterade. 

Hur effektivt man än arbetade var tidens fattiga för många och alltför 

fattiga för att på frivillighetens väg kunna hjälpas. Liksom i den liberala 

engelska modellen föreföll det omöjligt att verkligen hjälpa, om inte alla 

människor kunde garanteras en viss miniminivå vad gäller levnadsstandard. 

FVO ställde inga sådana krav, men kanske ska förhoppningarna om att 

kunna erbjuda en rimlig bostad tolkas som ett led i denna riktning. 

Det frivilliga hjälparbetet kom till korta inför det överväldigande beho

vet. Men det fanns en dynamik inom filantropin som berodde på att de som 

arbetade inom de frivilliga organisationerna själva satte upp ramarna för 

verksamheterna. De junde också överskrida dessa ramar närhelst de fann det 

påkallat. Och dynamiken fanns där, inte minst i den strävan att definiera en 

148 Agda Montelius, Hjälpare (Stockholm, 1912), s 67f. 
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värdig vardagsverklighet. Frågor som ansågs viktiga ringades in och 

definierades. De synliggjordes och fick ett namn. Inom FVO tillät man sig 

till exempel att se att de flesta fattiga saknade en värdig bostad. Därför ar

gumenterade man för att tillgången till en egen bostad ökade den enskildes 

värde, både inför sig själv och inför samhället. Som vi ska se kom andra fi-

lantroper att mera specifikt ta sig an just de fattigas behov av goda bostäder. 
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Det bief min bön, att Herren skulle vilja 
använda mig i kampen mot bostadsnöden, 
och det var mitt hopp, att om jag en gång 
komme att stå i förhållande af hyresvärd till 
fattiga arbetare, det skulle förunnas mig att 
äfven i andra hänseenden någon gång vara 
dem till stöd.149 

4. Stockholms Arbetarehem 
Som framgått av de inledande kapitlen var bostadsnöden fullt synlig för 

dem som ville se. Bostadsräkningar och bostadsundersökningar presente

rade sina resultat i översiktliga tabeller som kompletterades med under

sökarnas redogörelser för sina iakttagelser. Därutöver fanns en sällan 

artikulerad kunskap om svåra hemförhållanden som lärare och lärarinnor i 

folkskolorna fatt i arbetet med de fattiga barnen. En del av dem kände säkert 

en vanmäktig otillfredsställelse inför barnens svåra situation vilket hos 

några ledde till beslut om att i någon mån försöka hjälpa de mest utsatta. 

Lärarinnan Agnes Lagerstedt var en sådan person. När hon kom till in

sikt om de fattiga barnens livssituation tog hon på sig uppgiften att försöka 

förbättra deras livsvillkor. Detta åtagande, som skulle räcka livet ut, är en 

del av vår bostadshistoria. Agnes Lagerstedts egen skildring av sin verk

samhet ger en god bild av arbetarfamiljernas levnads- och bostads

förhållanden. Skildringen är också ett exempel på den tidens sociala 

engagemang. 

Agnes Lagerstedt initierade bildandet av Aktiebolaget Stockholms 

Arbetarehem, och redan i styrelsens första berättelse skrev man att det var 

"med sann tillfredsställelse Styrelsen ser sina förhoppningar förverkligade, 

då samtliga hyresgästerna trifvas godt och i alla afseenden äro nöjda och 

belåtna med sina bostäder."150 Betoningen av de boendes trevnad liksom 

deras "höjande i moraliskt hänseende"151 särskilde Stockholms Arbetarehem 

149 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 6. 
150 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Årsberättelser 
1893-1931, Styrelsens berättelse: Till aktieegarne i "Stockholms Arbetarehem" 
(Stockholm, 1894). 
151 FVO Handbok för fattigvårdsintresserade 1914 (Stockholm, 1914), s 280. Vid den 
aktuella tiden fanns ett trettiotal föreningar som på filantropisk grund erbjöd bostäder åt 
de fattiga i Stockholm varav endast en handfull var aktiebolag. 
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från andra samtida bostadsaktiebolag. 

Stockholms Arbetarehem bildades våren 1892 och redan hösten 1893 

var det första huset färdigt. Bostadsbyggandet fortsatte under flera 

decennier och 1931 var det tionde huset färdigt, det sista och största som 

byggdes av Stockholms Arbetarehem. 1952 började utförsäljningen av 

bostadshusen. Idag finns endast huset på Torbjörn Klockares gata kvar av 

Stockholms Arbetarehem, nu inkorporerat med byggnadsaktiebolaget S:t 

Erik och förvaltat av Stiftelsen Oscar Hirschs Minne. 

De som flyttade till en bostad i Stockholms Arbetarehem under de 

första decennierna av dess verksamhet fick det mycket bättre än de hade 

haft tidigare. Genom att uppmuntra de boende till att försöka planera sin 

begränsade ekonomi menade man att de kunde bli mera oberoende. 

Regelbundet uppbar Agnes Lagerstedt själv hyran varvid hon fick tillfälle 

att både uppmuntra och förmana. I Stockholms Arbetarehem erbjöds dess

utom, som vi ska se, inte bara bostäder utan en strävan efter välfärd - ett sätt 

att leva. 

* 

På Östermalm bodde i slutet av 1800-talet många fattiga. Visserligen var 

stadsdelen sedan 1866 planlagd med stora boulevarder, längs vilka bostads

hus för de besuttna skulle uppföras. Men än så länge dominerade fattig

domen även om de rikas byggnader började ta plats på bekostnad av de 

fattigas kåkar. På Östermalm uppfördes alldeles vid 1880-talets början 

Hedvig Eleonora folkskola där stadsdelens fattiga barn gick. På denna skola 

började 1883 Agnes Lagerstedt att arbeta som lärarinna. 

Agnes Lagerstedt 

Agnes Lagerstedt var född 1850 i Askersund som dotter till provinsial

läkaren Jakob Vilhelm Lagerstedt och hans hustru Sofia Julin.152 I 

Askersund fanns under hennes uppväxt en flickskola som hon torde ha gått 

i. Hon hade en äldre bror som utbildade sig till lärare, gjorde karriär och 

blev läroverksråd. Agnes Lagerstedt började själv arbeta som lärarinna och 

1881 kom hon till Stockholm, där hennes bror redan arbetade. Trots avsak

nad av formell utbildning började hon år 1883 arbeta i Hedvig Eleonora 

folkskola. Mötet med de fattiga och undernärda barnen berörde Agnes 

Lagerstedt mycket djupt. Kanske hade flyttningen till den stora staden gjort 

henne extra uppmärksam på de brister som fanns vad gällde barnens 

152 Svenskt biografiskt lexikon, Band 22 (Stockholm, 1977-1979). 
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möjligheter till att leka i kontakt med vad man då uppfattade som den 

hälsobringande naturen. För att i någon mån hjälpa de barn som var värst 

drabbade ville hon erbjuda dem möjlighet till lek och vila under sommar

lovet. Redan under sitt första skolår tog hon därför initiativ till en skol

lovskoloni, den första i landet. Det var hennes egna elever som först fick 

åka till sommarkolonin på Häverö och under tio års tid arbetade hon själv 

som föreståndarinna på kolonin. Denna verksamhet var början till hennes 

livslånga engagemang för de fattiga barnen och deras familjer. Agnes 

Lagerstedt, som förblev ogift hela sitt liv, fortsatte att vara verksam som 

folkskollärare till 1912. Därefter ägnade hon sig uteslutande åt det som 

skulle bli hennes främsta livsverk, Stockholms Arbetarehem. Agnes 

Lagerstedt dog 1939. 

Intresset för barnens situation inspirerade Agnes Lagerstedt till att även 

försöka påverka deras vardagliga liv. Hon besökte barnen i deras hem och 

fann att de bodde skrämmande dåligt. Husen var eländiga och hemmen 

kaotiska i all sin trångboddhet. I likhet med andra ansvarskännande med

borgare vid den tiden fann Agnes Lagerstedt att hon måste göra något för att 

de människor som hade det svårt skulle kunna förändra sin situation. De 

fattigas svåra villkor framstod knappast för Agnes Lagerstedt som resultatet 

av ett eget val. Hon uppfattade de fattigas situation som en följd av otill

räckliga resurser och ett bristfälligt ansvarstagande från andra bättre be

medlade. Föreställningen att staden eller staten skulle ingripa var inte 

aktuell. Det fanns ingen anledning för Agnes Lagerstedt att hysa sådana 

förhoppningar eftersom bostadsbyggandet var en enskild angelägenhet vid 

den här tiden. 

Agnes Lagerstedt hade ingen egen förmögenhet att använda för filan

tropiskt arbete men genom Richert von Koch som, liksom sin mera väl

kände son G.H. von Koch, var socialt engagerad, fick hon sin första kontakt 

med Anna Hierta-Retzius. Denna, som var delägare till Liljeholmens fabrik, 

använde det inflytande hon hade i kraft av sin person och förmögenhet till 

att understödja lovvärda sociala initiativ, men också till många egna projekt 

som var avsedda att förbättra de fattigas situation.153 Den 30 mars 1889 be

viljade herr och fru Retzius 1000 kronor ur Stiftelsen Lars Hiertas Minne åt 

lärarinnan fröken Agnes Lagerstedt för att hon skulle kunna fara till London 

och hos miss Octavia Hill ta del av hennes "berömda system att handhafVa 

153 Kerstin Norlander, "Att vara kvinnlig kapitalist", Historisk tidskrift 1992:4, s 446-467. 
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arbetarebostäder."154 Anna Hierta-Retzius var väl informerad om den filan

tropiska verksamheten i England och hade, när Agnes Lagerstedt beviljades 

pengar, redan initierat och finansierat Ernst Beckmans Londonresa. Genom 

Anna Hierta-Retzius rekommendationsbrev kunde Agnes Lagerstedt våren 

1889 bo hos den välkända och etablerade filantropen Octavia Hill.155 Ernst 

Beckman förmedlade kontakten med fröken Emma Cons, en av Octavia 

Hills medarbetare.156 Octavia Hill skrev senare i brev till Anna Hierta-

Retzius om Agnes Lagerstedts arbete, som hon gladde sig åt och fann 

värdefullt.157 

Octavia Hill och hennes medarbetare hade rönt framgång i sitt arbete 

genom att själva bo bland de fattiga och därmed fatt möjlighet att bli 

personligt bekanta med dem. Den filantropiskt intresserade konstvetaren 

John Ruskin var den kanske viktigaste inspiratören för Octavia Hill. 

Föreställningen att en del av orättfärdigheten i samhället bestod i att fattiga 

människor tvingades leva inte bara materiellt dåligt utan också i avsaknad 

av vardagliga skönhetsupplevelser gjorde intryck på Octavia Hill. En del av 

hennes arbete kom att bestå i att förbättra bostäderna och försköna miljön 

bland annat genom planteringar av blommor och träd.158 

Den erfarenhet och inspiration som Agnes Lagerstedt fick genom sitt 

besök hos Octavia Hill och Emma Cons omsatte hon vid hemkomsten 

omedelbart. Agnes Lagerstedt utverkade tillstånd från Stockholms stad att 

fungera som vicevärdinna i sex av stadens mycket dåliga hus vid Nybergs 

gränd på Östermalm. De 44 familjer som bodde där kom hon att få nära 

kontakt med, eftersom hon själv flyttade in i en av de fallfärdiga kåkarna. 

Man skulle kanske tro att det var något av ett övermodigt hugskott, men hon 

rustade upp sin fallfärdiga bostad och stannade kvar där i två års tid. Agnes 

Lagerstedt uppmuntrade och hjälpte de boende med att förbättra sina 

bostäder och hade enligt vad hon själv beskriver vissa framgångar i det 

arbetet. Anna Hierta-Retzius fortsatte att stödja hennes arbete bland annat 

genom att bevilja pengar för att starta en kooperativ butik i kvarteret. Den 

butiken gjorde inga lysande affärer med så fattiga kunder. Ett sätt för Anna 

154 Stiftelsen Lars Hiertas Minne: Berättelse öfver stiftelsens verksamhet under dess 
första 25-årsperiodfrån år 1877 till och med år 1902 (Stockholm, 1903), s 44. 
155 Annie Åkerhielm, Anna Hierta-Retzius: En minnesteckning med stöd av efterlämnade 
papper (Stockholm, 1928), s 213. 
156 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 18. 
157 Kungliga Vetenskapsakademins arkiv, Anna Hierta Retzius arkiv, brev från Octavia 
Hill 20/7 1900. 
158 Jane Lewis, "Octavia Hill", Women and Social Action in Victorian and Edwardian 
England (England, 1991). 
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Hierta-Retzius att ytterligare stödja verksamheten var att förlägga en del av 

sina privata inköp dit.159 Trots Agnes Lagerstedts egna bemödanden och det 

stöd hon fick insåg hon snart att någon varaktig förändring inte gick att 

uppnå i en så nedgången miljö. 

Stockholms Arbetarehem bildas 

Genom kontakter med välbeställda och inflytelserika filantropiskt sinnade 

personer fick Agnes Lagerstedt hjälp med att bilda ett aktiebolag, där 

kungahuset tecknade de första aktierna, för att bygga nya arbetarbostäder. 

Hon fick också hjälp med att förvärva en av stadens tomter på Sibyllegatan i 

kvarteret Storken på Östermalm, och styrelsen för aktiebolaget Stockholms 

Arbetarehem tog itu med att finna en lämplig arkitekt som kunde rita det 

bostadshus man ville ha. 

Flera arkitekter presenterade förslag till bostadshuset, bland annat Axel 

och Hjalmar Kumlien, som ritat Hedvig Eleonora folkskola. Men det blev 

arkitekt E. O. Ulrichs förslag till bostadshus som accepterades av styrelsen i 

april 1892.160 Redan året därpå i september stod huset färdigt och avsynat. 

Det hus som ritats åt Stockholms Arbetarehem var ett fem våningar högt 

mörkt tegelhus som ger ett slutet nästan lite borglikt intryck. Huset fick en 

mycket måttlig ornamentering och portarna gjordes små och diskreta. Inga 

monumentala trapphus men de försågs med fönster och var ljust oljemålade 

för att underlätta skötseln. Även i gatuplanet inrättades lägenheter med 

undantag av lokaler för handelsboden. Vid tiden för byggandet var denna 

övre del av Östermalm föga exploaterat. Tyskbagarbergen fanns kvar och 

det var först när HSB på tjugotalet bebyggde de intilliggande kvarteren som 

de sprängdes bort. Kvarteren kring Stockholms Arbetarehem ägdes av 

staden och såldes till bostadsföretag som Govenii Minne, Hemgården - det 

första enkökshuset - och sedermera till HSB.161 

I styrelsen för Stockholms Arbetarehem ingick förutom Agnes 

Lagerstedt de två herrar som varit behjälpliga med bildandet av aktie

bolaget; Henrik Améen, filantropiskt verksam med kommunala kontakter 

1:>9 Kungliga Vetenskapsakademins arkiv, Anna Hierta-Retzius arkiv, brev från Agnes 
Lagerstedt, 6/9 1891. Agnes Lagerstedt skriver i en mycket vördsam ton, "Goda 
professorskan". 
160 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll, 
29/4 1892, §3. Se även Mats Persson, "Agnes Lagerstedt och Stockholms Arbetarehem i 
kvarteret Storken", Stadsvandringar 9, Stockholms Stadsmuseum 1985 (Stockholm, 
1985), s 42. 
161 Om Hemgården kan läsas i Dick Urban Vestbro, Kollektivhus från enkökshus till 
bogemenskap (Stockholm, 1982), s 5Iff. 
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och doktor Sven Carlsson med en förmögenhet som kunde garantera 

stabiliteten i företaget. Till ordförande valdes Oscar Hirsch. 

Den kontakt som Agnes Lagerstedt fick med Oscar Hirsch då aktie

bolaget Stockholms Arbetarehem bildades 1892 kom att bestå livet ut. 

Oscar Hirsch var en av tidens mest välkända donatorer i Stockholm. Han 

var affärsman men intresserad av socialt och filantropiskt arbete, särskilt 

gällande bostadssociala frågor. Innan Stockholms Arbetarehem bildades 

hade han varit med vid grundandet av Stiftelsen för gamla tjänarinnor 1883, 

som tillkom för att bereda bostäder åt äldre, medellösa kvinnor. Han var 

också från 1912 till sin död ordförande i Byggnadsaktiebolaget S:t Erik, 

bildat 1875 som det första icke vinstdrivande bostadsföretaget. 

Oscar Hirsch blev tidigt änkeman då hans hustru Fanny Saloman dog 

vid det andra barnets födelse, den 30 mars 1880, endast 24 år gammal. 

Oscar Hirsch blev ensam med sin då ettårige som Axel och han kom aldrig 

att gifta om sig.162 Enligt sonens berättelse var fadern en sträng, allvarlig och 

plikttrogen människa. Han använde mycket kraft och även delar av sin för

mögenhet till att hjälpa dem som var fattiga. Senare delen av sitt liv fick han 

dessutom som uppgift att förvalta sin bror Isac Hirschs stora förmögenhet 

som skulle användas till att bereda bostäder åt pauvres honteux.163 

Oscar Hirsch förblev ordförande i Stockholms Arbetarehem till sin död 

1931 164 £jan var också finansiär till många av de olika verksamheter som 

växte fram kring bostäderna. Oscar Hirsch var jämte Agnes 'Lagerstedts 

bror, läroverksrådet Nils W. Lagerstedt, de främsta medarbetarna genom 

åren vad gäller ledningen av Stockholms Arbetarehem. Som medhjälpare i 

det praktiska arbetet fanns från början herr Alfred Bergendahl, en av hyres

gästerna, som ständigt var beredd att ta över arbetet då Agnes Lagerstedt 

själv var frånvarande.165 Till herr Bergendahl, som från 1908 till sin död 

1945 satt med i styrelsen, riktar också Agnes ett särskilt tack i sin bok om 

Stockholms Arbetarehem-166 

162 Axel Hirsch, Levande och bortgångna: Några minnesbilder från arbetsfält, släkt och 
vänkrets (Stockholm, 1943), s 219f. 
163 Axel Hirsch, Levande och bortgångna (Stockholm, 1943), s 237. 
164 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll, 
16/3 1892 samt Årsberättelser 1893-1931, Styrelse- och revisionsberättelse till ägarne i 
Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1931 ). 
165 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 
t.ex. 20/5 1902 § 3. 
166 I de uppdrag som gäller Stockholms Arbetarehem förekommer i protokollen jämte 
Agnes Lagerstedt nästan alltid broderns och/eller Oscar Hirschs namn. 
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Fröken Berta Sohlman, som också dog 1945, tillhörde Agnes 

Lagerstedts närmaste vänner och medhjälpare i arbetet på Sibyllegatan, 

skollovskolonin och vilohemmet. Berta Sohlman kan ses som "en värdig 

representant för den anda av idealitet och socialt ansvar, som präglade alla 

dem, som stodo Fröken Agnes Lagerstedt nära."167 

Stockholms Arbetarehems hus 

Stockholms Arbetarehem är utan tvekan det mest kända exemplet på 

filantropiskt byggande i Stockholm. De två första husen på Sibyllegatan där 

Agnes Lagerstedt var vice värdinna och bodde till sin död 1939 är bäst 

dokumenterade. Stockholms Arbetarehem fortsatte emellertid att bygga nya 

hus för arbetare efter samma grundprincip som det första. Hemmets fost

rande betydelse var viktig för Agnes Lagerstedt och hon var övertygad om 

att en god bostad var en viktig början på ett bättre liv. 

Att hemmet för kroppsarbetaren har lika stor betydelse som för den med mera and
ligt arbete sysselsatte är utom all fråga. [...] Bostaden utgör visserligen inte hela 
hemmet, men den utgör dock en väsentlig del därutaf, och visst är, att en god 
bostad kan bidraga till att fostra goda inbyggare däruti.168 

Ett avgörande argument när Stockholms Arbetarehem ville utveckla sin 

verksamhet och försöka förmå staden att ge eller sälja billigt ytterligare 

tomtmark var därför att de inte bara ställde bostäder till förfogande. 

Att genom de fördelar bolaget kunnat bereda sina hyresgäster många bland dem 
fått sin ekonomiska ställning förbättrad, många räddats från att falla fattigvården 
till last, samt att många i moraliskt afseende blifVit påverkade i god riktning, detta 
vågar styrelsen med visshet påstå.169 

När de första husen på Östermalm byggdes hade de ansvariga kanske inte 

riktigt kunnat föreställa sig vilken stor efterfrågan som fanns. Efter några år 

kände sig styrelsen och då främst Agnes Lagerstedt och Oscar Hirsch 

pressade till att försöka hitta en möjlighet att erbjuda ytterligare bostäder. 

De undersökte möjligheten att fa hyra hus av staden som Stockholms 

167 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättele till aktieägarne 
i Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem samt för Stiftelsen Oscar Hirschs Minne för år 
1945 (Stockholm, 1946), s 3. 
168 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 109. 
169 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts utlåtande och memorial, 1902, 
Bihang nr 64, Bolagsstyrelsens ansökan: 1. Till herrar stadsfullmäktige i Stockholm 
(Stockholm, 1902), s 2. 
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Arbetarehem skulle inreda och uthyra åt arbetare.170 Denna idé genomfördes 

aldrig. I stället bearbetade man Stockholms stad för att ytterligare en tomt 

på Östermalm skulle erbjudas gratis eller till lågt pris. Detta visade sig 

omöjligt varför styrelsen beslöt att inköpa en tomt på Frejgatan på 

Norrmalm. 

Denna tomt (N:22 Geten) skulle vara synnerligen lämplig för bolagets ändamål 
dels på grund avf tomtens sunda läge, dels på grund af dess närhet till den 
byggnad, där Jakobs och Johannis församling förhyrt en större samlingssal för 
fattigbjudningar m.m. äfvensom bostad åttvänne diakonissor[...]171 

År 1910 stod ytterligare ett nytt stort bostadshus, denna gång på 

Kungsholmen, färdigt. Huset låg vid hörnet av Fleminggatan och 

Arbetargatan, nuvarande S:t Eriksgatan. Fördelen med det läget var att det 

fanns spårvagnsförbindelse.172 

1911 fick Stockholms Arbetarehem en stor donation på 100 000 kronor 

som skulle användas för att uppföra ytterligare bostadshus, vilket ledde till 

byggandet av 35 lägenheter på Upplandsgatan. Intentionen med det nya 

huset var att flera tvårumslägenheter än tidigare skulle kunna byggas utan 

att hyran för dem skulle bli mycket högre än för de mindre lägenheterna. 

Det är lätt att inse, hvilken fördel det vore, om familjer med uppväxta gossar och 
flickor, gossarne och flickorna finge bo i olika rum istället för att, såsom nu ofta 
måste ske, alla familjens medlemmar trängas samman i ett enda rum.173 

Detta uttalande frestar till att jämföra Agnes Lagerstedts strävan med vad 

som senare skulle bli till en del av funktionalisternas bostadsprogram. Men 

det behövdes inte ett modernistiskt program för att inspireras till att urskilja 

individerna i familjen. Den sedliga tonen kan ha ett viktorianskt ursprung. 

Lika troligt är att hennes strävan kan ha varit av pragmatisk natur. I en 

situation då alla bodde huller om buller gällde det att på olika sätt fa till 

stånd mera uthärdliga förhållanden. Kanske fanns också en föreställning om 

integritetens betydelse för unga människor som var på väg att bli vuxna. 

170 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll, 
26/4 1898, §5. 
171 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 
29/10 1902, Bilaga, Skrivelse till Drätselkammaren. 
172 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 29/2 
1908 §1. 
173 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelse- och revisionsberättelse till 
aktieägarna i Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1913), s 3. 
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När huset på Upplandsgatan byggdes fick det en något annorlunda 

karaktär än de tidigare husen men antalet tvårumslägenheter var endast sju 

av sammanlagt trettiofem lägenheter. 

Efterfrågan på Stockholms Arbetarehems lägenheter var stor. Inte minst 

många kvinnor sökte sig dit. Som framhållits i tidigare kapitel fanns det en 

tendens att kvinnor bildade egna hushåll i högre utsträckning än männen. 

Denna omständighet gjorde att styrelsen beslöt att bygga ett särskilt hus just 

for kvinnor. Så nästa hus, eller rättare nästa två hus byggdes för "ensamma 

medelålders och äldre arbetande kvinnor". De är belägna på Torbjörn 

Klockares gata inom Rödabergsområdet där HSB samtidigt byggde flera 

hundra lägenheter. 1925 stod de 48 lägenheterna färdiga varav 42 var enkel

rum med "präktig köksvrå, försedd med gasspis, vatten- och avloppsledning 

samt diverse skåp".174 

Fram till 1931 hade sammanlagt tio bostadshus uppförts i olika delar av 

staden. Det sista bostadshuset med 130 lägenheter på Östgötagatan på 

Södermalm blev klart under 1931.175 Alla bostadshusen var hyreskaserner 

vilket hade främst ekonomiska orsaker. Bostadstypen var mycket kritiserad 

bland annat av en av Agnes Lagerstedts auktoriteter. 

Förutom de förebilder Agnes Lagerstedt fick under sin englandsvistelse 

åberopade hon läkaren och professorn i hygien, Elias Heyman, i sin bok om 

Stockholms Arbetarehem. Hon hade läst i Dagens Nyheter det föredrag om 

bostadsfrågan som han höll på Hälsovårdsföreningen 1889 och funnit vik

tiga argument som stämde med hennes egna åsikter och strävanden. Agnes 

Lagerstedt tycktes dela tidens uppfattning att hygienen var en av grund

valarna för en god bostad. Hygienen i den fysiska miljön ansågs dessutom 

utgöra en viktig grund för människans hälsa och sedlighet. Det finns delar i 

föredraget som utelämnats. Viktigast för Agnes Lagerstedt var tydligen att 

framhålla sambandet mellan en bra bostad och människors möjlighet att 

leva ett sedligt och moraliskt oklanderligt liv. Agnes Lagerstedt citerar Elias 

Heyman: 

I fråga om bostädernas inflytande på sedligheten behöfVer jag ej vara utförlig.[...] 
Jag har sett mer än en förut ordentlig arbetarhustru, efter fruktlösa bemödanden att 
hålla det enda rum familjen ägde rent och trefligt, småningom sjunka ned i 

174 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1926), s 4. 
175 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1932), s 3 och 5. Vid denna tidpunkt 
bodde sammanlagt 2051 personer inom Stockholms Arbetarehem. 
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liknöjdhet och slöhet; jag har känt mer än en arbetare, hvars första steg till krogen 
fbranledts af motviljan att efter slutadt arbete vända hem och där möta anblicken af 
smuts och otrefnad samt skrikande och sjuka barn. Det är min på en ej ringa 
erfarenhet grundade öfvertygelse, att intet medel finnes, hvilket i den grad förmår 
motverka superiet, som sunda ochtrefliga bostäder.176 

Detta exempel visar med all önskvärd tydlighet på det förmodade sam

bandet mellan ordnade yttre förhållanden och ett ordnat skötsamt liv. 

Hos flera av de, som riktat uppmärksamheten mot de fattigas dåliga 

bostäder, fanns en särskilt stark kritik mot hyreskasernerna. Avogheten mot 

denna boendeform grundade sig främst på att alltför många människor 

trängdes samman på en liten yta med medföljande risker för såväl kroppsligt 

som själsligt förödande epidemier. Också Elias Heyman instämde i denna 

kritik även om han insåg att hyreskasernen var den enda bostadsform som 

kunde lösa bostadsbristen i staden.177 Han påpekade dock att det 

gemensamma trapphuset var särskilt känsligt, och han överlämnade till de 

arkitekter som var ansvariga att finna en bra lösning på kommunikationerna 

i hyreshuset. Agnes Lagerstedt tog sannolikt intryck av denna kritik. I 

Stockholms Arbetarehem fastes stort avseende vid renhållningen i de 

gemensamma trapphusen och flera av husets ordningsregler gjorde hyres

gästerna uppmärksamma på att en viktig del av husets anseende låg i 

välskötta trapphus. 

1. Tillse, att barn ej genom skrifning å väggar och trappor eller på annat sätt 
osnygga eller fördarfVa egendomen, samt att förstugor, trappor, portgångar och 
trottoarer ej begagnas till lek- eller samlingsplats.[...] 
4. Rengöring af förstugor och trappor ombesörjes väl, börande skurning ske minst 
en gång i veckan. (Se kontraktet!) Förstugor och trappor skola sopas och 
damtorkas hvarje morgon. Den oljefärgade delen af förstugor och trappuppgångar 
skall skuras och såptvättas väl, och fönstren skola tvättas vid slutet af hvarje 
månad. Papper och annat skräp far ej blifVa liggande i trapporna. Om mjölk eller 
annat spilles, se till, att det genast tvättas upp. 
5. Mattor får ej skakas i förstugor, vindar eller genom fönstren. Vädra genom 
fönstren och släpp ej ut matos m. m. genom dörrarna i förstugorna.178 

De boende 

De bostäder som Agnes Lagerstedt lät bygga var till för de fattigaste männi

skorna. Det är värt att betona att hennes strävanden syftade till att ge de 

mest utsatta ett värdigt liv genom att de kunde göra sig oberoende av all

176 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 4If. 
177 Elias Heyman, "Bostadsfrågans betydelse ur sanitär synpunkt", Hygiea 1890:5, s 345f. 
178 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 120. 
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mosor och klara av sina liv. Visserligen hade många familjer hjälp från 

fattigvården men familjerna hade en hyreskostnad som var mycket låg och 

som de kanske på sikt skulle kunna klara av.179 Agnes Lagerstedt var mycket 

uppmärksam på familjernas ekonomi. Hon ville inte försätta sina hyres

gäster i ekonomiska besvärligheter. Detta kommer tydligt till uttryck bland 

annat vid ett tillfälle då kostnaderna för huslånen genom räntehöjning stigit. 

Hyran fick dock inte höjas eftersom hyresgästerna då inte skulle kunna 

betala "utan att taga inneboende".180 

Inneboendesystemet uppfattades av bostadsreformatorerna som för

ödande och även Agnes Lagerstedt uppmärksammade svårigheterna, inte 

minst för kvinnorna, med att ha inneboende. Därför innehöll hyreskontraktet 

en punkt som stipulerade "att ej utan styrelsens medgifVande hafVa någon 

s.k. inneboende."181 

Det var de fattigaste som bodde i Stockholms Arbetarehem. Agnes 

Lagerstedt var mån om att vara hjälpsam, men det fanns gränser för vad 

som accepterades. De människor vars fattigdom var relaterad till 

kriminalitet och alkoholmissbruk togs inte emot som hyresgäster. Och det 

kunde någon gång hända att hyresgäster som visade sig alltför hemfallna åt 

dryckenskap för att sköta sina åliggande som hyresgäster vräktes.182 De 

flesta hyresgästerna levde i familjer med man och hustru och ett antal barn, 

varierande mellan ett och sju. Det fanns även många änkor, ogifta kvinnor 

och män i Stockholms Arbetarehem. Särskilt de barnrika familjerna ville 

Agnes Lagerstedt erbjuda bostad eftersom de var ovälkomna som 

hyresgäster i privata bostadshus. Till det nybyggda huset på Sibyllegatan 

flyttade 143 vuxna och 149 barn under 15 år.183 

Agnes Lagerstedt visade i sin praktiska verksamhet att ömsesidig re

spekt var möjlig. Hennes starka religiösa övertygelse hindrade henne inte 

från att med allvar ta del av sina hyresgästers socialistiska övertygelse. Den 

uttalat ateistiske socialisten Ernst Blomberg flyttade som ungkarl in i 

179 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieegarne i 
"Stockholms Arbetarehem" (Stockholm, 1894). Av 42 familjer fick 20 större eller 
mindre understöd från fattigvården. 
180 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 7/9 
1900 §3. 
181 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 47. 
182 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, handskrivet 
föredrag av Oscar Hirsch, från ca 1910. 
183 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehem arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieegarne i 
"Stockholms Arbetarehem " (Stockholm, 1894). 
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Stockholms Arbetarehem. För ungkarlar fanns två särskilda rum med fyra 

sängplatser i varje. 

Rummet har af bolaget snyggt möblerats. En kvinnlig hyresgäst ombestyr eldning, 
städning och tvätt. Priset har varit 5 kronor i månaden för god sängplats med linne. 
Dessa rum hafVa varit mycket omtyckta, och skulle det vara en stor fördel, om 
flera dylika kunde inrättas för att motarbeta det synnerligen ofördelaktiga 
inneboendesystemet.184 

Ernst Blomberg gifte sig och stannade kvar i en tvårumslägenhet i huset där 

han fick förtroendeuppdrag vad gäller ordningens upprätthållande. Han blev 

mest känd som fackligt aktiv, men vi kommer att möta honom som den 

förste socialdemokraten i Stockholms stadsfullmäktige. Agnes Lagerstedts 

förtroendefulla umgänge med Ernst Blomberg väckte respekt och intresse. 

Den danska lärarinnan Martha Steinthal besökte Stockholms Arbetarehem 

där hon visades runt och fick även göra vissa hembesök, troligen hos 

familjen Blomberg. 

En Familie besögte vi, som hörte til Husets Stötter.[...]Paa Vaeggen hang 
Gruppebilleder fra hans forskellige Virksomheder; han var nemlig ivrig Socialist 
og havde endogsaa drevet til at blive medlem af Förstekamret. Skönt han ikke var 
kristen, var der et udmaerket Forhold mellem ham og 'Frökenen', han hade stor 
Respekt for hende og hjälp hende med mange Ting, et nyt Eksempel paa hendes 
Evne til at vinde Mennesker.185 

Föreningsliv 

De boende skulle inte bara punktligt betala hyran och ta ansvar för ordning 

och renlighet i huset utan de erbjöds också vara delaktiga i ett slags kollek

tivt familjemönster som kompletterade den enskilda familjen eller den 

ensamstående hyresgästen. Detta gemensamma liv var möjligt genom att 

varje hus försågs med en samlingssal där ett rikt föreningsliv utvecklades. 

Varje dag i veckan utnyttjades lokalen till olika gemensamma samlingar. 

Verksamheten var till för de vuxna inom huset men ännu mer för barnen. En 

vittförgrenad politisk verksamhet, som inte främst var relaterad till tradi

tionell politik, utan mer till de möjligheter som hyresgästerna hade till sitt 

förfogande, tog form inom Stockholms Arbetarehem. 

184 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehem arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieägarne i 
"Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem " (Stockholm, 1898). 
185 Martha Steinthal, "Agnes Lagerstedt og 'Stockholms ArbetarehemKFUK, Jul, 
1912, s 16f. 
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Innan de verksamheter som kom att äga rum i samlingssalen presen

teras ska nämnas att bostadshuset på Sibyllegatan liksom de kommande 

husen försågs med andra bostadskomplement. Inne på gården på 

Sibyllegatan byggdes en tvättstuga och i samma byggnad fanns även bad

rum för de boende. Dessa anordningar möjliggjorde en minimistandard med 

avseende på hygien och renlighet. Det kan vara skäl att påminna om att 

många av de fattiga hade smutsiga arbeten med påföljande svårigheter att 

hålla både sig själva och sina kläder rena. 

Redan när Agnes Lagerstedt bodde på Nybergsgränd fick hon 1500 

kronor från Lars Hiertas Minne för att grunda en kooperativ konsumtions

förening.186 Denna affär flyttades sedan till det nya huset på Sibyllegatan. 

När ytterligare ett hus som var färdigt 1897 byggdes i samma kvarter flyt

tades handelsboden dit.1871 den gamla handelsboden inreddes då ett mangel-

rum, något som de boende uppskattade.188 Genom att kunna mangla tvätten 

hölls den helt enkelt ren längre. 

När ytterligare bostadshus byggdes i andra delar av staden - det första 

av dessa låg på Frejgatan i Vasastaden - inrymdes även där en handelsbod. 

Den hade vissa svårigheter i början men kom även den att bli lönsam efter 

något år. Den kooperativa grunden för handelsbodarna begränsades till att 

den blygsamma vinsten fördelades mellan medlemmarna. En kooperativ 

medlemsägd förening baserad på medlemmarnas köpta andelar kom aldrig 

till stånd trots att G.H. von Koch föreläste om engelsk kooperation och flera 

sammanträden hölls för att diskutera frågan.189 Troligen hade de boende i 

Stockholms Arbetarehem helt enkelt inga pengar att köpa andelar för. 

Salen användes redan från början för andaktsstunder och söndagsskola. 

Agnes Lagerstedt var en varmt kristen kvinna och tycktes ha ett religiöst 

engagemang utöver vad konventionen påbjöd. Den filantropiska gärningen 

stämde väl överens med den tjänandets etik som förespråkades inom 

kristendomen och som låg Agnes Lagerstedt varmt om hjärtat. 

Det är lättare att förekomma nöden, än att bota, där den redan kommit. Detta slags 
välgörenhet kanske ej ser så väl ut för människors ögon, men Han, som ser, hvad 
det kunnat blifva af den ene eller andre ibland oss, om vi ej varit föremål för 

186 Stiftelsen Lars Hiertas minne: Berättelse öfver stiftelsens verksamhet under dess 
första 25-årsperiodfrån år 1877 till och med 1902 (Stockholm, 1903), s 44. 
187 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll, 
28/8 1897, §4 samt Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 92. 
188 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieägarne i 
"Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem " (Stockholm, 1898). 
189 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 93. 
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'förekommande' hjälp, Han ser ock till och välsignar det arbete, som söker att 
förekomma, såväl som det, hvilket söker att afhjälpa nöd.190 

Inom Stockholms Arbetarehem togs flera initiativ för att ge kvinnorna bättre 

villkor, bland annat genom ökad kunskap och kompetens och genom att 

vara delaktiga i ett fungerande socialt nätverk. Ett sådant skapades bland 

annat genom syföreningarna. Redan i det första huset på Sibyllegatan fanns 

en syförening och i alla hus som senare byggdes träffades kvinnorna regel

bundet i syföreningarna. Syföreningarnas betydelse har på senare år upp

märksammats.191 Syföreningsmötena, som ägde rum i samlingssalarna, 

inleddes och avslutades i religionens tecken. Under den första verksamhets

tiden var man inriktad på gemensamt umgänge kring kaffedrickning och 

handarbete. De fattiga kvinnorna hade dock inte råd att handarbeta åt sig 

själva i någon större omfattning. När de skulle sy fick de genom Agnes 

Lagerstedts försorg köpa garner och annat material lite eftersom. Men de 

sydde också till andra som var mer behövande än de själva. Kläder för

färdigades och såldes för den "yttre missionen", nämligen för den då kända 

filantropen Elsa Borgs mission bland Nordafrikas kvinnor.192 På så sätt ut

sträcktes syföreningens praktiska solidaritetsarbete från ansvaret för det 

egna hemmet och huset, som var viktigt för att garantera alla ett så bra var

dagsliv som möjligt, till en solidaritet med andra. Kanske sålde kvinnorna 

en del av vad deras flitiga händer åstadkom för att också finansiera olika 

aktiviteter som ägde rum i huset. 

Från början inbjöds till syföreningsmötena fru Hedvig Key, troligen en 

bekant till Agnes Lagerstedt, som hade till uppgift att dela med sig av sin 

erfarenhet från arbetet i hemmet. Agnes Lagerstedt lämnade alltså utrymme 

för ett slags hemmets bildningsarbete. Villkoren för de fattiga kvinnorna i 

staden att sköta ett hem var hårda och tanken torde ha varit att Hedvig Key 

skulle vara kvinnorna till hjälp så att de bättre skulle klara av detta viktiga 

och livsavgörande omsorgsarbete. Vad som avhandlades är dock oklart. 

190 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 105. 
191 Aino Saarinen, "Kvinnor som frivillig och social brandkår. Filantropi i Tammerfors 
under senare hälften av 1800-talet", i På tröskeln till välfärden red. Marja Taussi Sjöberg 
& Tinne Vammen (Stockholm, 1995), s 34-60. Se även Karin Nordberg, "Linneskåpets 
hemliga värld. Om syföreningarna som politisk arena", Oknytt 1988: 3-4, s 4 - 25 samt 
"De skötsamma fruarna i Holmsund", Häften för kritiska studier 1990:2. 
192 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 82. 
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Hedvig Keys dotter Kerstin Key tog över arbetet efter sin mor.193 Hon hade 

utbildat sig vid det då relativt nyöppnade Nääs slöjdseminarium. 

Nääs slöjdseminarium i Västergötland startades av den framgångsrike 

judiske affärsmannen August Abrahamsson 1872. Föreståndare för skolan 

blev dennes systerson Otto Salomon. 1874 öppnades även en arbetsskola för 

flickor. Verksamheten på Nääs slöjdseminarium kom att fa stor betydelse 

bland annat för slöjden i folkskolan. Pedagogiken var inspirerad av Fröbel 

och Pestalozzi vilket innebar att som en del av utbildningen fanns en social 

gemenskap med sång och dans. Även politiska och moraliska målsättningar 

sattes under debatt.194 

Kerstin Key kom till kvinnorna i Stockholms Arbetarehem och förmed

lade en praktisk kunskap samtidigt som hon uppmuntrade kvinnorna till 

självrespekt. Kerstin Key kom att bli yrkesverksam som hemvårdskonsulent 

och en stor auktoritet inom området. Hon började sin bana i Stockholms 

Arbetarehems syförening och kom att bli särskilt engagerad i syföreningens 

barn- och ungdomsverksamhet. Hon lärde barnen allehanda 

hantverkstekniker som korgflätning, bastarbeten och borsttillverkning. 

Kerstin Key kom att skriva flera böcker. I början av 1920-talet skrev hon 

Hjälp dig själv i bygge och bo med undertiteln Praktiska och fullständiga 

råd och recept för utgiftsbesparande Hantverk i Hemmet. Denna bok är 

intressant genom det sätt hon som kvinna tar sig för att beskriva hus

byggandet som annars var en manlig angelägenhet medan inredandet av 

hemmet var den traditionellt kvinnliga uppgiften. 

Den sommar, under vilken min lilla ryggåsstuga byggdes, var den roligaste jag 
någonsin haft. Det var roligt, så länge arbetet pågick, det är roligt, när det är färdigt 
och lyckats, och sådan glädje och tillfredsställelse har det skänkt mig, att jag måste 
säga: Gäck och gör sammaledes!195 

Kerstin Key bibehöll en konkret och saklig inställning till tillvarons prak

tiska sidor och det är som praktisk rådgivare vi under 1920-talet återfinner 

henne som skribent i HSB:s tidskrift Vår Bostad. När hon 1944 ger ut boken 

Praktiska fritidsnöjen och hobbies har hon fortfarande samma aktiva och 

praktiska hållning till livet. Mottot för den boken är: "Ingen dag spårlös!"196 

193 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieegarne i 
"Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem " (Stockholm, 1897). 
194 Hans Thorbjörnsson, Nääs och Otto Salomon slöjden och leken (Stockholm, 1990). 
195 Kerstin Key, Hjälp dig själv i bygge och bo (Stockholm, 1922), s 15f. 
196 Kerstin Key, Praktiska fritidsnöjen och hobbies (Stockholm, 1944), s 13. 
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Det var på Sibyllegatan som de flesta aktiviteterna initierades. Här 

fanns år 1900 två idrottsföreningar bland pojkarna och en sångförening 

bland flickorna.197 På Frejgatan bildades 1912 en gymnastikförening för 

pojkar mellan 15 och 20 år. Som ledare fungerade en medlem ur KFUM-

gymnasterna. 1927 bildade KFUM scoutföreningar vid Upplandsgatan, 

Fleminggatan och Sibyllegatan. Scoutverksamheten utvidgades så att den 

tio år senare fanns både vid Igeldamsgatan och Östgötagatan och den 

fortsatte åtminstone fram till 1947.198 

Agnes Lagerstedt var inte bara mån om barnens och ungdomarnas 

fysiska välbefinnande. Hon ville också att de skulle fa möjlighet att läsa. År 

1900 anslogs 100 kronor för att grunda ett bibliotek och ett läsrum på 

Sibyllegatan. Agnes Lagerstedt blev ansvarig för biblioteket, och två hyres

gäster tillsammans med två ungdomar, samtliga män, kom att ingå i 

biblioteksstyrelsen. Agnes Lagerstedt var angelägen om att särskild 

ungdomslitteratur fanns att tillgå.199 Läsningen ägnades stor uppmärksamhet 

i de årliga redovisningarna. Gåvor till biblioteket mottogs tacksamt antingen 

det gällde sagoböcker, diktsamlingar, populärvetenskapliga verk, 

reseskildringar eller tidskrifter. "Alla böcker, om de blott i sitt slag äro 

goda, kunna [...] fylla ett verkligt behof'.200 I flera av de senare tillkomna 

husen inrättades också bibliotek och på Torbjörn Klockares gata och 

Sibyllegatan fanns de länge kvar. En betydande utlåning av böckerna 

skedde varför styrelsen bekymrat, men också med glädje och 

tillfredsställelse, konstaterade att boksamlingarna verkligen blivit 

genomlästa av de läshungriga.201 

197 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieägarne i 
aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1901), s 2. 
198 Stiftelsen Oscar Hirschs minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms arbetarehem samt för Stiftelse Oscar Hirschs Minne för år 
1946 (Stockholm, 1947), s 5. Efter 1946 saknas särskild rapportering om 
scoutverksamheten vilket inte behöver betyda att den upphörde. 
199 Stiftelsen Oscar Hirschs minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 6/3 
1900 §6,7, samt 28/4 1900 § 5. 
200 Stiftelsen Oscar Hirschs minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms arbetarehem (Stockholm, 1906), s 9. 
201 Stiftelsen Oscar Hirschs minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelse - och revisionsberättelse till 
aktieägarne i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1908), s 5. 
Biblioteksverksamheten fortsatte åtminstone fram till 1938 eftersom fram till dess 
rapporterades därom under särskild rubrik i styrelseberättelserna. Även därefter torde 
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En kanske bidragande faktor till uppkomsten av biblioteken var Axel 

Hirschs engagemang i frågan. Han arbetade som föreståndare för just 

biblioteksverksamheten inom Folkbildningsförbundet som bildades 1903 

och hans intresse och erfarenhet torde ha kommit de boende inom 

Stockholms Arbetarehem tillgodo. 

Kring sekelskiftet var alkoholmissbruk ett hot mot många människor. 

Det höjdes många röster som yrkade på totalförbud. För arbetarklassen blev 

organiserandet i nykterhetsrörelser ett sätt att fa ordning på tillvaron.202 Och 

med tanke på den betoning på ordning och skötsamhet som fanns inom 

Stockholms Arbetarehem var det helt följdriktigt att nykterhetsrörelsen fick 

sina föreningar där. På Sibyllegatan bildades 1901 logen Endräkt som en 

avdelning av Verdandi med 56 medlemmar, "bland hvilka, glädjande nog, 

de flesta tillhörde ungdomen." Året därpå bildades en avdelning av före

ningen Vita Bandet för de små barnen.203 Med tanke på att den andra Vita 

Bandföreningen i Sverige bildades år 1900 av den socialdemokratiskt aktiva 

Emili Rathou just på Östermalm kan man ana att Stockholms Arbetarehem 

välkomnade Vita Bandets socialreformatoriska verksamhet.204 

Nykterhetsföreningarna fortsatte sin verksamhet och 1925 hade Stockholms 

Östra och Västra Blå Bandföreningar möten i samlingssalarna vid 

Sibyllegatan och Fleminggatan. Blå Bandföreningarna var aktiva in på 

1930-talet inom Stockholms Arbetarehem.205 

Förutom alla föreningar och dokumenterade möten höll de boende 

själva fester i samlingssalarna. Födelsedagar, bröllops- och begravnings

fester hölls där och det hände även att styrelsen för Stockholms 

Arbetarehem höll fester för de boende. 

De boende tog själva vara på möjligheterna att organisera sig inte bara 

för ro skull utan för att förbättra sin trygghet. Hyresgästerna på Sibyllegatan 

bildade en sjuk- och begravningskassa redan år 1896. Sjukkassan, som 

någon form av bibliotek ha funnits eftersom boksamlingen, nu svårt skadad, finns 
bevarad. 
202 Se Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt 
sågverkssamhälle 1880-1930 (Stockholm, 1988). 
203 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelsens berättelse till aktieägarne i 
aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1902, s 2. Föreningen torde, av 
styrelseberättelserna att döma, endast ha varit verksam under en kortare tid. 
204 Kerstin Thörn, Vita Bandet, paper framlagt på konferensen "Från filantropi till 
frivilligt socialt arbete", Sköndalsinstitutet, oktober 1995. 
205 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1935), s 9. 
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också hade namnet Endräkt, fortsatte sin verksamhet under 1900-talet till 

dess att den den 1 januari 1940 uppgick i den erkända sjukkassan Seklets 

Stjärna.206 Agnes Lagerstedt uppmanade även kvinnorna att bli medlemmar, 

väl medveten om vilka svårigheter de annars kunde råka ut för. Sjukkassans 

verksamhet inrymde såväl fester som föredrag i samlingssalen. Bland annat 

föreläste redaktören och socialliberale politikern och FVOigrundaren Ernst 

Beckman om John Ericsson.207 

Barnen 

Även barnen deltog, som framgått, i föreningslivet. Symöten anordnades på 

onsdagar och fredagar då Kerstin Key ledde och instruerade flickorna. En 

annan angränsande verksamhet som vände sig till både flickor och pojkar 

ägde rum i den arbetsstuga som inrättades redan 1899. Arbetsstugor fanns 

då sedan en tid tillbaka i de olika församlingarna. I Maria församling hade 

Agda Montelius år 1889 öppnat en arbetsstuga, och samma år bildades en 

centralkommitté "hvilken skulle ega till uppgift att åstadkomma samverkan 

mellan de olika lokalstyrelserna och främja arbetsstugorna i allmänhet."208 

År 1899 sökte Stockholms Arbetarehem om ett anslag på 600 kronor 

för en arbetsstuga hos Stiftelsen Lars Hiertas minne. Anslaget beviljades 

och dessutom erhölls 500 kronor från fattigvårdsnämnden för verksamheten 

under år 1900.209För att fa lokal till arbetsstugan lät Agnes Lagerstedt bygga 

om sin lägenhet så att hennes mottagningsrum togs i anspråk.210 Varannan 

dag var arbetsstugan öppen för mindre barn på förmiddagen och större på 

eftermiddagen. Med tanke på att hälften av husets invånare var barn och 

lekutrymmena var begränsade såväl inne som ute är det inte svårt att förstå 

Agnes Lagerstedts förtjusning över den nyttiga verksamheten i arbetsstugan. 

Under en sådan samvaro utvecklas förmågan att hitta på sysselsättning för tankar 
och fingrar i hög grad. Det blir därför en plikt att söka rikta denna förmågas 
utveckling på det, som godt och nyttigt är både för nutid och framtid. Mången gång 

206 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms arbetarehem samt för Stiftelsen Oscar Hirschs Minne för år 
1940 (Stockholm, 1941), s 7. 
207 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 90. 
208 Anna Hierta-Retzius, Arbetsstugor för barn: En sammanfattande framställning af 
arbetsstugeverksamheten i Sverige (Stockholm, 1897), s 49. Agda Montelius var 
ledamot, Anna Hierta-Retzius ordförande och Fridtjuv Berg sekreterare. 
209 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 
21/11 1899, §6 samt protokoll 6/3 1900, §2 och 3. 
210 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll 28/8 
1897, §2. 
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far man här erfara, att det ligger sanning i orden: 'arbetsamhet hindrar många 
tillfällen till synd'.211 

Uttalandet aktualiserar frågan om vad som kunde anses vara gott och nyttigt 

för barnen. Agnes Lagerstedt tycktes ha känt till den pedagogik som utgått 

från Fröbel och Pestalozzi och som syftade till en utveckling av barns 

inneboende möjligheter. Som nämnts hade Kerstin Key gått på en av denna 

pedagogik inspirerad skola och vid den aktuella tiden fanns även Kinder

garten i Stockholm med en verksamhet som utgick ifrån samma pedagogik. 

Den synd som Agnes Lagerstedt talade om kanske syftade på det tiggeri 

som många fattiga barn lockades till. Kanske tänkte hon också på det 

larmande som barnen åstadkom till grannars och kringboendes förtret. I 

reglerna för Stockholms Arbetarehem föreskrevs att barnen inte fick leka på 

gatan. Sannolikt överträdde barnen dessa regler dagligen. Så arbetsstugorna 

var ett sätt att ta hand om barnen hemmavid och förhindra vad som ansågs 

vara sysslolöshet och lättja. 

Arbetsstugorna kom att finnas under lång tid. Så småningom, när an

talet barn minskade, hänvisade man till näraliggande arbetsstugor. Den sista 

arbetsstugan som avvecklades inom Stockholms Arbetarehem var den på 

Fleminggatan. År 1934 flyttades verksamheten därifrån.212 

År 1910 öppnade den första Kindergarten inom Stockholms 

Arbetarehem på Sibyllegatan 52. Alla förmiddagar mellan klockan 10 och 

12 kom barnen i åldern 5-6 år till samlingssalen. Fröknarna Anna Eklund 

och Signe Åkermark var ansvariga för Kindergarten medan elever från 

deras Kindergartenseminarium var praktiskt arbetande pedagoger. 

Anna Eklund var pionjären i Sverige för Kindergarten. Hon hade gått 

igenom en utbildning vid Pestalozzi-Fröbel-Haus i Berlin medan dess 

stiftare Henriette Schräder fortfarande var verksam där. Hemma i Sverige 

öppnade Anna Eklund 1896 den första Kindergarten och redan året därefter 

tog hon emot flickor som ville utbilda sig. Vid tiden för öppnandet av en 

Kindergarten i Stockholms Arbetarehem hade Anna Eklund startat ett 

seminarium, Margaretaskolan, där det även gavs utbildning för skollärare. 

Med åren kom det att öppnas Kindergarten även i andra hus än det vid 

Sibyllegatan. År 1932 fanns Kindergarten både på Fleminggatan och 

Igeldammsgatan på Kungsholmen och i det nybyggda huset på 

211 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 85. 
212 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1935), s 9. 
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Östgötagatan. Kindergarten på Östgötagatan fanns kvar till och med våren 

1963 då problem uppstod med att fa en ny barnträdgårdslärarinna. 

Förhandlingar inleddes då med Stockholms Stad för att kunna fortsätta 

verksamheten genom dess försorg.213 

Fröbelpedagogiken hade från början en social inrikning som innebar att 

pedagogerna aktivt ville verka bland de fattiga barnen. Det är därför följd-

enligt att denna verksamhet påbörjades inom Stockholms Arbetarehem. 

Eftersom det endast var enstaka timmar om dagen fungerade inte Kinder

garten i första hand för mödrarna, när de arbetade, utan för barnen. 

Kindergartens uppgift är att stödja och utveckla det lilla barnets verksamhetsbegär 
och att så småningom låta det övergå till fri självverksamhet. Barnet känner 
längtan efter bestämd verksamhet. Denna längtan tillfredsställes bäst och mest 
naturligt genom det s.k. Pestalozzi-Fröbelska uppfostringssystemet, på vilket 
arbetet i vår Kindergarten är byggt. I Kindergarten följes varje månad en bestämd 
plan, en s.k. arbetsmedelpunkt, t.ex. skörden, granen, hästen, soldaten, hönsen, 
vattnet och vårblommerna. Arbetsmedelpunkten vill koncentrera barnens 
handlingskraft, väcka deras iakttagelseförmåga, öppna deras sinnen för naturen 
och utveckla deras altruistiska känslor och fantasi i sund riktning - vill leda barnen 
från verksamhet till kunskap.214 

Fröbelpedagogiken innefattade också mödrarna i sin verksamhet. 

Historikern Ann-Katrin Hatje har i sin forskning om barnträdgården och 

Fröbelpedagogiken framhållit den vikt som lades vid samarbetet med bar

nens mödrar. I Kindergarten liksom i andra sammanhang där småbarn togs 

omhand lades stor vikt vid att stärka banden mellan mor och barn. På så sätt 

kom Kindergartenverksamheten även att handla om kvinnornas fostran till 

mödrar.215 

Agnes Lagerstedt var i sina omsorger om barnen bekymrad över att de 

skulle tillbringa hela somrarna i stan. Staden ansågs vara osund och hotfull, 

gatorna fördärvande och smittsamma.216 Rädslan för de smittsamma sjuk

domarna, inte minst tbc, bidrog också till att lantlivet förhärligades. Agnes 

213 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Årsredovisning och revisionsberättelse för 
aktiebolaget Stockholms Arbetarehem och stiftelsen Oscar Hirschs Minne för år 1963 
(Stockholm, u.å.), s 5. 
214 Britta Schill, Ideal och realitet i dagens förskollärarutbildning (Göteborg, 1973), s 9. 
Citatet från Margaretaskolans årsredogörelse 1908-1909. 
215 Ann-Katrin Hatje, "Folkbarnträdgården i Norden under 1880-1930-talen", Den Jyske 
Historiker vol 67 1994, s 94. Se även Hatje, "Folkbarnträdgården i Norden - det goda 
hemmets politik. Borgerlig harmonisering runt 1900", i På tröskeln till välfärden, red. 
Marja Taussi-Sjöberg & Tinne Vammen (Stockholm, 1995), s 152-174. 
216 Per Stounbjerg, Stor by en - orden og kloaklugt: Tekster fra omkring århundredskiftet 
(Danmark, 1987). 
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Lagerstedt ansåg också att flera av barnen var klena och kanske behövde 

mera mat än familjen kunde bestå dem med. Det var dessutom påfrestande 

för mödrarna i de barnrika familjerna att hålla efter alla barn då de inte var i 

skolan. 

Under våren 1898 tog Oscar Hirsch initiativ till att Stockholms 

Arbetarehem skulle anordna en egen koloni för husets barn. Redan samma 

sommar kunde de första barnen fara iväg på en lång sommarvistelse som 

första gången var förlagd till Boda i Häverö socken i Uppland. Det var ju på 

Häverö som Agnes Lagerstedt under 1880-talet anordnat den första kolonin 

för barnen i sin klass. 

Redan nästa år var kolonin förlagd till ett hyrt hus på Väddö. Väddö 

blev den plats som kom att förbli sommarkoloni och 1905 byggde 

Stockholms Arbetarehem en första egen kolonibyggnad på Väddö. Barnen 

som åkte på skollovskoloni undersöktes av läkare före avfärden och de som 

var sjukliga försäkrades särskild vård och uppmärksamhet av de före

ståndarinnor som ansvarade för verksamheten. Koloniverksamheten var 

avgiftsfri och finansierades främst genom gåvor. De medel som saknades 

tillhandahölls som regel av Oscar Hirsch och det var även han som möjlig

gjorde inköpen av fastigheterna. Skollovskolonierna förblev en viktig och 

prioriterad verksamhet fram till 1956. Därefter började Fjällbacka, som en 

av kolonierna kallades, att användas som semesterhem för bolagets hyres

gäster och Fjällbo, där Agnes Lagerstedt periodvis bodde under senare 

delen av sitt liv, kom att användas som vilohem för bolagets vice" 

värdinnor.217 

Sommaren 1912 anordnades ett semesterhem för ungdomar vid 

Väddöviken. Året därpå inköptes en mindre gård vid Trästa i Häverö socken 

för ändamålet. Syftet var att arbetande ungdomar, i praktiken blev det mest 

flickor, mellan 14 och 20 år som bodde i Stockholms Arbetarehem skulle fa 

möjlighet att vistas där. De flesta som vistades vid semesterhemmet 

behövde inte betala. Några få betalade 50 öre om dagen.218 Även denna 

217 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Årsredovisning och revisionsberättese för 
aktiebolaget Stockholms Arbetarehem och Stiftelsen Oscar Hirschs minne för år 1956 
(Stockholm, 1957), s 3. 
218 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1893-1931, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1914), s 9. 
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verksamhet fortsatte in på 1950-talet till dess sommarhemmet försåldes 

1959.219 

* 

Agnes Lagerstedt hade tagit på sig en livsuppgift som hon genomförde 

visionärt, pragmatiskt och okonventionellt. Hon värnade särskilt om barnen 

och kvinnorna. Från 1912 anslogs under ett antal år medel för att "äldre 

personer bland bolagets hyresgäster" skulle fa möjlighet att vistas i skär

gården under en del av sommaren. Oscar Hirsch, Agnes Lagerstedts 

ständige bundsförvant, hade redan 1907 inrättat Hirschska Vilohemmet i 

samma område som sommarlovskolonierna. Så skapades långt före 

husmorssemesterns tid ett sommarhem för mindre bemedlade arbetande 

kvinnor. Vid Hirschs död 1931 testamenterades vilohemmet till Stockholms 

Arbetarehem, som fortsatte verksamheten på samma sätt som tidigare.220 

Agnes Lagerstedt kan sägas ha varit en av de första folkbildarna vad 

gäller boende och hemkultur. I Stockholms Arbetarehem fick kvinnorna 

tillfällen att utveckla sina färdigheter att sköta hemmen. Med ökade kun

skaper om vardagslivet stärktes deras position i hemmen. 

När Agnes Lagerstedt valde namnet Stockholms Arbetarehem 

"inneslöts däri den önskan att de uthyrda rummen skulle fa bli verkliga hem 

och ej blott boplats."221 Kanske kan man säga att verksamheten och idealen 

inom Stockholms Arbetarehem bidrog till att skapa och förankra en arbetar

klassens hemkultur. Kvinnornas flit och skötsamhet var den avgörande 

grunden. Genom dem skapades stabilitet och trygghet inom familjen. 

Därigenom fanns en säker utgångspunkt för männens organisering. 

I alla Stockholms Arbetarehems bostadshus fanns vicevärdinnor som 

hade Agnes Lagerstedt som inspirerande förebild. Agnes Lagerstedt var - i 

likhet med andra seriöst arbetande filantroper - mycket mån om ett korrekt 

uppträdande mot hyresgästerna. Det finns några beskrivningar om just vik

219 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Årsredovisning och revisionsberättelse för 
aktiebolaget Stockholms Arbetarehem och Stiftelsen Oscar Hirschs Minne för år 1959 
(Stockholm, u. å.), s 3. 
220 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i aktiebolaget Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1932), s 12. Se även Axel Hirsch, 
Levande och bortgångna (Stockholm, 1943), s 237. Husmorssemester fanns i Sverige 
1946-1979. 
221 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, Stockholms 
Arbetarehem: Årsberättelser 1932-1963, Styrelse- och revisionsberättelse till aktieägarne 
i A.-B. Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1934), s 3. 
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ten av att inte låta sympatier och antipatier i fråga om till exempel politiska 

värderingar eller religiös tillhörighet påverka bedömningen av dem som 

människor och hyresgäster. Oscar Hirsch betonade i ett föredrag vikten av 

"den personliga beröringen mellan vicevärdinna och enskilda familjer eller 

individer". Vice värdinnan skulle både vara en vän till vilken man kunde 

vända sig i nöd och en förebild i kraft av sin bildning och personlighet.222 

Agnes Lagerstedts arbetsinsatser bidrog till att professionalisera ett 

verksamhetsområde. Hon bemödade sig om att inta ett "opartiskt" 

förhållningssätt till de boende genom att inte låta religiösa eller politiska 

preferenser diskvalificera familjer och personer som i övrigt kunde anses 

berättigade till en bostad i Stockholms Arbetarehem. Just den vårdande, 

personliga insats som arbetet som vicevärdinna innebar blev till en arbets

uppgift för många kvinnor. Det som uppfattades som kvinnors vårdande 

moderlighet blev den egenskap som gjorde dem lämpade för uppdraget. 

Samtidigt bidrog uppdraget till att förstärka uppfattningen att kvinnor är just 

vårdande och moderliga. 

Den verksamhet som var lokalt förankrad i Stockholms Arbetarehem 

skulle på ett likartat sätt under 1920-talet föras ut till de boende i HSB. När 

enskilda eller kooperativa initiativ ersattes av en statlig bostadspolitik var 

fortfarande de idéer som utvecklades i Stockholms Arbetarehem aktuella. I 

välfärdssamhället omvandlades det personliga engagemanget och 

medborgarskapet till mera anonyma krav, förväntningar och ibland rättig

heter. Jag tänker på den enskilda bostadens idag självklara standard med 

badrum, tvättstuga och välinredda kök men också på den enskilda sjuk

kassans omvandling till allmän sjukförsäkring, på Kindergartens 

omvandling till kommunala daghem och vilohemmens förvandling till all

män semester. Det har varit en lång process och sambanden är inte enkla att 

precisera. Agnes Lagerstedt hade visionen om välfärdens innehåll och om 

samarbete som sättet på vilket det kunde förverkligas. 

Den skötsamhetens materialiserade plats som Stockholms Arbetarehem 

utgjorde förefaller kanske ha varit fungerande bara för dem som kunde 

anpassa sig. Det var de fattigaste som bodde där, de barnrika familjerna och 

de ogifta mödrarna. Därigenom skilde sig Stockholms Arbetarehem från 

HSB som vände sig till de redan etablerade. Men ambitionen var kanske 

trots det likartad: genom att erbjuda familjerna möjlighet att stabiliseras och 

utvecklas, skulle också samhället kunna stabiliseras och utvecklas. 

222 Stiftelsen Oscar Hirschs Minnes arkiv, Stockholms Arbetarehems arkiv, handskrivet 
föredrag av Oscar Hirsch, från ca 1910. 
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Stockholms Arbetarehem fick aldrig någon riktig efterföljare. Många 

inspirerades av Agnes Lagerstedt men ingen förmådde på samma 

outtröttliga och uppfinningsrika sätt kämpa för utopin om det goda livet 

med hjälp av bra bostäder och kollektiv samverkan. Till det behövdes en 

statlig social- och bostadspolitik. 
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Det var då en rent välsignad sak för en 
fattig änka med fem små barn, att få ett 
sådant där extra arbete, som hon kunde 
göra tidigt på morgonen, innan hon gick i 
hjälphus eller satte sig vid symaskinen"3 

5. Govenii Minne 
Kvinnor med barn var utelämnade åt samhällets godtycke genom att de trots 

sin fattigdom inte självklart kunde räkna med fattighjälp även om de, som 

nämnts, hjälptes mera än vad lagens bokstav föreskrev. De fick även sina 

hjälpare bland filantroperna. Genom att det saknades en generell lösning på 

bostadsfrågan var det uppenbarligen något enklare att försöka erbjuda hjälp 

åt särskilt utvalda grupper. Bostäder byggdes åt gamla trotjänarinnor, åt 

äldre arbetande kvinnor, åt kvinnliga fabriksarbetare, åt ogifta mödrar med 

barn. Den förmögne bruksägaren Wilhelm Govenius och hans hustru valde 

att testamentera stora delar av sin förmögenhet år 1903 till att bygga 

bostäder åt i första hand ensamstående kvinnor och deras barn. 

Man kan naturligtvis undra hur det kom sig att förmögna personer valde 

att donera sina pengar till en så oglamorös verksamhet som bostäder åt 

fattiga. Det finns inget enkelt och entydigt svar på den frågan. Men empati 

med de fattiga och utsatta kan ha varit en viktig drivkraft. Givetvis kan även 

andra motiv finnas, kanske gottgörelse för någon försumlighet. Vid den här 

tiden torde dock de personer som var villiga att donera pengar för social 

verksamhet ha blivit uppmärksammade som ansvarstagande medborgare. 

Social prestige kan därför ha funnits med som en anledning. De bostadshus 

som byggdes med hjälp av makarna Govenius donation var kanske inget 

äreminne i sig. Men att visa samhällsansvar var trots allt ett värdigt sätt att 

ihågkommas. De tankar som fanns bakom donationen visade att det inte 

bara handlade om ett enstaka hus. Det fanns en förhoppning om att 

bostäderna för de fattiga genom beprövad erfarenhet skulle kunna förbättras 

223 Gerda Meyersson, "Satans utsäde", Mitt Hem februari 1907. Berättelsen åskådliggör 
på ett dramatiskt och problematiserande sätt hur en företrädare för den hjälpande 
skyddsföreningen förhöll sig kategoriskt avvisande till socialistisk propaganda, "satans 
utsäde", och därmed försatte den som skulle hjälpas både i ekonomiskt och moraliskt 
trångmål. 
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efterhand. Och när makarna Govenius skrev sitt testamente var bostads

frågan en brännande samhällsfråga. 

Ansvaret för medborgarnas levnadsstandard vilade hur som helst inte i 

samhällets händer. Det fanns ingen fördelningspolitik som garanterade de 

fattiga ens en minimistandard. Det var än så länge i hög grad de besuttna 

som genom sitt sociala och politiska ansvar hade till uppgift att organisera 

och ge samhället ett önskvärt utseende och innehåll. 

Eftersom Govenii Minne var en stiftelse bildad genom en 

testamentarisk donation kunde donatorerna inte själva verka annat än genom 

de intentioner som angavs i testamentet. Men det fanns vid den här tiden en 

erfarenhet av att organisera boendet för fattiga människor som den tillsatta 

styrelsen kunde ta del av. Stockholms Arbetarehem var den självklara före

bilden. Det fanns även ett välutvecklat nätverk av socialt engagerade 

personer med erfarenhet av bostadsfrågans olika dimensioner. En del av 

dessa fanns inom både de offentliga som de frivilliga hjälporganisationerna. 

Govenii Minnes bostäder kom att bli en del av den bostadskultur som 

successivt utvecklades under 1900-talet där till synes oväntade men ändå 

helt begripliga, ja nästan logiska samband fanns med andra bostadshus för 

fattiga. 

* 

Bruksägare Wilhelm Govenius föddes 1825. Han kom till Väddö utanför 

Stockholm på 1870-talet där han bedrev en ekonomiskt framgångsrik verk

samhet. Dagarna innan det nya seklet började flyttade Wilhem Govenius 

och hans tredje hustru, Alida, in till Stockholm. Paret hade inga gemen

samma barn, men det betydde inte att Wilhelm Govenius var barnlös. På 

vilket sätt de barn han hade i tidigare äktenskap och - enligt barnbarn - utom 

äktenskapen kompenserades vid hans död är oklart. Strax före Wilhelm 

Govenius död på Sabbatsbergs sjukhus i mars 1903 upprättade nämligen 

makarna ett testamente med innebörden att stora delar av deras förmögenhet 

skulle användas till att bygga arbetarbostäder.224 Den fond som donationen 

gav upphov till skulle enligt testamentet förvaltas av en styrelse om fem 

personer varav tre skulle utses från Överståthållarämbetet, Stockholms 

stadsfullmäktige och Stockholms fattigvårdsnämd. Dessa tre skulle sedan 

utse ytterligare två personer lämpliga för uppdraget. 

Stiftelsen Govenii Minne konstituerades således i november 1903 och 

började omedelbart verka för att genomföra de intentioner som fanns 

224 Alida Govenius dog 1906. 
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uttalade i testamentet. I den första styrelsen invaldes fattigvårdsinspektören 

Albin Lindblom som också var verksam inom FVO och Svenska Fattig

vårdsförbundet. Det finns all anledning att förmoda att det filantropiska 

nätverket även kom att innefatta Govenii Minne. 

Enligt testamentet skulle den stora donationen på 850 000 kronor ha till 

ändamål 

att, efter förvärfVande inom Stockholms stads område af lämplig mark, uppföra 
sunda och tjänliga byggnader, hvilka på billiga villkor skola uthyras till bostäder åt 
välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända obemedlade personer med 
hemortsrätt i Stockholm och tillhörande arbetsklassen, med företräde för de mest 
behöfVande och därvid i främsta rummet änkor med deras barn.225 

Styrelsen började genast förhandla med Stockholms stad om lämplig tomt. 

Staden förfogade över ett antal tämligen perifert belägna tomter som kom 

att tas i anspråk av filantropiska eller kooperativa företag. Den första tomt 

som Govenii Minne förhandlade om, kvarteret Vågskivan på Söder, kom 

tjugo år senare att köpas och bebyggas av HSB. 

Styrelsen fann emellertid den tilltänkta tomten alltför dyr. I stället etab

lerades kontakt med Maria församling i vars kyrkoråd bland annat ingick 

O.E. Pauli och professor Oscar Montelius. Församlingen sålde en del av 

kvarteret Piskan, vid Wollmar Yxkullsgatan, till Stiftelsen Govenii Minne. I 

kvarteret låg sedan femton år tillbaka Maria folkskola, en stor tegelbyggnad 

i tre våningar med stora fönster. 

Arkitekt P.O. Hallman, vid denna tid anställd vid Stockholms stads 

byggnadsnämnd, fick i uppdrag att göra ett förslag om hur tomten skulle 

bebyggas. Han ansåg att Govenii Minnes hus borde uppföras så, att en 

gemensam gård med folkskolan kunde erhållas för att undvika vanprydande 

brandgavlar. Under 1905 ritade P.O. Hallman ett förslag till bostadshus i 

fyra våningar och 1907 stod det gulputsade huset färdigt. Huvuddelen av 

byggnaden ligger utmed Wollmar Yxkullsgatan men har två gårdsbildande 

flyglar in mot kvarteret. 

Stiftelsens reglemente 

Samtidigt med att det första bostadshuset stod färdigt fastställdes regle

mentet för stiftelsen. Styrelsen diskuterade två alternativ där det ena inne

höll anvisningar om att en tiondel av tillgångarna skulle användas till 

225 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, Reglemente för Stiftelsen "Wilhelm Govenii 
Minne " af Kungl. Maj:t stadfäst den 23 mars 1906 (Stockholm, 1906), § 1. 
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beredande af andra sådana nyttiga och behöfliga inrättningar, som afse 
arbetsklassen och särskildt de i stiftelsens egendomar boendes förmån såväl i 
materiellt hänseende (bad, folkkök, sommarkolonier m.m. dylikt) som ock 
utveckling i gudsfruktan, sedlighet och kunskaper, därvid dock är fästadt det 
bestämda villkor, att dessa inrättningar icke må föranleda till befrielse från eller 
lindring uti afgifter, som det åligger samhället att utgöra, hvilket villkor likväl ej 
må utgöra hinder för anordnande af undervisningsanstalter, som ligga utom 
folkskolans verksamhet (arbetsstugor, Kindergarten o.d.) inom stiftelsens hus för 
därstädes boende personers barn.226 

Denna skrivning kom inte att fastställas. Det gjorde istället en betydligt 

vagare formulering, som syftade till att stiftelsens avkastning skulle använ

das till "lindrande af nöd och fattigdom inom Stockholm, dock att medlen 

icke må användas till behof, som enligt lag skola fyllas af den allmäna 

fattigvården".227 Dessutom fanns ett tidstypiskt tillägg i det antagna regle

mentet om att inneboende inte tilläts i stiftelsens bostadshus. Med tanke på 

den kategori av hyresgäster som skulle komma att bo i Govenii Minnes hus 

kan man antaga att de flesta hade personlig erfarenhet av inneboende

systemet. Förbudet mot inneboende torde ha uppfattats befriande för de fat

tiga kvinnor som kom att flytta in i det nybyggda huset. 

I reglementet fanns detaljerade anvisningar om vilken typ av bostäder 

som skulle byggas för att fullfölja intentionerna i testamentet. 

Stiftelsens byggnader böra företrädesvis bestå af lägenheter om ett rum och kök, 
hvarjämte rymliga enkelrum med två fönster samt kakelugnsspis böra till lämpligt 
antal anordnas. Med hvarje bostad följa särskild källare, vedbod, vindskontor och 
afträde. 
Före byggandet af stiftelsens andra hus bör erfarenhet från det första hafva inhäm
tats, huruvida samma inredning fortfarande bör användas. 
Hyrorna böra sättas så låga i förhållande till de för hvarje tid i allmänhet gällande 
hyror för motsvarande lägenheter, att vid uthyrningen alltid fastes mera afseende 
vid beredande af verklig nytta än vinnande af hög afkastning; dock bör tillses, att 
efter afdrag af samtliga omkostnader öfVerskott må finnas till stiftelsens tillväxt 
och förkofran.228 

Det rådde inget tvivel om att bostäderna enligt den uttalade målsättningen 

både skulle vara anständigt bra samtidigt som de skulle vara så billiga att 

ingen skulle behöva välja bort en lägenhet i Govenii Minnes hus av 

ekonomiska skäl. 

226 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1903-1906, protokoll 26/9 1904, bilaga C1, § 7. 
227 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, Reglemente för Stiftelsen "Wilhelm Govenii 
Minne" af Kungl. Maj:t stadfäst den 23 mars 1906 (Stockholm, 1906), § 5. 
228 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1903-1906, protokoll 26/9 1904, bilaga C1, § 5. 
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Bostäderna 

De bostäder som byggdes på Wollmar Yxkullsgatan avvek en del från den 

vanliga lägenhetsfördelningen. Av husets 87 lägenheter hade endast trettio 

ett rum och kök. Dessa ettrumslägenheter var rymliga med ett stort kvadra

tiskt rum och ett ännu större kök som var tämligen välutrustat. Mellan rum 

och kök fanns en tambur med garderob och i rummet ytterligare en stor 

garderob. Så många som trettiofyra lägenheter bestod bara av ett enkelrum, 

men de var utrustade med ett miniatyrkök försett med fönster, spis, vatten

ledning, diskbord, skafferi och garderob. Enkelrummen var ju i och för sig 

en vanlig lägenhetstyp men hade vanligtvis endast en kakelugnsspis eller 

liknande anordning. Enkelrummen med miniatyrköket var en innovation och 

denna lägenhetstyp betraktades som ett lovande experiment.229 Övriga 

lägenheter hade enligt den egna beskrivningen ett rum och kokvrå. Här 

måste tillfogas att vad som då kallades kokvrå skulle vi idag kalla kök och 

vad som då kallades miniatyrkök skulle vi kalla kokvrå. Ett kök, enligt då

tidens sätt att klassificera, var helt enkelt ett bostadskök, lägenhetens största 

rum. 

Govenii Minne kom att bygga fem bostadshus. Efter det första huset på 

Söder byggdes 1910 ett stort bostadshus på Hälsingegatan 14-16. I den 

omedelbara omgivningen fanns Stockholms Arbetarehems hus på 

Upplandsgatan och så småningom Stockholms Kooperativa bostads

förenings första hus liksom många av HSB:s äldsta bostadshus. Mittemot 

Govenii Minne på Hälsingegatan ligger två av HSB:s bostadshus från 

början av 1920-talet. 

Nästa byggprojekt förlades till Östermalm. I kvarteret Rådjuret vid 

Nybrogatan köptes av staden en tomt 1913. Govenii Minnes hus kom, som 

tidigare nämnts, att ligga i samma grannskap som Stockholms Arbetarehems 

första hus och det första enkökshuset Hemgården. Under 1920-talet kom 

HSB att spränga bort Tyskbagarbergen för att bygga bostadshus längs övre 

delen av Nybrogatan. Govenii Minnes sista två hus byggdes vid Lundagatan 

på Söder. Dessa tillsammans med huset på Nybrogatan finns ännu kvar i 

stiftelsens ägo. 

Husen var kategorihus i den meningen att det fanns klart uttalat vilka 

människor som skulle ges företräde till lägenheterna. Alla filantropiskt 

byggda hus kan egentligen sägas vara kategorihus. Alla var inte tänkta för 

arbetarklassen utan det byggdes även hus för mindre bemedlade ur medel-

och överklassen. I de exempel som här redovisats har husen byggts för de 

229 Svenska Dagbladet, 28/8 1907. 

107 



mest behövande inom arbetarklassen med det särskilda tillägget att företräde 

skulle ges åt änkor med barn. Lägenheterna i Govenii Minnes hus uppläts åt 

dem som verkligen var fattiga. 

Det gemensamma 

Govenii Minnes första hus ville till sina hyresgäster förmedla ett ljust och 

kanske hygieniskt uppfordrande intryck. Trapphusens golv var av kalksten, 

väggarna målade med vit limfärg och dörrarna ljusblå. Medvetenheten om 

hygienens betydelse hade otvivelaktigt påverkat omfattningen av de 

gemensamma bekvämligheter som fanns att tillgå. Varje trappförstuga hade 

försetts med något så nymodigt som wc. På vinden fanns badrum och tvätt

stugor. För att göra det betungande arbetet med tvätt lindrigare fanns på ett 

och samma ställe järngryta och klappbassäng och i anslutning därtill tre 

torkvindar. Därtill kom ett stryk- och mangelrum.230 

I bottenvåningen fanns en samlingssal. Där kunde man anordna 

sammankomster bland hyresgästerna och, på liknande sätt som beskrivits 

för Stockholms Arbetarehem, använda samlingssalen till arbetsstuga, 

Kindergarten eller någon liknande verksamhet som gagnade de boende, inte 

minst barnen. 

Vid den aktuella tiden var det vanligt att bostadshusen hade en vicevärd 

boende i huset. På Wollmar Yxkullsgatan fanns en tvårumslägenhet inrättad 

för vicevärden två trappor upp. Vicevärdens arbets- och ansvarsområden 

varierade mellan olika typer av bostadshus. De som arbetade i de bostäder 

som här beskrivits hade en, om inte alltid särskilt starkt uttalad målsättning, 

att förutom att inkassera hyror, sörja för de boendes sedlighet, gudsfruktan 

och förkovran i kunskaper. 

Vicevärden, eller rättare vicevärdinnan, i Govenii minnes första hus 

hette Alma Hedin - med en upptäcktsresande bror, Sven. Alma Hedin sökte 

platsen med hänvisning till sin erfarenhet från Stockholms Arbetarehem där 

hon under en tid hjälpt Agnes Lagerstedt med vicevärdssysslorna. Även en 

annan sökande till tjänsten refererade till Agnes Lagerstedt, vars insatser 

som värdinna för Stockholms Arbetarehem uppenbarligen var välkända, 

uppskattade och manande till efterföljd. Alma Hedin, i likhet med flera 

andra vicevärdinnor, utmärkte sig även i andra sammanhang. Alma Hedin 

var nämligen politiskt verksam för högern. Hon kom även att fortsättnings

vis intressera sig för filantropisk verksamhet, och 1921 tog hon initiativet 

230 Svenska Dagbladet, 28/8 1907. 
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till Blomsterfonden, en fond med syfte att bygga bostäder för mindre 

bemedlade äldre personer. 

Även i de andra husen arbetade vicevärdinnor som mycket starkt förde 

de boendes talan för att om möjligt förbättra deras livssituation. 

Doktorinnan A.M. Hallström var vicevärdinna på Hälsingegatan. Tillsam

mans med Alma Hedin yrkade hon år 1917 inför styrelsen att de boende 

skulle fa elektriskt ljus. "För de fattiga, som bo inom egendomarna vore det 

af den största betydelse, särskildt i dessa tider då fotogen är omögligt att fa 

och då ett stearinljus kostar 48 öre nu och väntas stiga i pris." Vice-

värdinnorna pekade också på den viktiga omständigheten att många 

arbetade hemma. Dessutom skulle det löna sig för Stiftelsen i längden efter

som elektriskt ljus inte svärtade ner trappor och lägenheter.231 Något elek

triskt ljus fick de boende emellertid inte vid detta tillfälle eftersom styrelsen 

ansåg att kostnaden därför skulle bli för hög. 

Vicevärdinnan A.M. Hallström hade också några år tidigare författat en 

skrivelse där hon hemställde om att fa asfalterat gården på Hälsingegatan. 

Hennes motiv var främst en oro för att sanden skulle föra med sig tuber

kulos smitta och andra infektionssjukdomar. Hon ängslades för barnen, 

vilkas hälsa inte alltid var så god. Men hon hade även den mera praktiska 

synpunkten att barnens skor "i oroväckande grad slites och fara illa i 

sanden". Dessutom fastnade sanden i skorna och drogs in i huset vilket för

orsakade städningsbekymmer för de boende, som annars visade mycken god 

vilja att hålla rent.232 

För barnen inrättades redan i det första huset en lek- och arbetsskola. 

Även i de hus som byggdes senare sörjdes för barnen. I bostadshuset på 

Nybrogatan, som stod färdigt 1915, användes samlingssalen på nedre botten 

för Kindergarten. Under en tid gjordes Kindergarten där om till arbetsstuga i 

samband med att barnen blev större för att sedan återigen användas som 

Kindergarten. 

I likhet med andra på enskild filantropisk grund drivna Kindergarten 

kom den offentliga barnomsorgen då den etablerats att ta över den mesta 

barnverksamheten. Så skedde även 1953 på Nybrogatan.233 

231 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv,"Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1916-1917, protokoll den 11/10 1917 §1 samt bilaga B. 
232 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1914, protokoll 18/8 1914, bilaga C. 
233 Solveig Berglund, Ettornas hus, B-uppsats, Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms universitet (1980). 
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Jämfört med andra hus för fattiga bodde särdeles många barn i Govenii 

Minnes hus. När huset på Nybrogatan byggdes och de många barnen flyt

tade in hamnade till exempel styrelsen för Östermalms skollovskolonier i 

bryderi. 1917 anmäldes till exempel 37 barn från Nybrogatan 55 vilket var 

ett större antal än kolonin kunde ta emot. Dessutom hade alla av läkare och 

lärare förklarats vara i behov av vistelse på landet. Situationen försämrades 

därmed avsevärt för andra barn i området. Detta gällde även utdelandet av 

kläder och skor. Styrelsen för Östermalms skollovskolonier hemställde där

för hos Govenii Minnes styrelse att man måtte bekosta en egen koloni för 

barnen eller ställa medel till förfogande. Skollovskolonistyrelsen upplyste 

också om att i Väddö socken fanns möjlighet att till förmånligt pris erhålla 

en tomt.234 Govenii minne kom emellertid inte att själva utvidga sin verk

samhet till att omfatta skollovskolonier. Man förlitade sig på det som fanns i 

församlingen.235 I viss mån gällde detta även tillgång till arbetsstugor. 

Visserligen fanns av och till arbetsstugor i husen men barnen på Nybrogatan 

nyttjade även periodvis Stockholms Arbetarehems arbetsstuga på 

Sibyllegatan. 

I det första förslaget till reglemente fanns inte bara utsagor om de bo

endes sedlighet och gudsfruktan utan även om ökad kunskap. Huruvida 

någon studieverksamhet förekom på Govenii minne eller ej finns inte 

dokumenterat. Däremot anordnade vicevärdinnorna sykurser där "de mera 

försigkomna ungdomarna fatt lära sig att sy och laga sina kläder."236 Även 

barnbespisning erbjöds i Govenii Minnes hus på Nybrogatan under en tid. 

Väl medvetna om att de fattiga var särskilt utsatta för sjukdomar hade 

styrelsen 1913 beslutat bekosta vaccination av samtliga hyresgäster.237 

De boende 

Bostäderna byggdes alltså i första hand för änkor med barn. I huset på 

Wollmar Yxkullsgatan fanns 408 hyresgäster varav 291 barn. Till huset flyt

tade endast 23 familjer med man, hustru och ett antal barn. Övriga hushåll 

såg ut på de mest skiftande sätt. Den dominerande gruppen var änkor med 

234 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1916-1917, protokoll 15/1 1917 §5 samt bilaga B. 
235 Här kan nämnas att i Wilhelm Govenius testamente ihågkom Stockholms 
församlingars sommarkolonier genom att till bland andra Östermalms sommarkoloni 
donera 5000 kronor. 
236 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1918-1919, protokoll 6/2 1919, bilaga N: Styrelseberättelse . 
237 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1913, protokoll, 2/5 1913, § 2. 
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barn men det fanns flera övergivna hustrur med ett stort antal barn. 

Dessutom fanns ogifta kvinnor med eller utan barn. I en del lägenheter 

bodde ensamstående kvinnor tillsammans och några bodde tillsammans med 

en åldrig förälder. Det förefaller som om det fanns en öppen inställning till 

de faktiska omständigheter som människor levde under och det finns inga 

efterlämnade spår som tyder på att till exempel de ogifta kvinnorna med 

barn diskriminerades. 

De ogifta mödrarna levde i en mycket utsatt situation, och det var 

viktigt att de hade några som förde deras talan. Styrelsen för Govenii minne 

mottog en skrivelse, undertecknad bland annat av Oscar Hirsch, Ellen 

Afzelius och Gertrud af Klintberg, från Spädbarnshemmet för ogifta mödrar 

där de uppmanade styrelsen att särskilt bereda de ogifta mödrarna bostad. 

Det är oss bekannt, att enligt de för stiftelsen gällande bestämmelser endast för 
ordentlighet kända personer få hyra rum i dess hus, men med nutida human 
uppfattning synes oss förenligt, att en kvinna, som väl begått det felsteget att utom 
äktenskap ingå könsförbindelse men senare visat sig som en öm och omtänksam 
moder, flitig, nykter och noggrann samt fri från misstanke för fortsatt synd mot 
sjätte budet, får räknas såsom känd för ordentlighet.238 

Brevet föranledde ingen särskild åtgärd, kanske beroende på att styrelsen 

redan menade att bostäder faktiskt uppläts åt ogifta mödrar och att det inte 

fanns utrymme för att särskilt prioritera denna grupp. 

I det första huset, liksom i de hus som byggdes senare, bodde många 

barn. Det var naturligtvis ofrånkomligt att de hördes när de var ute och 

lekte, vilket de flesta barn var eftersom det inte fanns utrymme för lekar 

inomhus. Till styrelsen inkom klagomål från hyresgäster i närheten över att 

de 200 barnen förde oväsen.239 Styrelsen lämnade klagan utan åtgärd, vilket 

kan bero på den enkla omständigheten att det inte fanns något att göra åt 

saken, men detta kan kanske också tolkas som ett slags erkännande av att 

barn faktiskt måste fa höras och synas. 

På liknande sätt som i Stockholms Arbetarehem sörjdes för barnen 

genom arbetsstugor. Under 1927 upphörde emellertid verksamheten på 

grund av för liten anslutning och ekonomisk förlust.240 Redan under 1926 

238 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1912, protokoll, 19/3 1912 §5, bilaga C. 
239 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, 1913, protokoll, 20/9 1913, § 6 samt bilaga 
E. 
240 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1926-1930, styrelseberättelse år 1926, bilaga I. Som framgår av 
protokoll nr 1 11/2 1927 §12 avtackades Alma Hedin som efter en tjugoårig verksamhet 
inom Govenii Minne fick avslag på sin ansökan om pension. 
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undersöktes möjligheterna till att öppna en Kindergarten i varje egendom 

varefter beslut fattades om att verksamheten skulle påbörjas under våren 

1927. Kindergarten skulle vara öppen varje vardag i två timmar.241 I slutet 

av 1920-talet fanns således i Govenii Minne, i Stockholms Arbetarehem 

liksom i HSB ordnad tillsyn för barnen. Det kan vara värt att framhålla att 

verksamheten främst torde ha varit till för barnen, med tanke på den korta 

tiden, inte för att lösa de yrkesarbetande kvinnornas behov av barntillsyn. 

Under stiftelsens första år ägnades en hel del möda från vice-

värdinnorna och från styrelsen för att utarbeta de normer som skulle vara 

gällande i fastigheterna. Vicevärdinnorna var som sagt påtagligt lojala mot 

hyresgästerna. Det hindrade inte att även vräkningar förekom till en början 

om de boende inte betalade hyran och inte heller kunde uppvisa någon 

ambition att göra det. Även ett alltför oordentligt leverne kunde leda till 

vräkning. Så blev till exempel en frånskild kvinna med fem barn uppsagd på 

grund av förargelseväckande uppförande. Den lägenhet som hon efter

lämnade efter att ha bott där endast under några månader skulle undergå 

rökning och rengöring för avlägsnande av ohyra och dessutom behövdes 

vissa reparationer utföras.242 Sådana händelser gav signaler om vilka krav 

som gällde och när uppsägningar tjugo år senare blev aktuella var orsakerna 

helt andra. I mitten av 1920-talet var pionjärtiden över. Då gick Alma Hedin 

i pension och A.M. Hallström avled. 

Som ett tecken på att en ny tid randades visade styrelsen ett förnyat 

engagemang för att bygga ytterligare något bostadshus. Stiftelsen köpte 

1930 kvarteret Gnejsen på Lundagatan på Söder av staden och arkitekt Th. 

Kellgren upprättade ett förslag till bostadshus. Några av lägenheterna var 

med största sannolikhet inspirerade av HSB:s nya moderna lägenheter där 

köket hade indirekt ljus från en alkov avsedd för matplatsen. Ett hus bygg

des 1932 och nästa hus 1938. På så sätt kom Govenii Minne att bli till en del 

av den nya moderna tiden där de gamla husens för sin tid fyndiga plan

lösningar fick förnyad aktualietet i moderniserat skick. 

* 

241 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1926-1930, protokoll nr 5 1/12 1926 §3 samt protokoll nr 4 22/12 1927 
§3 samt bilaga B 
242 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1908, protokoll, 24/10 1908, § 3. 
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Govenii Minne anslöt sig till Svenska Fattigvårdsförbundet våren 1907.243 

Styrelseledamoten Albin Lindblom utgjorde en direkt länk till Fattigvårds-

förbundet, där han var verksam. De informella kontakter som fanns mellan 

dem som arbetade med bostadsfrågan fick därigenom en mera formaliserad 

karaktär. Fattigvårdsförbundet gav ut en handbok i fattigvårdsfrågor där 

bland annat en förteckning över bostäder för fattiga registrerades. 

Govenii Minne fick 1911 av Stadsfullmäktige i uppdrag att ombesörja 

utdelningen av Adlerska fondens avkastning.244 Denna fond var avsedd att 

användas "till fromma för fattiga arbetare i staden och deras familjer." 

Stadsfullmäktige hade beslutat att avkastningen skulle användas till hyres

bidrag vid sjukdomstillfällen, konvalescens eller andra särskilt ömmande 

fall. Govenii Minne har fortfarande ansvar för Adlerska fonden. 

Ser man till de boende genom åren fortsatte fördelningen av lägenheter 

att ske enligt de ursprungliga intentionerna fram till 1950-talet. Under 

samma tid beboddes husen uteslutande av fattiga människor. Dessutom blev 

de boende allt äldre. Detta berodde troligen på att det fanns en stabilitet 

bland de boende såsom även var fallet i Stockholms Arbetarehem. 

Fortfarande fanns det givetvis familjer med små barn som ville hävda sin 

förtursrätt eftersom husen egentligen byggts för dem. För att efterleva 

intentionerna i reglementet började stiftelsen att 1924 avhysa familjer med 

för hög inkomst. Då drabbades framförallt familjer med vuxna 

hemmaboende barn. Detta var ingen okontroversiell åtgärd och några av 

vicevärdinnorna protesterade. Avhysningarna skedde emellertid endast 

sporadiskt under den tid som styrelsen ensam bestämde över vilka som flyt

tade in i husen. I samband med att husen reparerades började bostads

förmedlingen fa inflytande över fördelningen av bostäderna och därmed 

kunde inte på samma sätt de ursprungliga intentionerna kvarhållas. 

Huruvida Govenii Minnes hus betraktades som annorlunda än andra 

bostadshus för fattiga är svårt att säga. Antalet barn var påfallande stort och 

onekligen förefaller det näst intill ofattbart att ett enda bostadshus kunde 

inrymma 300 barn. Var höll de hus, alla dessa barn? Inte underligt kanske 

att grannarna klagade över att larmet från de lekande barnen var så öron

bedövande att man fick ha fönstren stängda även de varmaste sommardagar. 

243 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1907, protokoll, 2/4 1907, § 10. Vid samma tidpunkt anställdes Alma 
Hedin. 
244 Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii Minnes" 
Styrelseprotokoll 1907, protokoll, 7/6 1911, § 7 samt Stockholms Stadsfullmäktiges 
Protokoll 1911, häft. 12 §7 (Stockholm, 1911). 
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Men som sagt, man tog klagomålen med upphöjt lugn. Styrelsen tycktes väl 

medveten om att den kategori boende som man sörjde för i Govenii minnes 

hus var utsatta i samhället och att man var beredd att försöka stödja dem på 

det sätt man kunde. 

Govenii Minne var något av en föregångare till de barnrikehus som 

socialdemokraterna byggde på 1930-talet. Men det fanns en skillnad vad 

gäller inställningen till vad de barnrika familjerna kunde förvänta sig. I de 

filantropiska bostäderna fann man det angeläget att erbjuda det bästa tänk

bara inom de snäva ramar som stod till buds med tanke på hyrornas möjliga 

storlek. Och vicevärdinnorna var inte sena att föra de boendes talan när det 

gällde förbättringar och moderniseringar.245 På 1930-talet gavs barnrike-

husen en lägre standard än andra jämförbara bostadshus för mindre 

bemedlade. 

Wilhelm och Alida Govenius kom genom sitt testamente att skriva ett 

av kapitlen i vår bostadshistoria, det som handlar om ensamstående fattiga 

kvinnor med barn och deras möjligheter att hyra en bostad. Govenii Minne 

var inte någon idyll, men sida vid sida med de mera vildsinta kvinnorna 

bodde, som vicevärdinnorna framhöll, strävsamma kvinnor som gärna ville 

förbättra sina levnadsvillkor. En väg att göra detta var att efterleva förbudet 

mot inneboende för att minska trångboddheten. En annan väg var att 

acceptera att ekonomin måste planeras så att hyran kunde betalas. Den 

sociala kontrollen torde därmed åtminstone för vissa ha inneburit en ökad 

frihet i vardagslivet. 

245 Så installerade Alma Hedin på eget bevåg elektricitet för att kunna installera en 
elektrisk tvättmaskin som en hyresgäst hade inhandlat. Styrelsen betalade men gav Alma 
Hedin en reprimand. Stiftelsen Wilhelm Govenii Minnes arkiv, "Wilhelm Govenii 
Minnes" Styrelseprotokoll 1920-1921, protokoll, 30/11 1921. 
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Att reformera ett helt samhälle, det må 
oftast visa sig omöjligt, men att reformera 
sig själf och några andra individer, det är 
nog icke lika omöjligt246 

6. Ella Heckschers Hem för Tuberkulösa Arbeterskor 
Betydelsen av att enskilda människor fick ett bättre liv tycktes, som framgår 

av det inledande citatet, peka fram mot ett bättre samhälle. Hjälpen till 

självhjälp, som var filantropins mest uttalade strävan, syftade till att skapa 

dugliga medborgare både till de enskildas glädje och till samhällets fromma. 

Med tidens höga värdering av kvinnornas fostrande förmåga tedde det sig 

dessutom extra angeläget att de blev hjälpta. Därmed kunde de hjälpa 

barnen och i förekommande fall sina män. 

Bra bostäder till de fattiga och utsatta ansåg socialreformatorerna vara 

utomordentligt angeläget men svårt att realisera inte minst eftersom det 

krävdes ett stort kapital. Trots de ekonomiska svårigheterna fanns enskilda 

som genom sin uppfinningsrikedom lyckades erbjuda bostäder åt trång

bodda och bostadslösa. Kvinnor och barn var, som vi sett, särskilt upp

märksammade. Så uppfördes 1898 det första Hem för Arbeterskor, där 

ensamstående fabriksarbeterskor erbjöds bostad under delvis kollektiva 

former. Ytterligare två sådana Hem byggdes under de första åren på 1900-

talet. Initiativtagerska var Gerda Meyersson, en av de kvinnor som var med 

om bildandet av CSA. 

Ella Heckschers Hem för Tuberkulösa Arbeterskor var ett annat intres

sant exempel på enskild filantropi. Ella Heckscher var en praktiskt verksam 

kvinna och det tycktes passa henne att försöka åstadkomma bostäder åt 

människor som verkligen behövde det. Några förväntningar på generella 

bostadslösningar fanns som sagt ännu inte. För att genomföra projektet 

krävdes ekonomiska insatser vilka inte var helt lätta att prestera eftersom 

Ella Heckscher själv saknade ekonomiska tillgångar. 

Hon samarbetade emellertid med dels offentliga föreningar som 

Nationalföreningen mot Tuberkulos, dels stadens dispensärer. Även med 

fattigvårdsnämnden fanns kontakt genom att de kunde ge bostadsbidrag till 

246 Idun, "Glädje i hemmen" 1899:9. 

115 



de boende. Samarbetet med stadens myndighet utvecklades olyckligtvis till 

en konfrontation som bidrog till att "Hemmet" upphörde att existera. 

I Ella Heckschers Hem för Tuberkulösa Arbeterskor uppmärk

sammades särskilt de hygieniska förhållandena i de fattigas bostäder. De 

hotfulla farsoterna skärpte uppmärksamheten på bostädernas hygieniska och 

sanitära brister. Den smittsamma sjukdom som kring sekelskiftet inte 

lämnade någon omedveten om sin framfart var den fruktade lungsoten. Att 

tukta sjukdomen kunde upplevas som ett synliggörande av en möjlig seger 

över de faror som hotade uppbyggandet av samhället. 

* 

Ella Heckscher föddes 1882 in i den assimilerade judiska överklassen.247 

Fadern Isidor Heckscher hade flyttat 1875 från Köpenhamn till Stockholm 

där han gifte sig med Rosa Meyer. Fadern fick uppdrag som dansk general

konsul 1896, ett uppdrag som han behöll fram till året före sin död 1923. 

Modern levde betydligt längre. Hon var en mycket verksam och uppstudsig 

dam. Ett av hennes intressen var ett barnhem som hon tagit initiativ till och 

som hon vakade mycket intresserat över. De sista åren före sin död 1944 

bodde hon hos dottern i Uppsala. Den tre år äldre brodern, sedermera 

professorn i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm, Eli 

Heckscher, var en viktig person genom hela Ella Heckschers liv. De upp

rätthöll en livslång korrespondens fram till broderns hastiga död julen 1952. 

Även om Ella Heckscher var noga med att framhålla hur olik hon var 

brodern kunde hon ändå lite ironiskt karakterisera sig som "en stor mans 

syster".248 

Ella Heckscher fick en god utbildning. Till en början studerade hon vid 

Anna Sandströms flickskola i Stockholm. Fortsättningsvis kom hon att 

utbilda sig vid Göteborgs nya elementarläroverk eftersom familjen mellan 

1896 och 1900 bodde i Göteborg. Tillbaka i Stockholm fortsatte hon sina 

studier vid Privata högre lärarinneseminariet och slutligen vid en handels

skola. Vägen ut i ett yrkesliv var förvisso inte enkel att gå för en ung 

kvinna, trots sina goda förutsättningar. År 1903 fick hon dock sitt första 

arbete på Svenska Läkarföreningen, mycket tack vare familjens bekantskap 

med läkaren Artur Fürstenberg. Läkarföreningen hade avsatt 600 kronor för 

247 För en mer utförlig biografi över Ella Heckscher se Kerstin Thörn, "Att finna sin plats 
- en berättelse om Ella Heckscher", i Obemärkta: Det dagliga livets idéer (Stockholm, 
1995). 
248 Kungliga Biblioteket, Eli Heckschers arkiv L 67:63:1, Brev till Eli Heckscher från 
Ella Heckscher. 
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att bland annat anställa ett kontorsbiträde och det var den platsen som Ella 

Heckscher fick. I samband med Läkarföreningens bildande och den 

samtidigt etablerade Läkartidningen utsågs Arthur Fürstenberg i slutet av 

1903 till dess verkställande direktör. 

Under två decennier sökte sedan Ella Heckscher sin plats i yrkeslivet. 

Hon hann pröva flera olika anställningar. På alla de kvinnor som, i likhet 

med Ella Heckscher, kom att arbeta på kontor ställdes dubbla krav. Själv

ständighet och underordning var den svåra balansgången. Ella Heckscher 

hade svårt med underordningen. Redan under sina första yrkesverksamma år 

kom hon i kontakt med den då nyetablerade Nationalföreningen mot 

tuberkolos. Hon fick aldrig själv något arbete där men följde på nära håll 

dess verksamhet. 

Folkbildningsförbundet blev Ella Heckschers arbetsplats under flera år 

fram till 1911. Efter en lång äventyrlig resa till Assuanmed sin väninna Lily 

Goes flyttade hon år 1914 till Uppsala men fortsatte att under några år 

omväxlande bo i Stockholm och Uppsala. Fyra år senare mantalsskrev hon 

sig i Uppsala och skaffade en egen bostad där. Samma år öppnade hon sin 

genealogiska byrå. Hon hade då redan under några år arbetat med 

släktforskning. Släktforskningen skulle därefter bli hennes livslånga 

engagemang. Ella Heckscher förblev ogift genom hela livet och kunde ägna 

sig mycket hängivet åt sitt arbete. År 1933 tog hon initiativ till bildandet av 

Genealogiska föreningen och sex år senare gav hon ut boken Sex kapitel om 

släktforskning, som hon skrev i samband med resan till Amerika 1938. Dit 

var hon bjuden av de svenskättade mormonerna för vilka hon utförde en 

mängd uppdrag. Resan blev mycket framgångsrik vilket även hennes bok 

blev med sina sju upplagor, den sista från 1971. 

Ella Heckscher kom att bli en stor auktoritet inom sitt område. Det 

genealogiska arkiv som hon lämnade efter sig vid sin död 1964 har donerats 

till Emigrantinstitutet i Växjö där det upptar trettio hyllmeter. Under de sista 

tjugo åren av sitt liv bodde och arbetade Ella Heckscher på Thunbergsvägen 

15 i Uppsala. Hon tyckte mycket om huset och den stora trädgården. I 

hennes testamente kan man finna att de tankar och känslor som en gång 

kanske inspirerade henne att öppna sitt Hem för Tuberkulösa Arbeterskor 

tycktes ha levt kvar. I testamentet donerade hon nämligen sin fastighet till 
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Staden för att användas som ett hem för äldre.249 Donationen slöt en cirkel i 

Ella Heckschers liv. 

Tuberkulosen 

En av initiativtagarna till Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos var 

läkaren Bertil Buhre. Han hade aktivt medverkat till bildandet av Svenska 

Läkarföreningen 1901, vars sekreterare han blev. På hans förslag tog 

Svenska Läkarföreningens fullmäktige år 1903 initiativet till Svenska 

Nationalföreningen mot tuberkulos som bildades året därpå. Bertil Buhre 

blev även dess sekreterare fram till 1913, då han utsågs till generaldirektör 

för Medicinalstyrelsen.250 

Bertil Buhre ville organisera kampen mot tuberkulosen på sociala 

grundvalar, vilket bland annat betydde att han uppmärksammade bostadens 

betydelse. Sanatorierna erbjöd behandling men några verkligt verksamma 

medicinska åtgärder mot sjukdomen saknades ännu. Därför var prevention 

särskilt viktigt. 

Tuberkulosen är en fattigmanssjukdom; dess utbredning och spridning står i direkt 
proportion till trångboddheten med därav följande dålig hygien. Giv folket högre 
levnadsstandard, uppfostra det till större hygieniskt behov och framför allt giv det 
möjlighet härtill genom att i första rummet anskaffa bättre, mera hygieniska och 
rymligare bostäder till rimligt pris - och tuberkulosen skall så småningom minskas 
av sig själv, ja dö ut.251 

Sambandet mellan dålig miljö och dålig hälsa var allmänt accepterat och 

läkarna uppfattade det som sin skyldighet att upplysa härom. Att uppfostra 

till större renlighet var en folkhälsoåtgärd. 

Sanatorier uppfördes över hela landet både i privat och allmän regi. På 

sanatorierna genomfördes vissa behandlingar men framför allt 

rekommenderades vila och frisk luft. Hygieniska åtgärder var självskrivna i 

kampen mot sjukdomen. För att undersöka dem som drabbats av sjukdomen 

inrättades så kallade dispensärer. Från dispensärerna rekommenderades de 

sjuka till något sanatorium för vård, men kanske främst för att isoleras för 

att därmed begränsa spridningen. 

249 Uppsala tingsrätt, Ella Heckschers testamente. I testamentet skrev hon att om inte 
staden var intresserad skulle donationen gå till Andreas Ands Minne. Så skedde och 
Andreas Ands Minne ägde fastigheten till 1973 då den försåldes till en privatperson. 
250 Sveriges Läkarehistorien, Fjärde följden, Första delen (Stockholm, 1930). 
251 Meddelande från Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Se även Bi Puranen, 
Tuberkulos: En sjukdoms förekomst och dess orsaker: Sverige 1750-1980, diss. (Umeå, 
1984). 
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Många smittade var emellertid inte så sjuka att de kunde påräkna någon 

plats på ett sanatorium utan kunde fortfarande arbeta och delta i samhälls

livet. De utgjorde förstås en allvarlig smittorisk vilket uppmärksammades 

av Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Därför framhölls redan 

samma år som föreningen bildades, att ett viktigt led i tuberkulosens be

kämpande var 

att familjelösa, obemedlade bröstsjuka, vilka ännu kunna arbeta, beredas bostad, så 
att de icke bli i tillfalle att som inneboende smitta ner en kanske förut frisk familj. 
För detta ändamål böra härbärgen inrättas, där den bröstsvaga arbetaren och 
arbeterskan kan fa tak över huvudet de tider på dygnet, då de ej äro i arbete, och 
där de kunna få undervisning om, huru de skola sköta sig."^2 

Ett ansvar för folkhälsan tog sålunda även de som hade möjlighet att 

erbjuda bra bostäder. Nationalföreningen mot tuberkulos disponerade ett 

eget bostadshus redan 1904.253 Det var ett av stadens hus som förhyrdes och 

den sanitära standard som eftersträvades var svår att fa i det huset. National

föreningen byggde därför i egen regi år 1914 ett bostadshus för tuberkulösa 

på Karlbergsvägen 60 ,254 Härigenom ville man också inspirera andra till att 

finna lösningar på det uppmärksammade bostadsproblemet. 

När Nationalföreningen bildades fick Ella Heckscher ett erbjudande om 

arbete där. Hon avböjde erbjudandet, något som hon bittert skulle ångra. 

När hon nämligen ett år senare mycket gärna ville fa en plats där var inte 

Bertil Buhre lika intresserad av att anställa henne. Detta förorsakade en djup 

kris som det tog mycket lång tid för henne att komma över. Hennes väninna 

Lily Goes som arbetade på Nationalföreningen uppmuntrade henne att 

försöka göra något som kunde visa Bertil Buhre hur intresserad hon 

verkligen var av verksamheten. Detta var upprinnelsen till Hemmet för 

Tuberkulösa Arbeterskor. 

Ella Heckscher hade personliga vänner som var läkare och aktiva inom 

tuberkulossjukvården. Väninnan Anna Benckert gifte sig 1906 med läkaren 

Hjalmar Tideström, som samma år tillträdde en tjänst vid det privata ny

öppnade sanatoriet i Sävsjö.255 Ella Heckscher var där med det nygifta paret 

och hjälpte till att ställa i ordning. Även därefter kom hon att besöka Sävsjö. 

252 Alfred von Rosen, "Hemmet för tuberkulösa arbeterskor", Svenska 
nationalföreningens mot tuberkulos kvartalsskrift 1913:3, s 63. 
253 Alfred von Rosen, "Nationalföreningens mot tuberkulos bostadshus Polhemsgatan 
34", Svenska Nationalföreningens mot tuberkulos kvartalsskrift 1914:9 och 1914:10. 
254 Georg Kjellin, "Nationalföreningens bostadshus", Meddelande från Svenska 
nationalföreningen mot tuberkulos 1929:20. 
255 Hjalmar Tideström kom att stanna som överläkare vid sanatoriet till 1916. 
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Miljön och den planerade verksamheten vid sanatoriet tycks ha inspirerat 

Ella Heckscher när hon planerade för det som skulle bli Ella Heckschers 

hem för Tuberkulösa Arbeterskor.256 Samma typ av möbler och inredning 

som användes på sanatoriet kom till användning även på hemmet. 

En annan händelse som var betydelsefull inför öppnandet av hemmet 

var mötet med Amalia Leman. År 1906 gjorde Ella Heckscher en resa till 

Göteborg. Där sammanträffade hon med Amalia Leman som just var i färd 

med att öppna ett hem, Sparfvebo, för barn till tuberkulösa föräldrar. 

Uppenbarligen delgav Ella Heckscher henne sina tankar och erfarenheter 

kring frågan liksom Amalia Leman kunde delge sina.257 

Ella Heckscher vände sig även till sin mor, Rosa Heckscher, som hade 

erfarenheter från sitt barnhem och därför kunde ge dottern både goda råd 

och konkret hjälp. Modern skrev till en av sina bekanta på Stockholms stads 

fastighetskontor och bad om upplysningar om var det kunde tänkas finnas 

någon lämplig lokal att hyra. Bland de förslag som tjänstvilligt pre

senterades fanns före detta disponentbostaden på Sköldgatan 26.258 

Sköldgatan 26 

Av Stockholms stad hyrde så Ella Heckscher före detta disponentvillan på 

Sköldgatan 26 på Söder med utsikt över Årstaviken. För att förvissa sig om 

att hon gjorde ett riktigt val hade Ella Heckscher bett sin vän, den unge då

varande medicine kandidaten Johan Waldenström, att inspektera stället. 

Även om han inte lyckades besiktiga huset inifrån tyckte han att det verkade 

mycket angenämt och lämpligt för den planerade verksamheten. Huset var 

en villabyggnad av trä med sju rum för hyresgästerna varav fyra var 

enkelrum. Föreståndarinnan fick ett rum på nedre botten och den rymliga 

glasverandan användes som samlingsrum året om. Husets belägenhet 

bedömdes vara mycket gynnsamt för de lungsjuka eftersom det låg fritt i en 

södersluttning. På andra våningen fanns en stor balkong där de boende 

liksom på sanatorierna kunde fa frisk luft och vila på särskilt inköpta 

liggstolar. 

Den hemmiljö som Ella Heckscher skapade på Hem för Tuberkulösa 

Arbeterskor anslöt väl till tidens ideal. Den hygienistiska estetiken 

förordade ljusa tapeter och vita oljemålade möbler. Gardinerna var ljusa och 

lätta och i fönstren fanns blommande krukväxter. Precis som i många 

256 Stockholms stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, brev till doktor Kjellin samt Svensk 
läkarhistoria, IV:4, (Stockholm, 1934). 
257 Ivar Heckschers privatarkiv, brev från Amalia Leman, 25/3 1906. 
258 Ivar Heckschers privatarkiv, brev till Rosa Heckscher från O. Starck, 24/7 1907. 
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bostadshus vid den tiden fanns ett gemensamt samlingsrum, men troligen 

fanns ingen organiserad verksamhet där. I köket kunde hyresgästerna laga 

mat och där serverades gröt och mjölk under de första åren. De bevarade 

kassaböckerna domineras på ett iögonfallande sätt av mjölkräkningar. Huset 

saknade alla bekvämligheter, men anställda såg till att vatten bars in 

dagligen. Fotogen till lamporna, ved till spisen och handdukar samt 

sänglinne tillhandahölls av Hemmet och man ombesörjde även tvätten.259 

Huset låg i en stor uppvuxen trädgård. Där kunde de boende odla grön

saker och blommor på var sin jordlott. I området fanns Tanto sockerbruk 

och så småningom tillkom en del annan småindustri. Men också koloni

trädgårdar fanns i grannskapet. När beslut fattats om en bro över Årstaviken 

och byggandet blev ett faktum låg huset inte längre skyddat och idylliskt. 

Men intill dess tyckte man att det vackra och avskilda läget kompenserade 

olägenheten med att det var långt till stan och dessutom gick spårvagnen ut 

på Söder. 

Ella Heckscher inredde huset så att elva personer kunde bo där 

samtidigt och hon strävade efter att skapa en hemlik miljö. 

Rummen äro enkelt men hemtrevligt inredda, och hygienens krav i största möjliga 
utsträckning tillgodosedda, utan att det hela förlorat något av sin karaktär som 
hem. Tapeterna, i olika mönster, äro tvättbara; golven fernissade, möblerna av 
lackerat trä utan stoppning. Spottkoppar tillhandahållas varje hyresgäst. En del 
böcker och tidningar stå till förfogande.260 

Tillträde till Hemmet kunde man fa genom en direktansökan till Ella 

Heckscher men de flesta kom dit genom förmedling av Stockholms stads 

understödsbyrå för tuberkulösa.261 Innan de sökande fick flytta in under

söktes de av en läkare för att konstatera att de tillhörde den kategori som 

Hemmet var ämnat för. De boende fick inte vara svårt sjuka, vårdbehövande 

eller arbetsodugliga eftersom idén var, att det skulle vara ett hem och inte en 

vårdinrättning för arbetsföra tuberkulösa arbeterskor. I Hemmet utövades 

tillsyn av en föreståndarinna och det fanns också fastställda ordningsregler. 

Det är inte osannolikt att tänka sig att Ella Heckscher inspirerats av 

andra liknande hem för kvinnor, som då var aktuella i Stockholm, framför 

allt kanske Gerda Meyerssons Hem för Arbeterskor. Även där fanns ord

ningsregler och en betoning av gemensamma sammankomster för att skapa 

259 Stockholms stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, "Heckschers Hem för lungsjuka 
arbeterskor, 33 års verksamhet" av G. Kjellin, 1940. 
260 Alfred von Rosen, "Hemmet för tuberkulösa arbeterskor", Svenska 
Nationalföreningen mot tuberkulos kvartalsskrift 1913:3, s 67. 
261 FVO handbok för fattigvårdsintresserade 1924 (Stockholm, 1924), s 156. 
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en slags kollektiv familjesituation för dessa ensamstående kvinnor. Många 

kvinnor kom att bli långtidshyresgäster även om Hemmet kanske fick sin 

prägel av de kvinnor som bodde där endast några månader i väntan på en 

plats på sanatorium. 

När Hemmet så småningom stängdes 1940 bodde nio kvinnor där. En 

av dem hade bott på hemmet i 24 år och några andra i flera års tid. Under 

samtliga de 33 år som Hemmet fanns hade åtskilliga hyresgäster bott där i 

10 till 15 år och måste således ha betraktat det som en rimlig bostad. De 

kvinnor som fick bostad där var många gånger arbetslösa eller stod upp

tagna som före detta yrkesarbetande, vilket kanske betydde att de var alltför 

sjuka, gamla eller orkeslösa för att arbeta. De yrken som fanns företrädda 

bland de boende var bland andra hembiträde, tjänarinna, sömmerska, 

hattsömmerska, silverpolererska, kassabiträde. En del utförde sina arbets

uppgifter i sin bostad på Hemmet.262 

Fyra rum var, som nämnts, enkelrum medan de andra beboddes av två 

hyresgäster vardera. Detta var förstås inget ovanligt vid den tiden. Liknande 

förhållanden rådde till exempel på Gerda Meyerssons Hem. Före

ståndarinnan hade i första hand i uppgift att sköta om de boende även om 

hon också hade vissa övervakande uppgifter. Stämningen på Hemmet 

berodde säkert mycket på föreståndarinnan. Det förekommer en hel del by

ten på den platsen även om vissa föreståndarinnor stannar under många år.263 

Sju ordningsregler fanns att följa för hyresgästerna. De flesta före

skrifterna handlade om hygien och städning men det fanns en ordningsregel 

som omtalade att hyresgästerna "skola som regel vara hemma kl. 10 varje 

afton. Tillåtelse att vara längre ute meddelas av hushållerskan."264 De 

inskränkningar i frihet och den sociala kontroll som fanns på Hemmet, lik

som på andra liknande hem och för den delen i hyreshus som Stockholms 

Arbetarehem, var säkert påfrestande för många medan andra fann en 

trygghet och familjekänsla i samma situation. 

Organisationen 

Läkaren Alfred von Rosen knöts till Hemmet från hösten 1908, möjligen 

redan då det öppnade hösten 1907. Han kan ha rekommenderats av doktor 

Tideström vid Sävsjö sanatorium där han arbetade som biträdande över

262 Stockholms stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, protokoll 1933. 
263 En av dem insjuknar och dör i spanska sjukan till mycket stor sorg både för de boende 
och för Ella Heckscher. 
264 Alfred von Rosen, "Hemmet för tuberkulösa arbeterskor", Svenska 
Nationalföreningen mot tuberkulos kvartalsskrift 1913:3, s 68. 
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läkare sommaren 1908. Alfred von Rosen var knuten till Hemmet fram till 

1917, då han redan sedan två år tillbaka hade lämnat Stockholm. Läkaren 

Georg Kjellin, som sedan 1912 hade arbetat vid Stockholms norra 

tuberkulosbyrå efterträdde honom.265 Georg Kjellin kom att vara verksam 

vid Hemmet till dess det avvecklades 1940.266 

Ella Heckscher stod själv för kostnaderna för Hemmet under de första 

åren. För att finansiera verksamheten var hon tvungen att be sina föräldrar 

om pengar vilket hon tyckte var mycket plågsamt. Hon skötte också utan 

inblandning räkenskaperna. Från och med 1913 sökte och fick Hemmet 

årliga bidrag från Nationalförsamlingen mot tuberkulos. Från och med 1915 

erhölls ett årligt bidrag som motsvarade ungefär halva årshyran, som 

betalades till staden. 

Nationalförsamlingen mot tuberkulos ville att en styrelse om fem 

personer skulle tillse Hemmet. Den 13 november 1914 hölls sålunda ett 

konstituerande möte där doktor von Rosen valdes till ordförande och Ella 

Heckscher till skattmästare och sekreterare. Därefter hölls årliga styrelse

möten fram till 1940 då hemmet stängdes. Ella Heckscher satt i styrelsen 

hela tiden. När doktor Kjellin knöts till hemmet blev han ledamot i styrelsen 

och så småningom även hans hustru. Välkända tuberkulosläkare, bland 

andra doktor Neander, fanns periodvis med i styrelsen. 

En stor del av styrelsearbetet gick ut på att skaffa pengar till verksam

heten. Länge var hyresintäkterna och bidraget från Nationalförsamlingen 

mot tuberkulos de enda inkomster som fanns. Under 1918 fattades ett beslut 

att stänga Hemmet nästkommande år eftersom det var svårt att finansiera 

den blygsamma verksamhet som bedrevs där. Staden var mycket njugg vad 

gäller hyressänkningar trots att underhållet av huset sköttes mycket dåligt. 

Ella Heckscher skrev då ett brev till Beda Hallberg i Göteborg.267 Beda 

Hallberg hade tagit initiativ till Första Majblomman som hade börjat för

säljas 1907. Under de fem första åren såldes miljoner första majblommor 

som inbringade nästan en miljon kronor i intäkter. Dessa pengar skulle an

vändas till tuberkulosens bekämpande.268 Kontakten med Beda Hallberg 

resulterade i ett stort årligt understöd från Första Majblomman och med 

hjälp av dessa pengar kunde verksamheten fortsätta. 

Vid flera tillfallen var ekonomin så dålig att Hemmet var på väg att 

stängas. Det som slutligen fick Hemmet på fall var emellertid husets stora 

265 Georg Kjellin arbetade som förståndare vid Stockhols norra tuberkulosbyrå till 1932. 
266 Stockholms stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, protokoll, särskilt 1940. 
267 Stockholms Stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, protokoll 23/3 1919, §7. 
268 Nordisk familjebok, "Majblomma". 
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behov av totalrenovering. Trots enträgna uppmaningar från styrelsen hade 

staden hela tiden varit ovillig att underhålla huset. Även de mest enkla åt

gärder hade krävt en omfattande korrespondens för att fa genomförda. År 

1940 stod Hemmet därför inför valet att stänga eller flytta eftersom husets 

dåliga skick fick styrelsen att anta att Hälsovårdsnämnden skulle dra in det 

bidrag som Hemmet fatt sedan många år. Vid det tillfället beslöt styrelsen 

stänga Hemmet eftersom "behovet av bostäder för ensamstående lungsjuka 

kvinnor vore rätt väl tillgodosett genom utvecklingen å 

bostadsmarknaden".269 

Kritik av Hemmet 

När Ella Heckschers Hem för Tuberkulösa Arbeterskor öppnades och blev 

officiellt känt skrevs det i den i huvudsak konservativa tidningen Nya 

Dagligt Allehanda mycket uppskattande om såväl själva hemmet som om 

Ella Heckschers insatser. 

Dess grundare har ej lämnat någon möda ospard eller skytt stora ekonomiska upp
offringar för att hålla hemmet uppe. Genom täta besök har hon personligen öfVer-
vakat det hela och på mångahanda sätt sörjt för hyresgästernas trefnad.270 

Vid samma tid publicerades en mycket sarkastisk och kritisk insändare i 

den något skvalleraktiga radikala tidningen Fäderneslandet. Även om 

kritiken byggde på många sakfel går det att tydligt utläsa en kritik mot 

filantropiska insatser av det slag som hemmet representerade. Den främsta 

kritiken riktades mot den omständighet att de boende överhuvudtaget 

betalade för sitt uppehälle eftersom välgörarinnan ansågs ha tillräckligt med 

pengar för att ur egen ficka bekosta de obemedlades utgifter. Det antogs -

helt felaktigt - att Ella Heckscher, som av "barmhärtighet" inte nämndes vid 

namn, tjänade pengar på att driva Hemmet. Insändaren i Fäderneslandet 

kan antas ha haft föga sympati eller förståelse för filantropernas strävan att 

ge hjälp till självhjälp.271 Ella Heckscher beslöt sig för att inte bemöta den 

kritiken. 

Under många år bedrevs verksamheten enligt de ursprungliga planerna. 

Då och då tillträdde en ny föreståndarinna och vissa perioder var det mycket 

stor efterfrågan på plats vilket gjorde att ett rum på vinden inreddes som 

kunde användas på sommaren. År 1936 bodde en kvinna på hemmet som av 

269 Stockholms Stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, protokoll 4/3 1940 § 7. 
270 Nya Dagligt Allehanda, 23/9 1913. 
271 Fäderneslandet, 6/11 1913. 
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doktor Kjellin omtalades som nervklen. Denna kvinna skrev till Fattig

vårdsstyrelsen i Högalids församling för att fa hjälp med att flytta från 

Hemmet eftersom hon "ej uthärdade att bo i det kalla, fuktiga och dragiga 

rummet". Högalids Fattigvårdsstyrelse gav understöd till flera av de 

obemedlade kvinnor som bodde på Hemmet eftersom det låg inom det dist

riktet. Kvinnans klagomål föranledde en medlem ur Fattigvårdsstyrelsen att 

skriva till Hälsovårdsnämnden med uppmaningen att döma ut Hemmet som 

hälsovådligt. 

Ty jag anser hela huset med dess omgivning som närmast verkar som en veritabel 
sopbacke, vara hälsovådlig. Utom Tanto sockerbruk ligger nämligen ett marmor-
sliperi och en kolplattefabrik alldeles intill hemmet. Dammet från dessa kunna ej 
vara hälsosamt för sjuka att inandas. Så går järnvägsbron över Hammarbyleden all
deles framför huset. Och man behöver ej vara läkare för att förstå vad det betyder 
för sjuka, som behöva största möjliga vila, då tågen dundra över bron var och 
varannan minut.272 

Doktor Kjellin fick brevet på remiss och i sitt svar till Hälsovårdsnämnden 

tillbakavisar han att hemmet skulle vara hälsovådligt. Men det framgår 

tydligt att "för nutida livsföring önskvärda bekvämligheter saknas." 

Dessutom påpekar doktor Kjellin att styrelsen åtskilliga gånger har 

"behandlat frågan om hemmets förflyttning till modernare fastighet" inte 

minst därför att Hemmet ligger ocentralt och de boende har lång väg till 

spårvagnshållplatsen.273 

Fattigvårdsstyrelsens medlem framhöll att det var otillbörligt att 

obemedlade sjuka skulle behöva bo så dåligt "vilka på grund av sin 

beroendeställning måste, enligt min tanke, känna sig undanträngda och 

nedtryckta." Doktor Kjellin framhöll att "något tvång att kvarbo föreligger 

ej, utan står vederbörande fritt att när som helst avflytta till bättre bostad." 

Kanske avspeglar denna ordväxling den nya socialpolitikens inställning 

till det frivilliga arbetet. Från myndigheternas sida var man numera tveksam 

till det frivilliga arbetet. Den kritik som fattigvårdsstyrelsen riktade mot 

hemmets standard var befogad, om än doktor Kjellin ansåg den vara 

överdriven. Att Hemmet skulle vara ett bindande alternativ för dem som 

bodde där avvisas på det bestämdaste. För det frivilliga arbetet var det också 

omöjligt och otänkbart att arbeta enligt tvingande principer. Däremot kan 

man förstås anta att för många var det filantropiska alternativet det enda 

272 Stockholms stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, Brev till Stockholms Stads 
Hälsovårdsnämnd från Karl M. Ek, 1937. 
273 Stockholms stadsarkiv, Centraldispensären, F3:l, Brev till Hälsovårdsnämnden från 
doktor Kjellin, 1937. 
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som stod till buds och på så sätt uppkom en beroendesituation. Därför kan 

man tycka att filantropernas ansvar var att erbjuda ett fullgott alternativ som 

i kvalitet och omsorg översteg vad som eljest fanns att tillgå. Först då hade 

det sitt berättigande. Och i slutet av 1930-talet hade Ella Heckschers Hem 

överlevt sig själv eftersom styrelsen inte sökt vägar att modernisera och 

omvandla verksamheten till något som passade bättre in i tiden. 

* 

Ella Heckschers motiv till att engagera sig i de Tuberkulösa Arbeterskornas 

liv kan ha berott på tillfälliga, betydelsefulla personkontakter. Hennes 

sociala härkomst och välbeställda situation påbjöd emellertid mer eller 

mindre uttalat att hon på ett eller annat sätt skulle visa sitt medborgaransvar 

genom att ekonomiskt och/eller personligt hjälpa de mindre bemedlade till 

ett bättre liv. 

Syftet med att erbjuda de Tuberkulösa Arbeterskorna bostad var att 

skapa gynnsammare förutsättningar för en förbättring av deras hälsa samt 

att skydda andra för smitta. Ansvaret för de boende gällde således framför 

allt deras hälsa. Förutom årliga läkarundersökningar och hygieniska före

skrifter på hemmet värnade de ansvariga om sina hyresgäster genom att se 

till att de dagligen serverades gröt och mjölk. Kosten ansågs nämligen som 

viktig för tillfrisknandet. 

Ella Heckschers Hem för Tuberkulösa Arbeterskor erbjöd ett hem och 

kanske periodvis ett slags kollektiv familjesituation för kvinnor som annars 

hade svårt att finna en egen bostad. De boende fick indirekt en inte obetyd

lig ekonomisk hjälp eftersom kostnaderna för varje enskild boende vida 

översteg den hyreskostnad som de erlade. De enda förväntade motpresta

tionerna tycktes vara att följa de gemensamma ordningsreglerna. Troligen 

levde de flesta ett stillsamt liv där de arbetade lite, lagade mat, påtade i 

trädgården eller kanske satt och sydde och pratade med varandra på kvällen. 

Hemmet för Tuberkulösa Arbeterskor kom till som ett försök att genom 

sociala och hygieniska åtgärder bekämpa en sjukdom som vilade som ett 

dovt hot i människors bröst. Tidens dåliga bostadsförhållanden tvingade 

fram alternativa lösningar även om de inte var optimala. Ella Heckschers 

Hem på Sköldgatan blev efterhand allt mera nedslitet och den kritik som 

menade att det knappast var en lämplig miljö för sjuka människor var inte 

utan fog. Men till en början var Ella Heckschers Hem ett angenämare 

boendealternativ för de kvinnor som sökte sig dit än vad de annars hade att 

tillgå. Dessutom hade tidens starka betoning på hemmets betydelse troligen 

funnits med som en inspirationskälla. Ella Heckscher var ju själv ogift och 
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bodde under lång tid i samma bostad som föräldrarna. Först 1918 fick hon 

en helt egen bostad. Att ha ett eget hem var ouppnåeligt för de flesta ogifta 

kvinnor. Att bo kvar hos den egna familjen eller att leva i en kollektiv 

familjesituation såsom den i Hemmet för Tuberkulösa Arbeterskor var 

alternativet till att bo inneboende. 

Ella Heckscher besökte hemmet alltmer sällan eftersom hon sedan 1914 

var bosatt i Uppsala. När hemmet stängdes 1940 hade situationen i 

samhället förändrats så att något påtagligt behov av ett Hem för 

Tuberkulösa Arbeterskor inte längre fanns. Förebyggande insatser mot 

tuberkulos hade blivit möjliga genom att det sedan mitten av 1920-talet 

fanns vaccin att tillgå. Fortfarande fanns dock ingen bot mot tuberkulos 

eftersom antibiotikan kom först i mitten av 1940-talet. Men framför allt var 

bostadssituationen annorlunda och synen på boendet starkt förändrat. 1940 

förväntades det enskilda hushållet, vare sig det bestod av en ensamstående 

kvinna eller en familj, förfoga över en egen bostad på ett sätt som var 

otänkbart för kvinnorna i början av seklet. Så Ella Heckschers Hem blev en 

parentes, om än en tidstypisk sådan, i bostadshistorien. 

127 



I den mån en sann demokratisk anda gör sig 
gällande, framkallar den en sträfvan att 
inskränka antalet af dem, som lefva i 
beroende af understöd, och häjda dem, som 
är o nära att sjunka ned i ett sådant 
beroende.' 4 

AVSLUTNING 
Bostäder för mindre bemedlade tillkomna genom filantropiskt verksamma 

personer byggdes i Stockholm under senare delen av 1800-talet. De flesta 

tillkom kring sekelskiftet och fortsatte att ha betydelse en bit in i det nya 

seklet. Många av bostadshusen finns kvar än idag och flera har bevarat en 

del av sin ursprungliga karaktär. Jag har inte gjort några komparativa studier 

mellan de valda exemplen och övriga filantropiskt byggda bostäder. Mitt 

syfte har inte varit att ge en fullständig bild av den filantropiska verk

samheten utan endast att visa att den utgjorde en viktig början till den 

bostadspolitik som så småningom skulle ta form. År 1920 fanns ungefär 

70000 lägenheter i Stockholm. Av dessa var endast något mer än ett tusental 

tillkomna på filantropisk väg. Men det var inte antalet som var avgörande 

utan intentionerna som kom till uttryck genom dessa bostäder. På vilket sätt 

kan då deras särskilda plats i vår bostadshistoria beskrivas? 

Hade dessa bostäder någon påverkan på stadsplaneringen? Hur var bo

städerna inplacerade i stadslandskapet? Kom några särskilda intentioner 

eller värderingar till uttryck när man valde plats för att uppföra husen? Eller 

var det tillfälligheter som avgjorde? Olika argument till varför husen lokali

serades där de gjorde kan ha varit aktuella. Alla husen uppfördes i kvarter 

som då låg i stadens ytterområden. Fördes det någon diskussion om värdet 

av att ha nära ut till naturen? Ja, vad gäller Ella Heckschers Hem för 

Tuberkulösa Arbeterskor framhölls fördelen av att huset låg naturskönt med 

utsikt över Årstaviken. Man utnyttjade också trädgården till att odla, och 

den friska luften var en terapeutisk tillgång för de sjuka. Så småningom 

ändrades miljön och detta blev ett av argumenten för att lägga ner verksam

heten. Det natursköna läget hade dock nackdelen att det låg avsides med 

lång väg till arbetsplatser. 

274 Agda Montelius, "Huru bör den enskilda välgörenheten lämpligen ordnas och 
utöfvas?", Aftonbladet 26/4.1905. 
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Det avsides läget var uppenbarligen en svårighet för många eftersom 

det saknades kommunikationer till flera av husen. Detta kunde man inte 

veta när de första husen byggdes, men senare när spårvägsnätet byggdes ut 

blev de tomter som låg nära spårvägen attraktiva och det blev till en fördel 

att, som till exempel Stockholms Arbetarehems hus på Kungsholmen, ligga 

nära en hållplats. Men den omedelbara närmiljön kunde vara viktig av andra 

skäl. Så menade man inom Stockholms Arbetarehem att det var bra att 

bygga på Östermalm eftersom där fanns gott om arbetstillfällen. Då tänkte 

man säkerligen på kvinnornas möjligheter att fa arbeten i de burgna hem 

som började etableras i området. 

Orsaken till lokaliseringen var att man i de flesta fall byggde på stadens 

mark. Staden var en stor markägare men saknade en formulerad markpolitik 

kring sekelskiftet. De frivilliga organisationerna fick köpa de tomter som 

staden var villig att sälja. Även enskilda bostadsföreningar visade sig köpa 

hus för sina medlemmar längs vissa gator eller inom vissa kvarter. En 

segregering av bostadsbyggandet och boendet började bli märkbar. 

Det var hela tiden enstaka hus som byggdes och det var inte vid något 

tillfälle tal om någon mer sammanhängande bebyggelse. Som mest byggde 

Stockholms Arbetarehem två hus i samma kvarter, vid Sibyllegatan, 

Frejgatan och Torbjörn Klockares gata. Ingen gång ventilerades egentligen 

några idéer som hade med stadsplanens utseende att göra. Möjligen kan som 

undantag räknas det faktum att man var restriktiv med exploateringen av de 

tomter där de filantropiska husen uppfördes på så sätt att ingen gårds

bebyggelse uppfördes. Man värnade om gårdarna som lekplatser för barnen. 

I huvudsak fogade man sig dock i att bygga enstaka hus enligt gällande 

bestämmelser, vilka i allmänhet medgav ett byggande av femvåningshus. 

Kring sekelskiftet fanns alternativ till stenstaden. Förhoppningar om att 

bygga en annan stad med låga hus och närhet till naturen var något som 

trädgårdsstadsförespråkarna började föra fram redan i början av 1900-talet. 

En av förespråkarna för denna tanka var den liberale, sedermera social

demokratiske politikern Carl Lindhagen. Men det filantropiska bostads

byggandet hade börjat innan trädgårdsstadsidéerna fick aktualitet och man 

kom inte att ompröva sättet att bygga. Här ska dock noteras att den vikti

gaste företrädaren för ett nytt stadsplaneideal med låga hus och vindlande 

gator var arkitekt P. O. Hallman som ritade Govenii Minnes första hus. Han 

gjorde för övrigt även stadsplanen för kvarteren kring Torbjörn Klockares 

gata där Stockholms Arbetarehem byggde huset för ensamstående kvinnor. 
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Här ska också nämna egnahemsrörelsen som givetvis hade stor bety

delse i tiden, inte minst genom det stöd den fick från staten genom 

inrättandet av en särskild lånefond. Men att bygga ett eget hus var en full

ständig omöjlighet för den grupp av människor som filantroperna byggde 

för. Utflyttningen från staden till idylliska villaområden var kring sekel

skiftet möjligt för arbetare med stabila inkomster när det gällde småhus

områdena och för de besuttna när det gällde områden som Stocksund, 

Storängen och Djursholm. 

De arkitekter som var inblandade i tillkomsten av de filantropiskt initi

erade husen var ovanliga genom att de överhuvudtaget intresserade sig för 

uppgiften att rita bostadshus för mindre bemedlade. Husen var heller inte 

särskilt nyskapande eller uppseendeväckande även om Stockholms 

Arbetarehems första hus på Sibyllegatan faktiskt är iögonenfallande genom 

sin stramhet. Ser vi till innehållet i husen var det främst enrumslägenheter 

som byggdes, men i Stockholms Arbetarehem byggde man även större 

lägenheter. I Govenii Minnes hus fanns ovanligt välutrustade 

smålägenheter. 

Särskilt moderna var inte lägenheterna, om man undantar Govenii 

Minnes installation av wc vid en tidpunkt då detta var vanligt mest i rike

manshus. Efterhand moderniserades husen genom att elektricitet drogs in 

och så småningom förändrades uppvärmningssystemen. Men man var inte 

ledande på något av dessa områden. Filantroperna hade inga stora visioner 

vad gällde utformningen av husen och lägenheterna, inte heller att 

modernisera boendet genom nyttjande av ny teknik. 

Framför allt satsade man på att bygga så billigt att folk hade råd att bo 

där. Lika viktigt var att bygga sanitärt acceptabla bostäder. Först kan 

konstateras att trots den intensiva kritik mot hyreskasernerna som förekom, 

och som förekommit under stora delar av 1800-talet, var det just sådana som 

filantroperna uppförde. Kritiken mot denna hustyp hade gällt den hygieniska 

standarden och sedligheten. Det var här som filantroperna gjorde sina 

insatser. I samtliga hus erbjöds de boende möjligheter att sköta sin person

liga hygien i den gemensamma badstugan och att sköta tvätten i den väl

utrustade tvättstugan. Överhuvudtaget var möjligheten till ett hygieniskt 

boende och leverne en av grundstenarna inom det filantropiska bostads

byggandet och som vi ska se inom det bostadsbyggande som hade framtiden 

för sig. 

Hygienismen har varit ett tacksamt område att undersöka för att förstå 

den mentalitet som etablerades kring sekelskiftet. Betydde propagandan att 
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hålla sin kropp ren ett avståndstagande från det kroppsliga och en tabuering 

av det kroppsliga? Betydde en strävan efter ökad personlig avskildhet och 

integritet ett avståndstagande från en kollektiv erfarenhet? Betoningen av 

hygien och avskildhet kan ses som början till en modernisering av livs

föringen som kanske också har inneburit en mentalitetsförändring. Nu torde 

det inte finnas några enkla samband mellan trångboddhet med påtvingad 

kroppslig intimitet och bejakandet därav. Inte heller behöver avskildhet 

betyda ett avståndstagande från kollektiva levnadsformer. 

Här har främst hygienens betydelse för förbättringen av hälsan och för 

möjligheten att förenkla livsföringen betonats. Filantroperna uppträdde som 

folkupplysare med den allmänt accepterade kunskapen om hygienens bety

delse för hälsotillståndet som en trygg utgångspunkt. Hygienen blev också 

en slags samhällsfilosofi vilket framträdde indirekt genom betoningen av 

bostadens och hemmets betydelse för hela samhället. Filantroperna förmed

lade kunskapen om hygien till de fattiga. Renligheten materialiserades i 

badrum, tvättstugor och lättskötta ytor i trapphus och lägenheter. 

Hygienen innefattade också själva levandet. I det avseendet kan vitt

gående slutsatser dras av spekulationer kring förhållandet mellan hygien och 

sedlighet. Den empiriska forskningen visar att filantroperna såg familjen 

som instrument för fostran av människor till goda samhällsmedborgare. Det 

finns en oavlåtlig koppling mellan den goda bostaden, det goda hemmet och 

det goda samhället. Framhävandet av familjen fick dock sällan filantroperna 

att moralisera över andra typer av hushåll. Tvärtom uppmärksammades och 

synliggjordes dessa för att också kunna inlemmas i en strävan efter ett bättre 

liv. Men familjen ansågs vara det ideala hushållet åtminstone för samhället. 

Det var i det goda hemmet som det goda livet kunde levas. Och det goda 

livet kunde levas när den goda moralen var förhärskande. Den goda moralen 

innefattade skötsamhet, framförhållning och ansvarstagande. 

Förmedlingen av det goda livet blev möjlig genom den goda bostaden. 

Och det är i detta som svårigheten att tolka vad som hände ligger. Det torde 

ha funnits ett samspel mellan de boende och filantroperna, mellan 

mottagarna och givarna. Hur såg detta samspel ut? Och var det verkligen ett 

samspel eller var det ett beroende? Var detta beroende i så fall ensidigt? 

Helt uppenbart hade filantroperna vissa intentioner med att bygga 

bostäder: Bostaden som medel för ett gott hem. Ett sådant nyttomoraliskt 

tänkande är vi vana vid. En handling motiveras med dess nytta. Finns ingen 

nytta blir handlingen överflödig. Men kanske blir sekelskiftets filantroper 

mer begripliga om man till detta nyttotänkande fogar en annan motivation 
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för handling. Handlingar kan utföras för att de är goda, sanna eller med ett 

annat ord dygdiga. När den filantropiska gärningen ska tolkas bör dygden 

som realitet för den tidens människor beaktas. 

Om filantroperna hade varit rakt igenom nyttomoralister, hur kom det 

sig att de använde sin energi till att sörja för änkor med barn, ogifta kvinnor 

och andra fattiga människor som rimligtvis knappast skulle komma att till

höra det samhällsbärande skiktet? Kan de inte ha omfattats av ett rättvise

patos och därför ha gjort det som måste göras, nämligen hjälpa dem som 

hjälpas kunde? 

Hur såg rollfördelningen ut i det drama som utspelade sig mellan 

filantroperna och hjälptagarna. Filantroperna kan antas ha varit övertygade 

om att det fanns en kunskap om hur man kunde leva, som var adekvat i 

förhållande till det övergripande målet att underlätta samhällets positiva 

förändring. De ansåg att det måste finnas regler som alla skulle följa för att 

samhället skulle fungera. Samhället innefattade även bostadshusens små 

minisamhällen. Men grundidén var densamma. Det går inte att bete sig hur 

som helst. Och de regler som filantroperna förmedlade gällde hygien, 

ekonomi och sedlighet. Det är omöjligt att säga hur denna regelförmedling, 

eller fostran om man så vill, i verkligheten gick till. De regler som samhället 

bygger på kan upprätthållas med hjälp av lagar. Det finns emellertid andra, 

mindre uttalade, subtila regler, som formar ett samhälle. 

När det svenska samhället under decennierna kring sekelskiftet genom

gick en omvälvande förändring kom denna tydligast till uttryck i storstaden. 

Ett växande antal människor flyttade dit från landsbygden utan att det fanns 

bostäder till alla. Ett av fattigdomens mera konkreta uttryck möter vi därför 

i bostadssituationen. Många människor bodde inneboende vilket i olika 

avseenden försvårade ett familjeliv. Samtidigt uppfattades, enligt en 

föreställning som blev vanlig kring sekelskiftet, kärnfamiljen som en av 

samhällets grundvalar på det sättet att där formades de värderingar och ideal 

som karakteriserade det goda samhället. Att upprätta förutsättningar för ett 

fungerande familjeliv blev en strategisk uppgift i formandet av ett gott 

samhälle. Dessa förutsättningar fanns inte minst i boendet. I bostadens 

utformning kunde idealen förmedlas. Tvättstuga, vattentoalett, arbetsstuga, 

minikök var uttryck för ideal som bland annat omfattades av filantroperna. 

Dessa formulerade sig sällan programmatiskt i skrift. Vi tvingas därför tolka 

innebörden i de materialiserade idéer som bostaden tillhandahåller. 

All hjälp som inte baseras på egenorganisering har en hierarkisk 

struktur. Filantropisk hjälp är inget undantag. Filantropisk verksamhet för
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utsätter en givare och en mottagare. Under 1800-talet återfanns flera filan-

troper inom den borgerlighet som arbetat sig fram till maktpositionerna. 

Filantroper fanns även inom adeln men den nya, vagt definierade, borger

ligheten var på väg att marginalisera adelns och kyrkans samhälleliga infly

tande. Denna borgerlighet var inte omedveten om samhällets klasskaraktär. 

Attityden till underklassen varierade. Den kunde vara välvillig och 

patriarkalt beskyddande som hos Erik Gustaf Geijer i "Fattigvårdsfrågan": 

nedanför e borgaren i samhället är också ett folk - nämligen det så kallade folket -
ett folk, vars arbete bereder skördarna och fuktar verkstäderna med sin svett - ett 
folk, hos vilket både mänsklighetens råhet och dess första enklaste behov avprägla 
sig; och till dessa enklaste mänskliga behov hörer även något att akta, att vörda?15 

Hegemoniska kulturella anspråk fanns otvivelaktigt hos den dominerande 

borgerligheten. Den borgerliga filantropin kan i linje därmed uppfattas som 

ett medel att medvetet eller omedvetet styra enskilda och familjer i en rikt

ning som gynnade samhället och därmed de borgerliga makthavarna. Men 

det finns skäl att anta att en del av de fattiga var intresserade av att bli 

hjälpta, eftersom hjälpen gav dem ett bättre materiellt liv och ett visst 

handlingsutrymme. 

Samförstånd, samarbete och integrering var vägledande för det 

filantropiska arbetet, inte konfrontation och konflikt. Bildning och förmed

ling av de färdigheter och kunskaper som borgerligheten förvärvat använde 

filantroperna i sitt arbete. Och det fanns en optimism om att en gemensam 

grundläggande moral skulle kunna åberopas i det filantropiska hjälparbetet. 

Innerst hos vårt folk fortlever en stark känsla af aktning för ordning och rättvisa, 
oaktadt mycket bidragit till att förslöa densamma. Och ehuru hvar och en nog vill 
så mycket som möjligt undandraga sig följderna af de felsteg han begått, så väcker 
ett kraftigt beifrande deraf dock på visst sätt hans aktning och hjelper honom att 
höja honom, under det att slapphet i behandlingen gör honom själf alltmera 
slapp.276 

Självhjälpstanken förutsatte att de fattiga ansvarade för sina liv. Men i 

samma stund som ojämlikheten uppmärksammats var det möjligt att inse att 

de fattiga människornas situation måste förändras för att ett ansvarstagande 

medborgarskap skulle kunna utvecklas hos alla. Det är inte oviktigt att 

framhålla att en stor del av filantropernas engagemang gällde kvinnornas 

275 Erik Gustaf Geijer, "Fattigvårdsfrågan: Fjärde artikeln", i Samlade Skrifter, åttonde 
delen (Stockholm, 1928), s 429. 
276 FVO:s arkiv, "Hvad gör F.V.O. för de husvilla?", FVO meddelanden från 
centralbyrån, april (1897), s 19. 
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vardagsvärld. Eftersom samförståndstanken dominerade ville filantropernas 

erbjuda ordnade förhållanden så att de fattiga inte skulle behöva göra uppror 

för att skapa förändring. 

Den mentalitet som så småningom skulle bli en del av arbearnas strategi 

för att fa makt företräddes av filantroperna. Bristen på framförhållning eller 

snarare omöjligheten till framförhållning ansågs länge vara det främsta 

hindret för att ta sig ur fattigdomen och förändra tillvaron till det bättre. De 

främsta medlen för de fattiga att förändra sina liv skulle därför bli planering 

och framförhållning.277 Och filantroperna tog sig rätten att förmedla värdet 

därav. 

Filantropins insatser för de fattiga kom i en situation när fa andra 

skyddsnät fanns. Arbetarnas egenorganisering var i huvudsak inriktad på 

arbetsmarknaden och det privata livet tenderade att komma i skymundan i 

kampen för ett värdigt liv. Arbetarklassens kvinnor fick tillfälle att tolka och 

ordna vardagslivet.278 När socialdemokraterna så småningom engagerade sig 

i bostadsfrågan och familjepolitiken skilde sig deras retorik om familjen och 

hemmet obetydligt från filantropernas. 

277 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren (Stockholm, 1988). 
278 Se Jonas Frykman & Orvar Lövgren, "På väg - bilder av kultur och klass", i Jonas 
Frykman m .fl. Modärna tider: Vision och vardag i folkhemmet (Lund, 1985), s 123ff. 
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II. ESTETIK 
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Och detta är det väsentliga, kärnan av all 
hemkultur, all djup trivsel i hemmet; det 
måste vara en personlig skapelse, växa som 
ett varmt skyddande hölje kring den 
enskilde, kring familjen; bilda den sunda 
basen för tillfredsställandet av dess 
materiella behov och den goda ramen kring 
dess mänskliga liv, dess andliga intressen 
och verksamhetsbegär.1 

INLEDNING 
"Bostadsfrågan" har hittills handlat om hur man diskuterat och faktiskt 

byggt bostäder för de mindre bemedlade. Det har handlat om konkreta mil

jöer som kök, toalett, tvättstuga och arbetsstuga. I denna avhandlingsdel 

kommer estetikens betydelse för bostadsfrågan att beröras, närmare bestämt 

estetiken i hemmet. Estetik är inte bara teoretiserad skönhet. Den innehåller 

också en pedagogik. Gör si eller så och det blir vackert! 

Hur förhåller sig då hemmet till bostaden. Arkitekten Christina Redwall 

beskriver i sin licentiatavhandling Bostadens estetik hur under 1800-talet en 

särskillnad mellan bostad och hem utvecklades.2 Hemmet laddades med 

känsla och kom framförallt att beteckna det liv som levdes i bostaden. 

Ramarna för detta liv utgjordes av bostaden och de ting med vars hjälp man 

inredde bostaden. Men det är svårt att dra en skarp gräns mellan bostad och 

hem. Självklart betingar de varandra. Estetiska omdömen gäller givetvis 

även bostaden. Samma enskilda bostad värderas olika beroende på i vilket 

hus den är belägen och hur omgivningen ser ut. Även andra kriterier av 

social art ingår i en sådan värdering, något som jag återkommer i 

skildringen av HSB:s hus. 

Debatten om hemmets skönhet utgjorde en del av bostadsfrågan. De 

som särskilt engagerade sig menade att inredningen kunde, om den var 

vacker och ändamålsenlig, fullkomna bostaden. Det fanns naturligtvis 

organisationer och personer som i första hand var upptagna av de enskilda 

tingens utseende. Många kopplade emellertid samman det vackra hemmet 

1 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet: Det enkla svenska hemmet (Stockholm, 
1925), s 8. 
2 Christina Redwall, Bostadens estetik: Om relationen mellan människa och bostad 
(Göteborg, 1987), s lOff. 
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med den goda bostaden. Både egnahemsrörelsen och ett tilltagande byg

gande av lägenheter i staden gjorde det särskilt angeläget att belysa hur 

dessa nya typer av bostäder skulle kunna gestaltas. Den tidens formulering 

av hemidealen har förblivit märkligt välbekanta genom tiden. Sekelskiftets 

avantgardistiska hem har blivit något av det ideala hemmet. 

Skönhet och hemideal har främst varit ett intresseområde för arkitekter, 

konstvetare och etnologer. Jag ska här, kortfattat, redovisa de arbeten som 

haft betydelse för min avhandling. Först ska nämnas några skrifter som 

närmast är klassiker inom området. Gregor Paulssons Svensk stad /-// 

behandlar bostad och hem ur flera aspekter.3 I andra delens inledande 

kapitel diskuteras just sekelskiftets hemideal under rubriken estetisk 

moralism. Därmed vill Gregor Paulsson betona den tidens debattörers upp

fattning om ett samband mellan estetik och moral. 

Konstvetaren Elisabet Stavenow-Hidemark har särskilt intresserat sig 

för sekelskiftet. Hennes avhandling Villabebyggelse i Sverige 1900-1925 

behandlar inte bara det genomförda villabyggandet utan analyserar infly

tandet från utlandet och de idéer som låg bakom de förverkligade projek" 

ten.4 Stavenow-Hidemark ägnar ett kapitel åt två hem i Dalarna, Carl 

Larssons Lilla Hyttnäs och Karl-Erik Forsslunds Storgården samt ett kapitel 

om Ellen Keys skrift Skönhet i hemmen. Elisabet Stavenow-Hidemarks bok 

Svensk Jugend förtjänar även att omnämnas, liksom hennes Sub Rosa som 

behandlar det engelska inflytandet som detta kommer till uttryck i Erik 

Folckers heminredningsbutik.5 Konstvetaren Gunilla Frick har skrivit en 

avhandling, Svenska Slöjdföreningen och konstindustrin före 1905, där det 

bland annat beskrivs hur Svenska Slöjdföreningens arbete inriktas på 

konstindustri.6 Etnologen Sofia Danielssons avhandling om Handarbetets 

Vänner, Den goda smaken och samhällsnyttan presenterar såväl föreningens 

historia och ideologi som verksamhet.7 

Konstvetaren Bo Grandien har på ett brett och infallsrikt sätt behandlat 

nygöticismens betydelse i 1800-talets Sverige: Rönndruvans glöd: 

3 Gregor Paulsson, Svensk Stad del 1: Liv och stil i svenska städer under 1800-talet 
(1950) samt del 2: Från bruksby till trädgårdsstad (1953) (Lund, 1972). 
4 Elisabet Stavenow-Hidemark, Villabebyggelse i Sverige 1900-1925: Inflytande från 
utlandet, idéer, förverkligande, diss.(Stockholm, 1971). 
5 Elisabet Stavenow-Hidemark, Svensk Jugend (Stockholm, 1964) samt av samma 
författare Sub Rosa: När skönheten kom från England (Stockholm, 1991). 
6 Gunilla Frick, Svenska Slöjdföreningen och konstindustrin före 1905, diss. (Stockholm, 
1978). 
7 Sofia Danielsson, Den goda smaken och samhällsnyttan: Om Handarbetets Vänner och 
den svenska hemslöjdsrörelsen, diss. (Stockholm, 1991). 
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Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet.8 Även i hans bio

grafiska verk om arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, Drömmen om 

renässansen, finns intressanta och viktiga frågeställningar som rör arkitek

turens och arkitekternas villkor.9 Konstvetaren Bengt Nyström har i sin av

handling om formgivarna Alf Wallander och Gunnar Wennerberg, Konsten 

till industrin! Alf Wallander och Gunnar G:son - två formgivare från sekel

skiftet. En studie i svensk Art Nouveau 1895-1909, behandlat just den tids

period som också kommer att uppmärksammas i föreliggande kapitel.10 

Sociologen Jan Olof Nilsson tar i sin avhandling Alva Myrdal: en virvel 

i den moderna strömmen bland annat upp Elna Tenows inredningsideal.11 

Etnologerna Orvar Löfgren och Jonas Frykman har i Modärna tider berört 

hemkulturen och särskilt finrummet.12 Den goda smaken har Orvar Löfgren 

diskuterat i samband med utställningen och katalogen Folkkonsten: All 

tradition är förändring.13 

Svenska Slöjdföreningens specialnummer Form genom tiden: 

Människans Rum och Ting (1992) innehåller flera relevanta uppsatser. 

Konstvetaren Ingela Lind skriver i, "Ett nytt hem för arbetarklassen", om 

1917 års hemutställning och Bo Grandien i "Det skönas värld eller Venus i 

såskoppen" om de semperska idealen.14 Svenska Slöjdföreningens 

jubileumsbok Formens rörelse innehåller flera artiklar av intresse, bland 

andra en av idéhistorikern Gunnela Ivanov, "Den besjälade industrivaran".15 

Svenska Möbler 1890-1990, Monica Boman m fl, är ett standardverk inom 

området. Bengt Nyströms "Från status till borgerlig vardag", Sigrid Eklund 

8 Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-
talet (Stockholm, 1987). 
9 Bo Grandien, Drömmen om renässansen: Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och 
mångfrestare (Stockholm, 1979). 
10 Bengt G.T. Nyström, Konsten till industrin! Alf Wallander och Gunnar G:son 
Wennerberg - två formgivare från sekelskiftet. En studie i svensk Art Nouveau 1895-
1909, diss. (Stockholms universitet, 1971). En bearbetad och förkortad upplaga har 
senare utgivits, Konsten till industrin: Alf Wallander och Gunnar Wennerberg som 
konstindustriella formgivare (Lund, 1982 ). 
11 Jan Olof Nilsson, Alva Myrdal: En virvel i den moderna strömmen, diss. (Stockholm, 
1994). 
12 Orvar Löfgren &Jonas Frykman, "På väg - bilder av kultur och klass", i Jonas Frykman 
m.fl., Modärna tider (Malmö, 1985). 
13 Orvar Löfgren: "Den svenska rikssmaken och vardagens kreativitet", i Gunnar Arnborg 
m. fl., Folkkonsten: All tradition är förändring (Stockholm, 1992), s 17-30. 
14 Form genom tiden: Människans Rum och Ting, specialnummer av Form (1992). 
15 Formens rörelse: Svensk form genom 150 år, red. Kerstin Wickman (Stockholm, 
1995). 
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Nyströms "Funktionalism i folkhemmet" och Monica Bomans "Vardagens 

decennium" har tematiserat frågor av intresse för detta kapitel.16 

De många hemutställningar som förekom under den aktuella tiden har 

inte uppmärksammats på ett samlat sätt. 1930 års Stockholmsutställning 

faller utanför denna avhandlings tidsram, men jag vill ändå nämna konst-

vetaren P.G. Råbergs avhandling Funktionalistiskt genombrott (Stockholm, 

1972) eftersom han där uppmärksammar den estetik som utvecklades ur de 

funktionalistiska idealen.17 Idéhistorikern Anders Ekströms avhandling Den 

utställda världen handlar om 1897 års Stockholmsutställning.18 Intressant 

för mig är dennes diskussion om den kulturella hegemonin. Ekström visar 

övertygande på sambanden mellan industrimännens och teknikernas fram

stegsvänliga ideal och en kvardröjande idealism representerad av kunga

huset. Anders Ekström framhåller hur moderniseringen föregrep 

modernismen som mentalitet eller tankestil. 

Flera arkitekter har berört arkitekternas situation vid den aktuella tiden. 

Anna Östberg har i avhandlingen Arkitekterna och deras yrkesutveckling i 

Sverige beskrivit arkitekternas professionalisering.19 Björn Linn har i Osvald 

Almqvist, en arkitekt och hans arbete20 berört situationen kring den aktuella 

tiden liksom Eva Rudberg i avhandlingen Uno Åhrén?1 

Många har intresserat sig för hemmets estetik. Mitt syfte har varit att 

fokusera på de mindre bemedlades hem. Givetvis var det få som enbart 

talade om de mindre bemedlades hem och de särskilda estetiska regler som 

skulle gälla för dessa. Som kommer att framgå av kapitlet om hem

utställningar erbjöd dock de små lägenheterna ett gynnsamt tillfälle att 

åskådliggöra sekelskiftets ideala estetik. 

I det inledande kapitlet analyserar jag vad jag kallar funktionsestetiken. 

Viktiga källor i detta kapitel är Richard Berghs och Ellen Keys skrifter och 

ett framträdande tema är förbindelsen mellan estetik och etik. Man ville inte 

bara åstadkomma vackra utan också goda och moraliska hem. Med sådana 

hem kunde - det är en återkommande tanke - ett gott samhälle skapas. 

16 Svenska Möbler 1890-1990, red. Monica Boman. (Lund, 1991). 
17 P.G. Råberg, Funktionalistiskt genombrott: Radikal miljö och miljödebatt i Sverige 
1925-1931, diss. (Stockholm, 1972). 
18 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar, diss. (Stockholm, 1994). 
19 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige, diss. (Göteborg, 1984). 
20 Björn Linn, Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete (Stockholm, 1967). 
21 Eva Rudberg, Uno Åhrén: En föregångsman inom 1900-talets arkitektur och 
samhällsplanering, BFR T 11:1981, diss. (Stockholm, 1981). 
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Smakfostrarna är huvudpersoner i nästa kapitel. Här berörs ett antal 

enskilda personer men också organisationer av särskild betydelse för spri

dandet av vad som uppfattades som god smak. Smakfostrarna agerade inom 

de egna organisationerna men skapade också en arena för debatt om den 

goda smaken. Jag tar min utgångspunkt främst i smakfostrarnas folk

bildande ambitioner medan deras hegemoniska anspråk ställs åt sidan. 

I kapitlet om utställningar har jag gjort ett urval. Eftersom Stockholm är 

viktigaste orten har utställningar som ägt rum där tagits med. Vidare har jag 

valt de utställningar som presenterade hela hem. Svenska Slöjdföreningens 

och Svensk Konstslöjds utställningar av möbler och textilier faller således 

delvis utanför ramarna för vad jag bedömt vara relevant i detta 

sammanhang. De utställningar som valts har, i en eller annan form, haft 

bostäder för mindre bemedlade som sitt tema. Jag vill visa hur utställning

arna förändrades från att ha varit fullskaliga iscensättningar av tänkta hem 

till utställda hem i nyuppförda bostäder. Tyngdpunkten försköts från utställd 

inredning till en fullständig bild av bostaden och hemmet. 

Åtskilliga skrifter om hemmet publicerades under undersöknings

perioden. Ellen Key och Richard Bergh skrev i Verdandis skriftserie och 

Carl G. Laurin i Heimdahls. De hade därmed en given publik. Ett stort antal 

skrifter handlade om det egna huset och publicerades som rådgivnings

böcker. Jag har emellertid här valt att lyfta fram en skrift av Harald 

Boklund. Anledningen är att den, till skillnad från de flesta andra, direkt 

beskriver lägenheten i flerfamiljshuset. Viktig för mig har också varit den 

skriftserie som gavs ut av Natur och Kultur. I denna serie ingår Carl 

Malmstens Skönhet och trevnad i hemmen samt Ernst Spoléns Ditt hem: 

Hur det bygges och inredes?2 För att belysa mångfalden av skrifter har jag 

också uppmärksammat en i stort sett obemärkt skrift av konstnären Einar 

von Strohkirch, Hur hemmet danas (Uppsala, 1927).23 

Arkitekterna och bostadsfrågan är ett kapitel som bildar övergång till 

nästa avhandlingsavsnitt om politiken. Arkitekterna var estetiskt aktiva men 

i takt med att deras yrke förändrades blev de mer samhällsengagerade. Detta 

har jag velat belysa i det avslutande kapitlet. 

Källmaterialet har huvudsakligen bestått av samtida debattskrifter, 

artiklar, utställningskataloger, fotografier från utställningar, recensioner av 

böcker och utställningar. Ellen Key, som var något av en portalgestalt i den 

22 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmen (Stockholm 1925) samt Ernst Spolén, 
Ditt hem: Hur det bygges och inredes (Stockholm, 1923). 
23 Einar von Strohkirch, Hur hemmet danas (Uppsala, 1927). 
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tidens idédebatt, behandlas mycket summariskt. Orsaken därtill är att i alla 

sammanhang när estetik och skönhet i hemmet står på dagordningen är hon 

omnämnd och därigenom mycket välkänd. 

Syftet med denna del av avhandlingen är att belysa den estetiska debatt 

som var inriktad på hemmets gestaltning. Det är dock inte enbart debatten 

som står i centrum utan jag har också velat fästa uppmärksamhet på de 

personer som debatterade och de media vari debatten fördes. Estetikens 

materialitet i form av textilier och möbler berörs men far stå tillbaka för 

själva diskussionen om tingen och deras syfte. 

Den frågeställning som särskilt intresserat mig är hur den estetiska de

batten påverkat uppfattningen av de mindre bemedlades boende. Vilken 

grundsyn har den debatterande eliten haft på sina potentiella mottagare? 

Vilka värden har de velat lyfta fram? Estetik för hemmet var inte en perifer 

subjektiv smakfråga utan blev ett sätt att förstå hela hemkulturen. Skönheten 

blev en strategi för det goda hemmet. Det är om detta som följande kapitel 

handlar. 
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Att skapa hemmet ljuft och kärt och skapa 
landet starkt och sundt!24 

7. Skönhet och hemkultur vid sekelskiftet 
Sekelskiftets ideala hem är vi väl fortrogna med. Carl Larsson har målat av 

det. Hemmet i Sundborn, som Karin och Carl Larsson skapade åt familjen, 

åskådliggör den hemmets estetik där mor, barn och vardag stod i för

grunden. Huset med dess fantasieggande tillbyggnader var centrum i ett 

hem som även omfattade den endast delvis tuktade trädgården och som för

lorade sig in i landskapet med den löftesrika sjön som en förmedlande länk. 

Denna idyll utgör något av en prototyp för bilden av det svenska hemmet -

stugan invid sjön med skogen susande som en stor modersfamn bakom. För 

flertalet, i synnerhet för dem som bodde i städerna förblev det en vision. 

Men inte desto mindre har hemmet i Lilla Hyttnäs gjort sig påmint i de 

anonyma stadslägenheterna. 

Flera omständigheter bidrog till att en ny estetik för vardagens hem ut

vecklades i slutet av 1800-talet. Hygienismen, en strömning som ville öka 

medvetenheten om hygienens betydelse för bekämpandet av smittsamma 

sjukdomar, bidrog mycket påtagligt till de nya idealen. Ljusa interiörer, lätt-

skötta material och tåliga ytskikt favoriserades. Solen, ljuset och luften blev 

viktiga delar i den nya vardagskonsten. 

De nationalromantiska stämningar som började ta form vid samma tid 

riktade konstnärers och formgivares uppmärksamhet mot den inhemska 

naturen. Inspiration för formgivningen hämtades alltmer flitigt därifrån. Den 

levande och växande naturen tillskrevs både estetiska och moraliska 

kvaliteter. 

Under senare delen av 1800-talet var inflytandet från den tyska 

estetiska debatten mycket påfallande. Den verkade såväl inspirerande som 

normerande för hur de estetiskt korrekta miljöerna skulle utformas. I Eng

land hade en friare gestaltning av vardagens miljöer vunnit insteg och det 

engelska inflytandet luckrade upp den tyska dominansen. Men under det 

första decenniet under 1900-talet kom återigen Tyskland att bli aktuellt, inte 

minst med anledning av bildandet av Deutscher Werkbund 1907. 

24 Elsa Törne (Elna Tenow), Kärlek och lycka (Stockholm, 1910), s 28. 
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Intresset för familjen och vardagens villkor och betydelse för samhället 

bidrog till utformningen och preciseringen av hemmets estetik. Den ftink-

tionsestetik som blev resultatet gestaltade vardagens sysslor och stämningar 

på ett kongenialt sätt. Även om funktionsestetiken så småningom ersattes av 

en funktionalistisk estetik har sekelskiftets formspråk lämnat outplånliga 

spår i uppfattningen om det goda hemmet. Det är grunden för denna 

funktionsestetik som i det följande kapitlet ska skisseras. 

Hygien 

För filantroperna var de hygieniska kraven viktiga och därför uppskattade 

de sol, ljus och luft i bostäderna och mellan husen. De filantropiskt byggda 

bostäderna utformades också, så långt det var möjligt, med hänsyn till 

grundläggande hygieniska fordringar. Dessa hänsynstaganden tycks 

emellertid inte ha inspirerat filantroperna till några nämnvärda estetiska re-

flektioner, vad gäller gestaltandet av hemmet. Hygienen antogs dock ha be

tydelse för människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Kultur

radikaler som Knut Wicksell och Hjalmar Öhrvall såg hygienismen som en 

nödvändig del av samhällsläran. Inspirationen hade de fatt av läsningen av 

Georg Drysdales Samhälls lärans grunddrag, eller fysisk, sexuel och 

naturlig religion som utkom på svenska 1879. I denna skrift finns en stark 

koppling mellan kroppslig och själslig sundhet - en koppling som blev 

vanlig i talet om vikten av renlighet.25 De hygieniska föreskrifterna var om

fattande och sträckte sig från uppmaningar att bada och hålla kläderna rena 

till hälsofostran av barnen och samhällsplanering. Den koppling som på 

detta vis upprättades mellan renhet och samhällsansvar kan tyckas våg

halsig. Men onekligen har denna koppling varit livskraftig. Renheten för

blev under lång tid en strukturerande princip för de skötsamma - för dem 

som tog ansvar för samhället. 

Hygienismens förespråkare uppfattade smuts och orenlighet som starkt 

bidragande till de okontrollerbara och obotbara sjukdomarna. Stadsborna 

hade fatt erfara de fasansfulla konsekvenserna av undermåliga sanitära för

hållanden. Att bygga vatten- och avloppsledningar framstod som viktigt i 

bekämpandet av sjukdomar och överdödlighet. Även om bakteriologin som 

vetenskap slog igenom redan i slutet av 1860-talet förblev hygienismen i 

25 Kjell Jonsson, "En nybadad renrasig svensk...", i I framtidens tjänst: Ur folkhemmets 
idéhistoria (Stockholm, 1986), s 102-125; Georg Drysdale, Samhällslärans grunddrag 
eller fysisk, sexuel och naturlig religion (Stockholm, 1879). Se även Hjalmar Öhrvall, 
Renlighet och frisk luft Verdandis småskrifter nr 84 (Stockholm, 1900) och Elna Tenow, 
Renhet: En häfstångför den enskilde och samhället (Stockholm, 1906). 
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ytterligare ett halvsekel den mest betydelsefulla rörelsen, både i kampen mot 

sjukdomar och för ett renligare och därmed, som man såg det, sedligare 

liv.26 Hygienismens förespråkare negligerade inte de bakteriologiska orsa

kerna, men bakteriologin tillhandahöll, som det förefaller, en otillräcklig 

uppsättning argument för att förändra livsföringen.27 Man kan säga att 

bakteriologin och hygienismen gick hand i hand även om de bakomliggande 

förklaringarna skilde sig åt.28 

Redan tidigt under 1800-talet anade man ett samband mellan dåliga bo

städer och spridning av sjukdomar. Hygienismens företrädare varnade 

människor för farorna i att inandas de överfyllda bostädernas ohälsosamma, 

skämda luft. Hygienismens syn på de epidemiska sjukdomarnas smittvägar 

ledde bland annat till att en del av de sjuka erbjöds att vistas i miljöer som 

var planerade för att i största möjliga utsträckning förhindra smitta, som 

sanatorier och särskilda bostäder för tuberkulossjuka. 

Genom att andas ren luft ansågs man både kunna undgå smitta och till

friskna. När man tänker på att vardagslivet för de flesta innebar en bland

ning av såväl matlagning som tvätt i det kök, där hela eller delar av familjen 

sov, är det inte svårt att förstå varför kraven på luftväxling sågs som en 

avgörande faktor för att förbättra bostäderna. Således angavs storleken av 

ett rum med hjälp av kubikmeter luft - för att försäkra sig om att takhöjden 

blev tillräcklig - och inte i ytenheter som senare blev vanligt.29 

De som hade möjlighet till rekreation kring sekelskiftet uppmanades att 

söka sig till platser, där den friska luften ansågs kunna öka deras välbefin

nande. Flera så kallade luftanstalter som till exempel Mösseberg i Väster

götland byggdes för rekreation och konvalescens. Mösseberg, liksom flera 

andra liknande ställen, låg uppe på en höjd för att garantera optimal 

26 Många skäl fanns för att bakteriologin inte slog igenom i praxis. Ett var att 
bakteriologin inte kunde konkurrera ut föreställningar om sjukdomars ärftlighet. 
27 Hjalmar Öhrvall, Renlighet och frisk luft (Stockholm, 1900), s 8. 
28 Eva Palmblad, Medicinen som samhällslära (Göteborg, 1990). Se även Sören 
Edvinsson, Den osunda staden (Stockholm, 1992). 
29 I SOS, 1912-1914 års allmänna bostadsräkning del I (Stockholm, 1920), anges 

storleken i m3 Även SOS 1918 års undersökningar rörande mindre bemedlades 
bostadsförhållanden använder denna måttangivelse. I 1920 års bostadsräkning fanns inte 
frågan om storlek med i det formulär som låg till grund för sammanställningen. Nästa 
allmänna bostadsräkning gjordes 1933. Vid denna tidpunkt anges storleken med hjälp av 
kvadratmeter varvid framgår att 9 m2 betraktades som ett minimimått för ett bostadsrum. 
Således kan man antaga att det tidigast kring 1920 blev accepterat att använda 
kvadratmeter som måttangivelse för bostadsrum. I den statliga utredningen Praktiska och 
hygieniska bostäder: Bostadssociala minimifordringar å med allmänt understöd 
tillkommande smålägenheter (Stockholm, 1921), användes företrädesvis kvadratmeter 
även om relationen mellan m2 och m3 diskuteras, se t.ex. s 88. 
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luftväxling. Andra populära platser låg intill sjöar och vikar. Pensionatet 

Getå vid Bråviken, en populär tillflyktsort för flera av Stockholms akade

miker, var ett sådant exempel. Svenska Turistföreningen gav från 1904 ut 

en skrift där landets samtliga sanatorier, luftanstalter, vilohem och pensionat 

fanns registrerade. Påfallande många betonade den friska luftens betydelse i 

allmänhet men också dess terapeutiska verkan. På många ställen, inte minst 

på kurorterna, förenades luftterapin med olika former av vattenterapi.30 

Skollovskolonierna som omtalades i kapitlet om Stockholms Arbetarehem 

erbjöd stadsbarnen frisk luft, sol och ljus. Kolonierna låg, kanske inte 

oväntat, i Stockholms skärgård. 

Även om filantroperna inte utformade några estetiska ideal med hygie-

nismen som utgångspunkt fanns det andra som gjorde det. Hygienismen 

kom i hög grad att influera både bostädernas utformning och hemidealen. 

En konsekvens av tilliten till solen, ljuset och luften blev att huset på landet 

sågs som den ideala bostaden. De hygieniska aspekterna var förvisso inte de 

enda som gjorde huset på landet attraktivt, men de fanns med som grund

läggande kvaliteter. Arkitekt Ragnar Östberg skriver till exempel i sin skrift 

Ett Hem om hur huset ska placeras så att "solen, allas vår välgörare" på 

bästa sätt kan belysa rummen.31 Vurmen för det egna hemmet i lantlig miljö 

kom att bli långvarig. 

Året efter Carl Larssons presentation av sitt hem gav hembygds

rörelsens främste inspiratör, Karl-Erik Forsslund, ut Storgården: En bok om 

ett hem. Karl-Erik Forsslunds beskrivning av livet på Storgården är en 

programmatisk hyllning till den friskhet som solen ljuset och luften skänker 

människorna på landet, till skillnad från stadens förskämda miljöer. Tidens 

sjukdomar såg Forsslund som ett resultat av stadslivet och utbrister: "...bort 

med den 'intressanta blekheten1, bort med allt blodbristskryt, allt bleksots

kotteri." Han hyllar livet på landet och skriver i en dikt: 

Och spänstiga och viga vi 
oss svinga upp på klippans topp 
och bada där vår nakna kropp 
i gyllne luft, i sol och vind, 
i doft av hägg och rönn och lind, 
och böja knä och lyfta 
mot höjden våra händer.32 

30 Svenska Turistföreingens vägvisare: Vilo- och kurorter i Sverige (Stockholm 1904-
1920). 
31 Ragnar Östberg, Ett Hem: Dess byggnad och inredning, Verdandi nr 131 (Stockholm, 
1913), s 7. 
32 Karl-Erik Forsslund, Storgården: En bok om ett hem (1900) (Stockholm, 1918), s 151. 

145 



Hygienismen fick alltså symbolisk betydelse genom att de, som förmådde 

leva ett sunt och hygieniskt riktigt liv, också uppfattades som själsligt och 

sedligt föredömliga människor. Särskilt viktigt var detta för människorna i 

staden. Stadens hot mot hygienismens etos gav, som vi sett, upphov till 

direkta fördömande av staden.33 Men många människor var hänvisade att bo 

där. Hur skulle de hygienistiska kraven i staden kunna tillgodoses? 

Författaren och samhällsdebattören Elna Tenow gav ut en tidskrift, 

Fylgia, vars huvudsakliga innehåll var koncentrerat kring det önskvärda att 

leva ett naturenligt liv. I detta naturenliga liv badade man, promenerade i 

den friska luften, åt vegetarisk mat och bar lediga kläder. Kvinnor föresprå

kade för egen del en friare klädsel. Reformklädedräkten, som den kallades, 

omhuldades av Ellen Key och Elna Tenow argumenterade i Fylgia för 

denna. Bakom pläderingen för en hygienisk livsföring anar vi ett starkt 

patos.34 

Hygienismen riktade uppmärksamheten också mot bostadens inre plan

lösning. Bostadsköket som inte sällan var bostadens enda rum kunde endast 

bristfälligt ordnas på ett hygieniskt tillfredsställande sätt. Bostadsköket var 

utan tvivel det rum i lägenheten som flitigast användes såväl dag som natt. 

Fukt, mögel och dåliga möjligheter att vädra skapade stora problem för 

familjerna. Det behövdes ingen stor fantasi för att föreställa sig hur det 

kunde se ut under golven dit smutsvattnet rann genom golvspringorna. 

Hjalmar Öhrvall påtalade problemet35 och arkitekten Lars I. Wahlman ger 

en övertydlig, demagogisk bild därav, när han argumenterade för olje-

målade, lättskötta och hygieniska golv. 

Jag har sett ett gammalt, hundratals gånger skuradt, hederligt golf uppbrutet, jag 
har sett fyllningen därunder böljande af maskar, maskar som varit mina grannar 
och medbyggare i åratal - och jag drog mina slutsatser beträffande lämpligheten af 
omålade golf och skurning. Ett måladt och betsadt och oljadt golf är en ringa 
kostnad en gång för alla, men skurborsten, smutsfloderna, snusklukten, hemmets 
ständigt återkommande upp- och nedvändhet är borta för alltid, och i gengäld har 
man detta putsade, snygga intryck, som det målade golfet ger.36 

33 Vurmen för lantlivet förmedlade han inte bara genom sitt eget liv och hem utan 
sedermera som rektor för Brunnsviks folkhögskola, belägen inte långt från Storgården. Se 
Göran Rosander m. fl., Karl-Erik Forsslund: Författare - Folkbildare -
Hembygdsvårdare, Dalarnas Hembygdsbok 1991 (Hedemora, 1991), passim. 
34 Fylgia (1895-1897), passim. Se även Ronny Ambjörnsson, "Elna Tenow - vardagens 
visionär", i Obemärkta: Det dagliga livets idéer, red. Ronny Ambjörnsson & Sverker 
Sörlin (Stockholm, 1995) samt Anna Enberg, Hygien och moral: Om tidskriften Fylgia, 
1895-1897, institutionen för idé-och lärdomshistoria, Uppsala universitet (1993). 
35 Hjalmar Öhrvall, Renlighet och frisk luft, Verdandis småskrifter nr 84 (Stockholm, 
1900), s 16. 
36 Lars Israel Wahlman,"En gård och dess trefnad ", Ord & Bild( 1902), s 32. 
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Byggnadslagstiftningen tillhandahöll otillräckliga forordningar för att reg

lera standarden på lägenheterna. Däremot reglerade hälsovårdsstadgan från 

1874 i någon mån bostädernas standard. En särskild bostadsinspektion in

rättades, som en underavdelning av hälsovårdsnämnden, i Sverige först 

1906. En sådan hade funnits sedan 1851 i England, som också i mycket 

annat var ett föregångsland.37 Bostadsinspektören skulle granska såväl de 

bostäder som nybyggdes som de redan befintliga. Utgångsläget i alltför 

många bostäder var dock så dåligt att några egentliga varaktiga förbättringar 

inte var möjliga. Ett exempel därpå kan hämtas från en av de två första 

bostadsinspektörerna, Kerstin Hesselgren. Hon försökte, nästan förtvivlat, 

att hjälpa de fattiga kvinnorna att förbättra inomhusklimatet. Det enda råd 

mot fukten hon hade att ge var att med hjälp av varma tegelstenar försöka 

dra fukten ur väggarna. Ohyran var inte mycket lättare att tampas med. I 

vissa hus påstods väggarna gunga av ohyra.38 

Elna Tenow åberopade behovet av att reformera köket som hon menade 

var "ett centrum, en samlingsplats, en genomfarsport för all hemmets 

orenlighet och snusk."39 Hon ville helt enkelt avskilja själva arbetsdelen av 

köket från matplatsen och umgängesdelen. Elna Tenow företrädde en 

radikal linje som fick uppmärksamhet redan vid den här tiden. Fredrika 

Bremer-förbundet arrangerade en hemutställning i Lund, som baserades på 

hennes idéer om hur hemmet skulle organiseras. Förutom de grundläggande 

hygienistiska bevekelsegrunderna för reformförslagen grundade Elna 

Tenow sina boendeidéer på tanken om hjälp till självhjälp. Den självhjälp 

Elna Tenow talade om syftade på husmoderns möjligheter att utan hemhjälp 

sköta hemmet.40 Med ett välplanerat hem kunde medelklassens kvinna själv 

klara av hushållsarbetet och även få tid över för att förverkliga andra 

intressen. Elna Tenow fokuserade tidigt dilemmat med kvinnors dubbla 

arbetsuppgifter.41 

I Stockholms Arbetarehem undervisade Kerstin Key redan före sekel

skiftet i konsten att sköta ett hem. Hon gav handfasta råd om hur madrasser 

37 SOU 1935:49, s 50ff. I denna utredning finns ett historiskt avsnitt om 
bostadsinspektionen varvid framgår att Stockholm fick sin första bostadsinspektion 1906. 
Därefter kom Göteborg 1909 och 1913 fanns bostadsinspektion i 13 städer. 
38 Ruth Hamrin-Thorell m.fl., Boken om Kerstin Hesselgren: En vänstudie (Stockholm, 
1968), s 63f. 
39 Elna Tenow, Solidar (Stockholm, 1905), s 139. 
40 Mitt Hem, "Solidarvillan på Lunda-utställningen", 1907:12 . 
41 Ronny Ambjörnsson, "Elna Tenow - vardagens visionär", i Obemärkta (Stockholm 
1995). Se även Jan Olof Nilsson, Alva Myrdal: En virvel i den moderna strömmen 
(Stockholm, 1994), s 92ff. 
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skulle stoppas och hur olika material skulle skötas och hållas rena. Kerstin 

Key bidrog därigenom till vad man kan kalla en professionalisering av 

hemmets skötsel. Mathilda Langlets skrift Husmodern i staden och på 

landet42 är ett tidigt exempel på upplysning rörande frågor i hemmet, 

utgiven av en kvinna som inte hade någon offentlig position men som talade 

med kraft och myndighet. Den tidiga professionaliseringen utgick på detta 

sätt från enskilda kvinnor som inte bara gav goda råd till vänner och 

bekanta utan såg sig föranlåtna att ta till orda offentligt. 

Sådana kvinnor organiserade kurser i hemskötsel, matlagning, 

klädsömnad såväl inom industrin som inom frivilliga organisationer.43 Syftet 

var att hemmen skulle förbättras och kunskap spridas om husmoderns 

arbetsvillkor. Så småningom fick också husmödrarna sin egen organisation. 

1919 bildades Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund med Agnes 

Ingelman-Palmstierna som ordförande.44 En samlingspunkt för de 

professionaliserade kvinnorna inom området var Föreningen för Rationell 

Hushållning, som bildades 1917 på initiativ av skolköksinspektrisen Gertrud 

Bergström.45 Denna organisation blev en viktig röst i debatten om hemmet, 

inte minst genom dess månatliga tidskrift Hem och Hushåll46 

Vikten av att hålla rent fick många att gå till storms mot det sena 1800-

talets överlastade interiörer. Trasmattor, bomullstyger skulle ersätta sammet 

och plysch. I takt med att hemmen moderniserades blev materialkunskap allt 

viktigare för husmödrarna. Nya material för golv, väggar och skåp, liksom 

nya material i köksinredningen krävde nya färdigheter. Ännu under 1920-

talet när HSB på några fa år moderniserade köket på ett genomgripande sätt, 

fanns fortfarande mycket ny kunskap att förmedla. 

Det fanns i hygienismens yttringar en skillnad mellan kampen mot 

elementära, sanitära missförhållanden och smuts och orenlighet av mera 

kulturell och ideologisk art. Redan Hjalmar Öhrvall påpekade, med hän

42 Mathilda Langlet, Husmodern i staden och på landet (Stockholm, 1884). En andra 
upplaga kom 1892. Förutom denna digra skrift skrev hon en rad andra 
upplysningsskrifter kring hemmet bl.a. Ett eget hem (Stockholm, 1891). 
43 Kerstin Norlander, "Den kollektivistiska husmoderligheten. Södra KFUK och 
fabriksarbeterskorna i Stockholm 1887-1930", i På tröskeln till välfärden (Stockholm, 
1995), s 104-128. 
44 Se bl.a. Britta Lövgren, Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige 
1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut, diss. (Stockholm, 1993), s 
77 f. 
45 Peder Aléx, "De osynliga intellektuella - exemplet Gertrud Bergström", i Obemärkta 
(Stockholm, 1995), s 211-214. 
46 Professionaliseringen av hushållsarbetet behandlas utförligt av historikern Britta 
Lövgren i hennes avhandling Hemarbete som politik, (Stockholm, 1993). 
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visning till en icke namngiven källa, att smuts var en sak på fel ställe.47 

Hygienismen bestod till en inte ringa del av något som skulle kunna kallas 

kulturkamp mot smutsen. Det handlade om att definiera de rätta platserna 

för olika ting och aktiviteter. 

Hygienismens genomslag skapade en konsensus kring vikten av 

ordning och reda, att allt skulle ha sin rätta plats. Skötsamheten blev rent av 

ett emancipatoriskt förhållningssätt inte minst för underklassen.48 De väl

ordnade hemmen gav inspiration för de manliga arbetarnas skötsamhet. 

Ordning, planering och framförhållning var de eftersträvansvärda kvaliteter 

som kvinnorna förväntades förverkliga. Samtidigt förväntades samma 

kvinnor också utveckla individuella färdigheter och egenskaper. Kvinnorna 

hade en skyldighet mot sig själva att inte bara axla Marthas mantel. 

Marthasbekymmer äro bra och nödvändiga, tag dem endast ej allt för ostentati vt 
och tänk på, att lifVet är rikt på så mycket annat äfVen."49 

Detta dubbla budskap till kvinnorna visar bland annat på hygienismens olika 

sidor. Bland Marthas bekymmer fanns för det första den påtagliga materiella 

sidan av hygienismen, där den konkreta kampen mot fukt, mögel och 

orenlighet fördes. Den andra sidan var kulturkampen mot smutsen, en kamp 

som framför allt medförde nya krav på ordning. Men hygienismen 

påverkade också moraluppfattningen. Ett sunt och hälsosamt liv inkluderade 

ett otal aspekter alltifrån personlig hygien, motion och ledig klädsel till 

stunder av vila och återhämtning. 

Slutligen ska framhållas hur hygienismens inflytande också kom att få 

konsekvenser för vad som uppfattades som estetiskt tilltalande. För sekel

skiftets arkitekter, som Ragnar Östberg och Lars Israel Wahlman, blev det 

svårt att acceptera bostäder och inredning som inte tillgodosåg de hygie

niska kraven. Bostäder som var ljusa och väl ventilerade bedömdes också 

som vackra. Hygieniska krav blev helt enkelt till en del av hemkulturens 

estetik. De lättskötta ytorna och de lättskötta möblerna omhuldades. Blanka 

vita ytor gav starka associationer till hygien och renhet, vilket bidrog till att 

dessa ord flitigt förekom när ideala miljöer skulle beskrivas. De vita ytorna 

förekom dessutom i de existerande, ideala hemmen. Exemplen kan hämtas 

47 Denna kulturella förståelse av smuts har Mary Douglas utvecklat i sin inflytelserika 
bok Purity and Danger (London, 1966). Se även Kirsi Saarikangas, Model Houses for 
Model Families, diss. (Helsingfors, 1993). 
48 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren (Stockholm, 1988). 
49 Idun, "Ordning i hemmet", 1899:53, s 2. Berättelsen om Maria och Martha återfinnes i 
Lukas 10:38-42. 
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från Carl Larssons Lilla Hyttnäs och från Ellen Keys Strand och från ut

ställningar. Men också anonyma interiörer, bevarade på bild, vittnar om de 

vitlackerade möblernas popularitet.50 Denna estetik bottnar kanske främst i 

resultatet av kulturkampen mot smutsen. Men de faktiska materiella aspek

terna åskådliggjordes även genom det vita och blanka som obarmhärtigt 

avslöjade smuts och orenlighet. 

Även stadsplaneringen influerades av hygienismen. Vid sekelskiftet 

flyttade de välbesuttna, i synnerhet de välbesuttna från kultureliten, ut till 

naturskönt belägna områden. Nya villastadsdelar byggdes. I Djursholm, 

Stocksund och Storängen gestaltades tidens ideal.51 Den nya staden 

Djursholm norr om Stockholm, som grundades 1889 av bankdirektören 

Johan Ulrik Palme, var dessutom något av ett utopiskt projekt. Vurmen för 

naturen var där oupplösligt förenat med ett socialt och kulturellt 

engagemang, alltså ett slags sedlighet på samhällelig nivå.52 

Trädgårdsstadsidéerna som vann insteg i Sverige vid sekelskiftet hade 

en stark förbindelse med hygienismen.53 I nya trädgårdsstäder skulle 

behovet av bostäder för de mindre bemedlade kunna tillgodoses. Träd

gårdsstaden, som hade entusiastiska och inflytelserika förespråkare, 

lanserades emellertid i en tid då det var svårt att överhuvudtaget bygga till

räckligt billiga bostäder för de mest behövande. Några områden byggdes, 

men i de fall man uppförde egnahem eller lägenheter större än ett rum och 

kök blev det för dyrt för arbetarfamiljen. Kopplingen mellan hygienism och 

natur skulle emellertid hålla i sig under mycket lång tid. Med funktionalis-

50 Svenska Möbler 1890-1990, red. Monica Boman (Lund 1991), s 24 samt interiör från 
Stockholms Arbetarehem, se Stockholms Arbetarehems arkiv, fotoalbum. 
51 Elisabet Stavenow-Hidemark, Villabebyggelse i Sverige (Stockholm, 1971). 
52 Exempel på detta är inrättandet av Samskolan, som integrerade olika stadier, och där 
flera framstående kulturpersonligheter arbetade. Genom Natanael Beskows försorg blev 
det möjligt redan kring sekelskiftet för flickor att ta studenten. Se "Samskolan" i Staden 
på landet, red. Bertil Krän (Stockholm, 1982). Natanael Beskow som var teolog men ej 
prästvigd kom även att vara inspiratören för byggandet av Djursholms kapell som är 
närmast en ekumenisk kyrka där det från början gavs utrymme för lekmän att predika och 
bland dessa även kvinnor. Se Djursholms kapell: Sjuttio år (Stockholm, 1968). Se även 
Kerstin Thörn, "Djursholm - utopi bland villavägar", i kommande Idéhistoria i norr, red. 
Bosse Sundin (Umeå, 1997). 
53 Johan Rådberg, Den svenska trädgårdsstaden (Stockholm 1995). Se även Hans Bjuhr, 
Stadsplanering kring 1900: Med exempel från Göteborg och Albert Lilienbergs 
verksamhet, diss. (Göteborg, 1984), s 169 ff. 

150 



mens genombrott hyllades fortfarande naturens rikedom och växtlighetens 

betydelse för de goda bostäderna och de lyckade stadsmiljöerna.54 

Naturen 

Naturens symboliska och reella innebörd och betydelse i samband med 

bostadsbyggandet och hemmen är en mångfacetterad företeelse. Här ska 

endast antydas vilka som torde ha varit de viktigaste aspekterna. Naturen 

framstår i vissa sammanhang som ett föredöme för människor. Kontakten 

med naturen ansågs också ha ett välgörande inflytande på människor. 

Naturen var dessutom levande och i naturens livsprocesser fanns 

existentiella värden att ta till vara. Slutligen blev naturens formrikedom en 

viktig inspirationskälla för konstnärer och konsthantverkare. 

Den engelske konstvetaren och filantropen John Ruskin fäste stort av

seende vid den levande växtlighetens betydelse för människors välbefin

nande. Dessa tankar hade, som nämnts i tidigare kapitel, redan Agnes 

Lagerstedt och andra besökare i England kommit i kontakt med, inte minst 

genom Octavia Hill. Inspirationen förmedlades också genom Arts and 

Crafts och dess tidskrift The Studio som lästes i de radikala konstnärs

hemmen och bland debattörer och idéspridare. Grönska på gårdarna och 

mellan husen och blommor i fönsterkarmen var den levande hälsobringande 

naturens möjligheter att i stan förhöja livskänslan för de boende. Agnes 

Lagerstedt planterade träd på Stockholms Arbetarehems gård och Carl 

Larssons blomsterfönster inspirerade många att ta efter. När konstnären 

Richard Bergh beskrev några fattigkvarter i Stockholm gav han de 

blommande krukväxterna i fönstren ett slags existentiell betydelse. 

Vidare meddelar krukväxten liksom all spirande vegetation människan intrycket av 
något uppåtsträvande, på visst sätt fritt men dock organiskt och lagbundet 
växande.55 

Skönhetens förbindelse med det levande och det rofyllda måste ses i ljuset 

av det intensiva intresse för det svenska och inte minst den svenska naturen 

som omhuldades vid samma tid. Richard Bergh skrev i december 1899 en 

uppsats om svenskt konstnärskynne i Ord & Bild, där han uppehöll sig vid 

den svenska naturens särskildhet och betydelse för konsten. 

54 Martin Kylhammar, Den okände Sten Selander: En borgerlig intellektuell (Stockholm, 
1990), s 22ff. Gotthard Johansson, "Höghus i landskap", i Kritik (Stockholm, 1941), 
s203ff. 
55 Richard Bergh, Det skönas problem, Verdandis småskrifter nr 125 (Stockholm, 1904), 
s7. 
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Nu är konsten inte till alla delar jämförbar med den esteticerade 

vardagen. Men det fanns element i de konstnärliga uttrycken som fick be

tydelse även inom vardagslivet. Richard Bergh angav ett slags sentimentalt 

vemod som en grundton i det nordiska. Den äkta nordiska konsten "skulle 

längtas fram, ty i norden är konsten icke en produkt af lyckan - utan af läng

tan."56 Och det är den svenska naturen som föder längtan. Längtan efter 

hemmet är en längtan efter den röda stugan, men kanske än mer efter "den 

hvita björken. Jag längtar efter den mörka skogen och det stilla vattnet. Men 

mest längtar jag efter - längtan." Denna starka identifikation med naturen 

fick sitt uttryck i den nästan självklara presentationen av den röda stugan 

som Hemmet. Hemmet skulle omges av de milda vindarna och 

"sommarnattens bäfVande ljusflod". Som redan nämnts ingick en del av 

naturen i det larssonska hemmet i Sundborn. Carl Larsson förbättrade den 

omedelbara delen av naturen, den som omgav huset. 

Här var icke mycket grönt när vi kommo hit. Men jag gräfde upp slagg här och 
hvar, köpte dikesjord, som jag fyllde groparna med, samt satte dit telningar af 
björk, lind, kastanje, pil, hagtorn, berberis och andra dumma 'prydnadsbuskar', al, 
fläder, hägg, asp, ja ek, äppelträd, jasmin, rosor, krusbärs- och vinbärsbuskar samt 
en liten gran och en liten tall.57 

Storgården fick i ännu högre grad sin särställning genom dess förbindelse 

med naturen. Redan på första sidan, där Forsslund presenterar Storgården, 

framgår hur den är en del av landskapet och naturen. 

Det är som vuxet ur jorden, slutet och ädelt lugnt som ett tempel. Det är en värld 
för sig, eller åtminstone ett rike för sig, av skogar och berg och blåa vatten skilt 
från närmasta grannrike. Det omgärdas på två sidor av en urgammal trädgård -
några knotiga körsbärs- och äppelträd, några hoptrasslade krusbärs- och 
vinbärsbuskar, en lummig syrenberså, en risig spireahäck och för resten vilt gräs -
samt av två vikar, den ena djup och klar, den andra grund och vassfylld58 

Naturen var lockande i sin oberördhet, men det var förstås den av männi

skan tuktade naturen som hade störst betydelse när det gällde hemmet. 

Visserligen blev trädgården särskilt synlig i förhållande till den omgivande 

naturen. Och trädgården kunde, liksom huset, förstärka platsens och natu

rens karaktär. Den kunde också upphäva den genom att i den tuktade 

trädgården skapa en egen värld. Nationalromantiska stämningar gav anled

56 Richard Bergh, "Svenskt konstnärskynne", Ord&Bild 1900, s 132. 
57 Carl Larsson, Ett Hem: 24 målningar med text af Carl Larsson (Stockholm, 1899), s 
1 1 .  
58 Karl-Erik Forsslund, Storgården, (Stockholm, 1918), s 11. 
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ning till att forma miljöer där den svenska naturen laddades med nationella 

värden. Gunnar Sundbärg låter förhållandet till naturen bli till en del av det 

svenska folklynnet. Kärleken till naturen präglade svensken, enligt 

Sundbärg. Men naturen gav oss också någonting tillbaka. "I den varma 

kärleken till naturen ligger säkerligen en god del af förklaringen till vårt 

folks ännu obrutna fysiska styrka."59 

Inom konsthantverket användes naturen som inspirationskälla. I 

nationalromantisk anda hämtades exemplen från de susande skogarna och 

från gullvivorna på marken och näckrosorna i vattnet. Även de jugend-

inspirerade konstnärerna och konsthantverkarna som Alf Wallander på 

Rörstrand och Gunnar Wennerberg på Gustavsberg lät sig inspireras av den 

svenska naturen samtidigt som de avbildade nymfer och antikiserande motiv 

på sitt porslin. Alf Wallander använde i sina textila arbeten huvudsakligen 

svenska naturmotiv. En av de mest uppmärksammade textilierna är en duk 

av Alf Wallander där flygande hägrar bildar motiv. I den mån möbler 

ornamenterades hämtades motiven från den svenska naturen.60 Dessa 

återfanns även inom arkitekturen till exempel på Ferdinand Bobergs posthus 

i Stockholm. 

Men även de mest national- och naturromantiska formgivare kunde, 

som vi ska se, i sitt konstnärliga skapande låta sig inspireras av främst 

engelska förebilder.61 

À ndamålsenl ighet 

Om hygien och naturromantik var två utgångspunkter för sekelskiftets este

tik var ändamålsenligheten den formande principen. Innebörden av denna 

princip hade ännu inte antagit funktionalismens motto att formen följer 

funktionen. Sekelskiftets ändamålsenlighet var subtilare genom att den ville 

omfatta både vardagens sysslor och dess stämningar. Ändamålet var att 

forma det goda livet i hemmet. Den viktigaste vägen för att så tydligt som 

möjligt åstadkomma detta var att frilägga vardagens innebörd. En stol skulle 

vara bekväm att sitta på, en kopp skön att hålla i. Vardagen blev definierad 

genom familjens samvaro och de enskilda familjemedlemmarnas intressen. 

59 Gustav Sundbärg, Det svenska folklynnet: Aforismer (Stockholm, 1912). Sundbärg 
publicerade redan under 1890-talet en tillfällighetsskrift där hans tankar om svenskens 
förhållande till naturen presenterades. 
60 Elisabet Stavenow-Hidemark, Svensk Jugend (Stockholm, 1968). Se även Bengt 
Nyström, Konsten till industrin/, Stockholms universitet (1971), samt den förkortade 
versionen (Lund, 1982). 
61 Elisabet & Ove Hidemark, "Kontinenten och Sverige. Influenser på arkitektur och 
konsthantverk omkring 191 T\ Fataburen 1968, s 71-92. 
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Representativitet och eftergifter för konsumtion av ting utan uppgift i 

vardagslivet var företeelser som starkt ifrågasattes. Men det var återigen 

ingen funktionell ensidighet. Istället var det William Morris kända sentens 

"Have nothing in your houses that you do not know to be useful, or believe 

to be beautiful" som tycks ha varit vägledande.62 Ändamålet var både att 

värna om skönheten och funktionen. 

Ändamålsenligheten uppfordrade till förenkling. En estet som Carl G. 

Laurin tyckte att alla fula ting borde läggas i en lår och spikas igen för att 

öppnas om hundra år då föremålen blivit kulturhistoriskt intressanta. Även 

Elna Tenow förespråkade förenkling, en utrensning av alla onödiga föremål. 

Det nutida hemmet är i allmänhet för stort och möblerna för många. De behöfliga 
möblerna oftast för tunga och svårhandterliga och de obehöfliga eller lyxmöblerna 
för lätta och ömtåliga, för utsirade och invecklade. Och vad som sagts om 
lyxmöblerna må i än större utsträckning tillämpas på prydnadsföremålen: för 
många, för ytliga, för tidsödande och därför i stort sedt meningslösa.63 

Ellen Key gick också till storms mot de överlastade interiörerna. Hennes 

kritik var grundad både på estetiska överväganden och kvinnopolitiska. I de 

svårskötta hemmen missbrukade kvinnorna sin kraft. Hon ansåg att de hade 

viktigare uppgifter i livet än att jaga damm. Ellen Key tog avstånd från allt 

som hon uppfattade som smaklöst, överlastat och dammsamlande. 

Ändamålsenlighet kunde skapa medvetenhet om den goda smaken. Därmed 

förhöjdes hemmets värde och anseende. 

Man har också börjat inse, att stickade och virkade saker sällan äro vackra, framför 
allt att det är avskyvärt att ge våra rum likheten med torkvindar genom att fylla 
dem med döda vita fläckar i form av överdrag, borddukar och antimakassar, vilka -
då de äro virkade - dessutom fastna i allt och därigenom bli dubbelt avskyvärda. 
[...] En kvinna skulle i stället gagna och glädja världen mera, om hon sove bort de 
timmar, hon på detta rysliga svagsinne använder - för att icke tala om huru mycket 
bättre hon skulle bruka den genom att promenera eller läsa en bok.64 

I detta uttalande går det inte bara att utläsa vad som är ändamålsenligt för 

hemmets gestaltande. Samtidigt skärskådas kritiskt uppfattningen om vad 

som var kvinnors viktigaste uppgift i hemmet. Som redan påtalats skulle 

kvinnan vara skicklig på att hålla rent, ordna hemmet praktiskt samtidigt 

som hon inte skulle bli så nitisk att hemmets lugna trevnad hotades. Ibland 

62 William Morris, Hopes and Fears for Art (London, 1979), s 108. 
63 Elna Tenow (Elsa Törne), Solidar (Stockholm, 1905), s 75. 
64 Ellen Key,"Skönhet i Hemmen", Idun, julnummer 1897 utgiven senare i Skönhet för 
alla, Verdandis skrifter nr 77 (Stockholm, 1899). Här återgiven från Ellen Key, Hemmets 
århundrade: Ett urval av Ronny Ambjörnsson (Stockholm, 1976), s 84. 
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var det viktigare att sätta sig med en bok i handen än att brodera. De mång

tydiga budskapen kom att prägla debatten om kvinnans uppgift under 

decennier. 

Ett ändamålsenligt inrett hem förhöjde vardagens sysslor. Finmöblerna 

och finrummet hade inget egenvärde längre. Det främsta argumentet mot 

finrummet var att det inte motsvarade några tydliga behov hos den vanliga 

arbetarfamiljen till skillnad från borgerskapet som behövde representativa 

rum. Inga rum skulle möbleras bara för gäster eller som en eftergift åt 

invanda förväntningar och föreställningar. Det var för den egna familjens 

medlemmar, inte minst för barnen, som hemmen skulle inredas. Den energi 

med vilken finrummet kritiserades kom ur åsikten att det saknades ett sam

band mellan hemmets uttryck och det liv som levdes där. Eftersom skönhet 

och sanning ansågs hänga samman måste hemmet avspegla det faktiska liv 

som levdes där. Det borde finnas en överensstämmelse mellan liv och 

hem.65 

Ett rum far en själ först när en människa där röjer sin själ; när det visar oss vad 
denna människa minnes och älskar, huru hon dagligen lever och arbetar.66 

Människor uppmanades välja möbler till hemmet utifrån deras enskilda 

kvaliteter och funktioner. Bort med det färdiga möbelgarnityret som ansågs 

alltför förutsägbart, stort och krävande!67 Enskilda möbler skulle komma till 

användning just där de behövdes. Det som skapade den annorlunda stäm

ningen i hemmet i Sundborn var inte minst den okonventionella samman

sättningen av enstaka möbler. Samma stil och stämning finns på Ellen Keys 

Strand, där ärvda möbler blandats med enstaka inköp och gåvor.68 Ingen 

65 Kerstin Thörn, "En god bostad för det riktiga livet", i I framtidens tjänst (Stockholm, 
1986). 
66 Ellen Key, "Skönhet i hemmen", i Hemmets århundrade: Ett urval av Ronny 
Ambjörnsson (Stockholm 1976), s 82. 
67 Ett möbelgarnityr betecknar en grupp av möbler utförda i samma stil. Matsalsbord med 
stolar samt åtminstone ett större skåp var de vanligaste delarna i ett möbelgarnityr. Stilen 
kunde variera. Det kanske vanligaste har vait ett garnityr i mörkbetsat ek med ett 
ornament av rosor på stolsryggen bland annat. Möbelgarnityret fanns med samma 
möbeldelar fortfarande på 1940-talet. Då var polerad björk ett populärt material. På 
femtiotalet börjar soffgruppen - som jag skulle vilja kalla vår tids möbelgarnityr - att bli 
populär. Och den populariteten finns fortfarande. Ännu dominerar soffgruppen 
vardagsrummet. 
68 Samma karaktär hade Alf och Gerda Wallanders hem i Stocksund och senare på 
Kaptensgatan i Stockholm. Se Bengt Nyström, Konsten till industrin! (Lund, 1982), s 87 
samt tidskriften Svenska Hem i Ord och Bilder 1913. 
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stram enhetlighet i stil eller färgsättning utan ett fritt komponerande av de 

möbler, textilier och ting som befanns vackra och funktionella. 

Funktionsestetik 

Hygien, naturromantik formades genom en strävan efter ändamålsenlighet 

till en ny estetik som jag vill kalla funktionsestetik. Konstnärerna och arki

tekterna kring William Morris i England flyttade skönheten nära oss genom 

att hävda att vardagens ting kunde förmedla skönhetsupplevelser. Som 

Hannah Arendt påpekar i Människans villkor intimiserades konsten och ar

kitekturen under 1800-talet på så sätt att intresset försköts från det offent

liga till det privata.69 Samtidigt emotionaliserades både hemmet och konsten 

och blev medel till upplevelser och stämningar. 

Det var en estetisk utmaning att ägna sig åt ett fritt konstnärligt 

skapande av vardagsmiljön. Särskilt tillfredsställande var det om de boende 

själva tillverkade sin inredning. Då implanterades genom hantverket en 

kvalitetskänsla i tingen. Men tidigt förvandlades dessa förhoppningar till en 

önskan om att fostra människor till medvetna konsumenter av vardagens 

ting. Även då kunde ett kreativt och konstnärligt förhållande till tingen ut

vecklas. Särskilt genom förmågan att skapa överensstämmelse mellan män

niskan och hennes hem. "Därför, o svensk, rädda dig i tid, blif åter enkel 

och värdig [...]. Då skall du blifva lycklig i känslan af att vara dig själf, dig 

skall väl gå, och du skall länge lefVa på jorden."70 Carl Larssons manliga 

och något patetiska ord visar dock hur viktigt det var för tidens ledande 

formgivare och debattörer att finna överensstämmelse mellan tingen och 

livet, finna vägen till vad som skulle kunna betecknas som ett autentiskt liv. 

Autenticiteten var dessutom förutsättningen för att själva livet blev till ett 

konstverk. Tingens betydelse för människors identitet gav på ett oblygt sätt 

utrymme för varufetischism. Kring sekelskiftet handlade det om att de äkta, 

sköna tingen skulle garantera det goda och riktiga livet. 

Skönheten i hemmet var alltså nära förbunden med kraven på 

autenticitet och äkthet. Äktheten var inte bara moralisk eller sedlig utan 

också konkret och materialistisk. Debatten om äkthet handlade om överens

stämmelse mellan material, teknik och ändamål. Ellen Key, Richard Bergh, 

Ragnar Östberg och andra betonade vikten av att inredningen överens

stämde med användningen och att möblernas utformning stämde överens 

med träets inneboende möjligheter. Även i tidningsartiklar som berörde 

69 Hannah Arendt, Människans villkor (Stockholm, 1988), s 74ff. 
70 Carl Larsson, Ett Hem (Stockholm, 1899), s 4. 
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heminredningsfrågor hade frågan om äkthet aktualitet. I t.ex. Mitt Hem 

uppmanades läsaren att besinna vikten av äkthet även om eftergifter ibland 

måste göras. 

Köp inga möbler i eftergjord stil, det må nu vara barock, rokoko eller empire. Det 
finnes ej sannare ord för det än oäkta, d.v.s. det, som ett hem mest af allt skall 
undvika. [...] Du kan äfven, om du har vissa möbler i en stil, komplettera med 
liknande, märk väl jag säger liknande, ej lika, ty någon skillnad på de äkta och 
imiterade måste alltid finnas.71 

När hemmet inreddes på ett genomtänkt sätt med de äkta, det vill säga icke 

stil- och materialimiterade möblerna och de rätta, vackra enskilda tingen 

tänktes de på ett genomskinligt sätt visa fram de människor som bodde i 

hemmet. Ingen skulle möblera för gästerna utan var och en skulle framhäva 

det personligt viktiga, "...ett präktigt ritbord åt din man, en gobelinvävstol åt 

dig, och ett stort bokskåp åt er båda."72 Tingens äkthet förlänade männi

skorna en moralisk och känslomässig äkthet, vilket blev till en del av 

ändamålsenligheten. 

Estetiken kring sekelskiftet baseras på hygienismens och naturens 

skönhet. Kraven på ordning och ändamålsenlig organisering av vardagen 

sätter ramar för hur denna skönhet kan uttryckas. Funktionsestetiken kring 

sekelskiftet utmärktes av en stilblandning som genom sin kongeniala sam

mansättning gav en enhetlig atmosfär åt hemmet. Vardagens sysslor utför

des i dessa rum och vardagens stämningar togs till vara, gestaltades och 

förstärktes. 

* 

När debatten om hemidealen aktualiserade skönheten som en angelägen 

fråga var den kanske viktigaste anledningen därtill att skönheten helt enkelt 

sågs som nyckeln till ett lyckligt liv och en lycklig värld. Insikt om det 

sköna fanns inte aktivt hos alla men kunde uppodlas genom bildning och 

upplysning. Genom att skönheten nästan betraktades som extraherad ur 

hygienismen, naturromantiken och ur strävan efter ändamålsenlighet gick 

den att fånga och beskriva. De associationer som den ytterst förenklade 

stolen eller bordet gav sina brukare hade ett värde. Påmindes man om vikten 

av att hålla rent kunde användaren i sin föreställning fa kontakt med den 

71 Mitt Hem, 1907:8. Hela artikeln av Maja Linde är en tydlig presentation av det 
förhärskande heminredningsidealet: fri gruppering av enstaka möbler, inget överflöd av 
broderier, väl valda konstverk, stilfullt arrangerade blommor etc. "Intet får verka 
meningslöst, allt ska ha sin orsak." 
12 Mitt Hem, 1907:8. 
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strimma av framtidstro som hygienismen ville skapa. Likaså kunde de inslag 

från naturen som gjordes till en del av hemmet skapa en samhörighet kring 

känslan för den svenska naturen. Även naturens hälsobringande krafter 

gjorde sig påminda därigenom. 

Den funktionsestetiska tendensen utvecklades och förstärktes med 

tiden. Att skönheten skulle stå i förbindelse med det praktiska och 

funktionella medförde att det upprättades ett samband mellan bejakandet av 

det sköna och förmågan till organisering och planering av den egna 

tillvaron. Dessutom kom olika strategier för kvinnors liv att förtydliga 

möjliga hållningar till hemmet. Skönheten kring sekelskiftet innehöll 

otvivelaktigt nostalgiska drag, som de radikala debattörerna under de första 

decennierna under 1900-talet till stor del ersatte med ett häftigt bejakande 

av det nya moderna. Men Richard Berghs nordiska sentimentala vemod 

försvann aldrig helt från det svenska skönhetssinnet. På de rostfria 

diskbänkarna står fortfarande brickorna med motiv från Sundborn där de 

vita björkarna sprider sin glesa skugga över barnen. 
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Skönhet är blott ett löfte om lycka. 3 

8. Smakfostran 
Vardagslivets skönhet syftade till att ge vardagslivet ett behag. Det goda 

livet i hemmet kunde lättast förverkligas om sambanden mellan skönhet, 

godhet och sanning uppenbarades. Denna platoniserade skönhetsuppfattning 

delades av flera av de tidiga smakfostrarna. Oberoende av förklaringsgrund 

tilldelades förmågan att uppfatta det sköna som essentiell för människan. 

Att lära sig att se och välja det sköna hade också sina funktionella och 

pragmatiska bevekelsegrunder. Inte minst sambanden mellan känslan för det 

sköna och skötsamhet blev i detta sammanhang avgörande för den estetiska 

folkbildningen. 

Redan Svenska Slöjdföreningen som bildades 1845 påbörjade vad som 

kom att kallas ett folkbildningsarbete vad gäller uppfattningen av god smak. 

Arbetet hämtade inspiration inte minst från Tyskland och flera 

konsthistoriker kom att spela en betydelsefull roll i formulerandet av 

estetikens betydelse för hemmet. Nya organisationer som Handarbetets 

Vänner och Hemslöjden blev tongivande och många kvinnor fick möjlighet 

att utveckla sin förmåga att gestalta hemmen. Även arkitekter fann deras 

arbeten betydelsefulla för hemmens inredning. Flera, för folkbildnings

arbetet viktiga personer, inspirerades av den tyska debatten, samtidigt som 

inflytandet från England och Arts and Crafts också fick ett utrymme. 

Här ska främst redogöras för var smakfostrarna återfinns. Vi skall också 

antyda vilka möjligheter de hade att föra ut sina idéer och nå inte bara de 

redan intresserade. De smakfostrare som här introduceras lade en viktig 

grund för den under 1900-talets första decennier alltmer utvidgade och 

formaliserade fostran i konsten att bo och ordna sin vardag. Själva upp

fattade dessa sin fostran som en form av folkbildning. Kooperativa 

förbundet satte estetisk folkbildning på sitt program redan under 1910-talet 

och HSB, som vi ska se i längre fram, kom att betyda mycket för 

tillägnelsen av det moderna livets estetiska etos. 

* 

73 Stendhal, Om Kärleken (1822) sv. övers. 1947 (Stockholm, 1986), s 246. 
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God smak innefattar inte på något entydigt sätt det sköna. God smak 

tenderar mera att tolkas som en social kompass. Människor med likartade 

värderingar bekräftar varandras estetiska omdömen. Så har idéhistorikern 

Anders Ekström i sin avhandling Den utställda världen visat hur 

presentationen av tingen kanaliserade borgerlighetens hegemoniska 

ambitioner. Att inreda sitt hem på ett funktionsestetiskt sätt var för smak

fostrarna kring sekelskiftet ett uttryck för god smak. 

Som framgått av föregående kapitel fanns ännu vid sekelskiftet en upp

fattning om det sköna som i huvudsak synonymt med det sanna och det 

goda. Tankar, idéer och värderingar kan vara mycket långlivade och dröja 

sig kvar trots att många yttre omständigheter radikalt förändrats. 

Uppfattningen om den goda smaken och dess välsignelsebringande 

inverkan på människornas liv kan inte bara uppfattas som ett sätt att 

markera en viss grupps självförståelse. Däri innefattades också en önskan 

om att sprida kunskap om denna goda smak som alltså i dessa sammanhang 

ansågs vara en tillgång för alla människor. Den goda smaken var ett medel 

inte bara för individen att fa del av det goda och sanna utan det ansågs 

också viktigt för det goda samhället. Just det goda hemmets betydelse med 

ansvar för familjemedlemmarnas moraliska fostran betonades. Liksom 

skolan behövde en god fysisk miljö för att kunskapen skulle kunna för

medlas till barnen behövde hemmen vara utformade med uppmärksamhet 

och omsorg för att rätt kunna härbärgera familjen. 

Konstvetarna 

Kvinnorna blev i stor utsträckning bärare av den goda smaken, men det var 

män som till en början artikulerade den. Under lång tid var de tyska stil

idealen mest inflytelserika. Det var främst den nydanande arkitekten 

Gottfrid Semper (1803-1879) som formulerade riktlinjer för estetiken. Hans 

materialistiska syn på estetik verkade förnyande. Han tog avstånd från tank

lös Ornamentik och menade att en analys av tingens förutsättningar - mate

rial och teknik - skulle styra formgivningen. Det innebar inte att han tog av

stånd från historiska stilar. Tvärtom menade han att det fanns urstilar som 

kunde användas i sitt rätta sammanhang beroende på ändamålet. Visserligen 

har Semper blivit den arkitekt som kanske framför alla andra har förbundits 

med ett slags antikvariskt stilstudium. Men då bortser man från intentionen 

bakom användandet av de historiska stilarna. Så menar konstvetaren Gregor 

Paulsson att Sempers arkitektur därigenom konvergerar mot den 
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realistiska.74 Här ska främst Sempers betydelse för konstindustrin 

uppmärksammas. De estetiska grundreglerna var dock desamma. Dessa 

formulerade han i sitt stora arbete Der Stil in den technischen und 

tektonischen Künsten, som kom ut i två band 1861-1863. Bo Grandien 

framhåller i sin studie över nygöticismen under 1800-talet hur Semper för

söker tillämpa ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i det att han hävdar att 

varje bruksföremål eller konstföremål hade sitt ursprung i en grundform 

som var betingad av ändamål, material och teknik.75 

Sempers idéer förmedlades till Sverige genom Jakob Falke, ledare för 

Wiens konstindustrimuseum. Genom tillfälligheter kom Falke att besöka 

Sverige. Han arbetade här under en kortare tid och besökte även därefter 

landet. Hans skrift Konsten i Hemmet publicerades i den av Sophie 

Adlersparre utgivna Tidskrift för Hemmet innan den kom ut som bok 1876. 

Falke förde en kamp mot den obetänksamma dekoren och ville införa en 

slags ändamålsenlighet i konstindustrin. 

Det är alltså ändamålet, som i första rummet skapar formen. Men härjemte finnas 
andra faktorer, som inverka bestämmande vid den närmare utbildningen af denna, 
vid hvad man kunde kalla dess specialisering. Sådana faktorer äro råämnet, hvaraf 
en sak tillverkas, och tekniken, med hvars hjelp den utföres. Valet af material 
beror på ändamålet, valet af teknik åter på materialet. Det förra kommer sålunda i 
andra, tekniken i tredje rummet. Konstnären är ofri gentemot ändamålet; han är här 
bunden af den allmänna form, som det praktiska behofvet bjuder. [...] 
Det konstindustriela föremålet är sålunda resultatet af de tre faktorerna: ändamål, 
material, teknik. Härtill kommer såsom en fjerde, motsatt de öfriga, konstnärens 
idé, hans afsigt.76 

Falke tog i sempersk anda inte avstånd från historiska stilar. Tvärtom kom 

Falkes insatser att uppmuntra till sökandet efter den egna urformen. Nygö

ticismen, den fornnordiska vurmen, kan ses som ett resultat av de semperska 

tankegångarna, förmedlade genom Falke. Just genom hans faktiska närvaro 

i landet och genom hans tidiga publicering kom Falke att betyda mycket, 

inte minst för inriktningen av Svenska Slöjdföreningen. 

Falke introducerades i sin tur i Sverige av Fritz von Dardel som valts 

till ordförande i Svenska Slöjdföreningen 1871. Dessa två herrar bidrog 

påtagligt till att Svenska Slöjdföreningen avvecklade de flesta delar av sin 

vittförgrenade verksamhet och koncentrerade sig på konstindustrin. Den 

norske konstvetaren Lorentz Dietrichson var dock den viktigaste förmed-

74 Gregor Paulsson, Konstens världshistoria: Från barocken till nutiden (Stockholm, 
1963), s 189. 
75 Bo Grandien, Rönndruvans glöd (Stockholm, 1987), s 193. 
76 Jakob von Falke, Konststilar och konstslöjd (Stockholm, 1885), s 58. 
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låren av Falkes idéer. Dietrichson var professor i konsthistoria vid Konst

akademin i Stockholm och verksam i Svenska Slöjdföreningen. Dietrichson 

ville liksom Falke verka för produkter som kunde förädla konsumenterna. 

Bo Grandien framhåller Dietrichsons omutlighet vad gäller kraven på att all 

estetisk bildning skulle vila på vardaglig grund, "...hur kan den njuta 

konstverk, som ej är emottaglig för det som ligger honom allra närmast: 

skönheten i det vardagliga lifvet, som ej har sinne för ett tilltalande hem?"77 

Denna uppmärksamhet på hemmet kan sannolikt antas ha samband med det 

inflytande som konstnärinnan Mathilde Dietrichson utövade på sin make. 

Dietrichson hade en inställning till konsten som nästan var platonsk i den 

meningen att han tänkte sig att det fanns en fulländad form i varje föremål. 

Dietrichson utvecklade ett program som han kallade Skönheten i hemmet 

som starkt påminner om det som Ellen Key sedermera skulle bli så upp

märksammad för.78 

Även om de semperska idéerna bar på möjligheter till ett friare förhåll

ningssätt till formen kom det tyska inflytandet att gynna användandet av 

historiska stilar. I nygöticistisk anda var från 1870-talet och några decennier 

framöver vurmen för det fornnordiska nästan epidemisk. I alla tänkbara 

sammanhang återfanns drakslingor och andra motiv och former som för

bands med det fornnordiska. Hemmets betydelse uppmärksammades också 

som ett medel att återuppväcka en fornnordisk anda. Bo Grandien har på ett 

intressant sätt framhållit hemmets symboliska roll där formen skulle anknyta 

den patriarkala fornnordiska storstugan med härden i centrum vid vilken 

husmodern stod och övervakade vad som skedde.79 Alla skulle samlas kring 

det stora bordet med fadern placerad i högsätet. Hemmets samlande 

funktion underströks framöver även om det fornnordiska tonades ner och 

kvinnan tilldelades en viktigare plats än mannen. Ellen Key var en av dem 

som tydligast lyfte fram kvinnans betydelse, medan till exempel en arkitekt 

som Ragnar Östberg gärna betonade den värmande härden och samlingen 

av familjen. Falke var emellertid mycket förtjust i renässansens interiörer 

och detta stilideal kom att bli ansett som estetiskt korrekt i de burgna 

77 Lorentz Dietrichson, "Producentens och Konsumentens förhållande till frågan om 
skönhetssinnets utveckling i vårt dagliga lif', Nordisk Tidskrift för byggnadskonst och 
slöjd (1871), s 9. 
78 Bo Grandien, "Det skönas värld, eller Venus i såskoppen" Form genom Tiden, 
specialnummer Form (1992), s 25 ff. 
79 Bo Grandien, Rönndruvans glöd (Stockholm, 1987), s 219ff. 
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hemmen.80 

Kanske ska det här göras ett kort förtydligande. Den estetik som jag 

talar om var naturligtvis en estetik som endast den verkliga kultureliten 

kunde tillämpa. De allra flesta var underkastade de tillfälligheter som styr 

utformningen av ett hem. Ärvda möbler blandades med enstaka nyinköp. 

Motstridiga intressen styrde utformningen av hemmet. Men detta hindrade 

inte att de estetiskt korrekta miljöerna kunde utöva ett inflytande. Skillnaden 

mellan en stilenligt inredd renässansmatsal och en mera eklektiskt inredd 

sådan var stor, men det fanns en gemensam nämnare i det grundläggande 

konceptet. 

Även i de fattigas hem tycktes finnas en konsensus kring hur det skulle 

se ut. Man inredde rummet, om man hade ett, med en högt uppbäddad säng, 

en panelsoffa och en chiffonjé med prydnadssaker. Bord med stor duk 

omgivet av stolar stod mitt på golvet. Framför fönstret hängde vita tråd

gardiner och på väggarna fotografier, oljetryck och kanske en väggklocka.81 

Rummet presenterades alltid fint och välstädat och användes troligen mest 

för att sova i. På kvällen förvandlades de flesta smålägenheterna till ett hav 

av sängplatser eftersom det vanliga var att familjen med många barn i bästa 

fall bodde i ett rum och kök.82 Denna rumstyp återfinns på många bilder och 

de enskilda möblerna går att härleda till tidens möbelfabrikanter.83 

Jakob Falke hade inte enbart betydelse för den principiella hållningen 

till konsten. Han kom att fördjupa resonemangen genom att titta på olika in

riktningar av främst konstindustrin. Därigenom kom han fram till att det 

finns skillnader mellan manliga och kvinnliga konstarter. Kvinnans område 

är "den lilla konsten", vilket är liktydigt med den textila konsten. Falke fick 

betydelse i särskiljandet av ett kvinnligt konstområde från ett manligt. 

Enligt Falke är kvinnan överlägsen mannen inom den textila konsten. 

Utövandet av den textila kvinnliga slöjden har dessutom det goda med sig 

att kvinnan inte behöver lämna hemmet. Kvinnans konstnärliga och hus

moderliga arbete kan på ett smidigt sätt förenas. Just kvinnors följsamhet 

och anpassningsförmåga åskådliggörs, tänker sig Falke, i det textila materi

80 Som ett närmast kuriöst exempel kan nämnas att i början av 1920-talet inredde arkitekt 
Sven Wallander, som blev ledare för HSB, sin matsal i den nybyggda lägenheten på 
Valhallavägen i renässansstil. 
81 Se t.ex. Elisabet Stavenow-Hidemark, "Några storstadsbostäder vid 1800-talets slut", i 
Hem och bostad, Idéhistoriska skrifter, nr 5 (Umeå, 1986), s 3Iff. 
82 Sängproblemet måste ha varit överhängande för de barnrika familjerna, i tidskriften 
Mitt Hem, nr 15 (1907) presenterades några förslag till lösningar på sängproblemet i form 
av sinnrikt konstruerade sängskåp och andra bäddmöbler. 
83 Svenska Möbler 1890-1990, red Monica Boman, (Lund, 1991), passim. 
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alet. Falkes beskrivning av textilens karaktär eller väsen är mycket talande. 

Textilen karakteriseras av mjukheten och böjligheten. Den formar sig efter 

andra föremål och dess syfte är att pryda andra foremål. Falke avskiljer den 

textila konsten från den manliga fria, höga konsten.84 

Falke bygger sitt resonemang på Sempers klassifikation av konst

arterna. Textilkonsten var den ursprungliga konsten och Semper tilldelade 

denna konstart stor betydelse. Intresset för denna närmast evolutionistiska 

syn på konsten innebar att textilkonsten kom att spela stor roll i förnyelsen 

av konsthantverket. Svenska Slöjdföreningen kom att koncentrera sin verk

samhet på konsthantverket och konstindustrin. Ett annat viktigt forum för 

både förnyelse och traditionsförmedling var Handarbetets Vänner och 

Hemslöjden, vars bildande åtminstone indirekt torde ha varit inspirerad av 

Sempers syn på textilkonsten. 

Svenska Slöjdföreningen och Handarbetets Vänner 

Svenska Slöjdföreningen, som grundades redan 1845, har från första början 

varit mer eller mindre verksam som smakfostrare.85 Det har inte betytt att 

föreningen alltid varit nydanande eller avantgardistisk, men i vissa perioder 

fångade man upp tidens tendenser och blev därigenom mera aktivt del

tagande i debatten. Föreningen ändrade riktning vid några olika tillfällen. 

Ett sådant inträffade på 1870- och 1880-talen. Under inflytande av den 

tyska estetikdebatten koncentrerades föreningens verksamhet då alltmer på 

konstindustrin. 

Svenska Slöjdföreningen kom att bedriva en direkt smakfostrande 

verksamhet genom sina mönsterblad och mönsterböcker. Dessa spreds till 

konsthantverkare, såväl amatörer som yrkesutövande möbelsnickare. 

Givetvis kom den propaganda som det var fråga om att påverka den este

tiska uppfattningen bland hantverkare och slöjdare och därmed indirekt 

konsumenterna. De tyska influenserna var som sagt påtagliga och även om 

det kom att bli ett engelskt mellanspel återkom de tyska influenserna under 

början av 1900-talet. En viktig person i det sammanhanget var Gregor 

Paulsson som emellertid först på 1910-talet kom att få inflytande i debatten, 

varmed en mer nydanande period inleddes. Men hans intresse för såväl 

Sempers ideal som för Deutscher Werkbund borgade för en kontinuitet i det 

84 Helena Arvidsson, Den kvinnliga hemslöjden: 1899-1917, C-uppsats, idéhistoriska 
institutionen, Umeå universitet (1994), s 9. 
85 Gunilla Frick, Svenska Slöjdföreningen och konstindustrin före 1905 (Stockholm, 
1978). Svenska Slöjdföreningen har själv gett ut ett antal publikationer om sin 
verksamhet, senast Formens rörelse, red. Kerstin Wickman (Stockholm, 1995). 
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tyska inflytandet inom Svenska Slöjdföreningen decennierna kring sekel

skiftet.86 

Konstvetaren Erik Folcker var verksam inom Svenska Slöjdföreningen 

kring sekelskiftet. På 1920-talet kom han att efter Richard Bergh bli 

överindendent på Nationalmuseum. Genom dessa positioner hade han 

givetvis möjlighet att vara verksam som smakfostrare. Erik Folcker var 

kanske inte besjälad av samma folkbildariver som Richard Bergh och 

Gregor Paulsson, men han fick ett inflytande på måhända ett mera finstämt 

sätt. I det här sammanhanget kan det vara intressant att framhäva Erik 

Folckers intresse för den engelska konstindustrin i Arts and Crafts anda. 

Han öppnade också under en kort tid en butik i Stockholm, Sub Rosa, dit 

han importerade textilier och tapeter från England. Till Sub Rosa kunde de 

hängivna vallfärda och låta sig inspireras.87 

Svenska Slöjdföreningen kom att fa ett avgörande inflytande på upp

fattningen om hemmet genom den utställningsverksamhet som kom att be

drivas. Men redan med anammandet av de semperska idealen lades grunden 

för den orientering mot den funktionsestetik som beskrevs i förra kapitlet. 

Handarbetets Vänner var helt och hållet inriktad på den textila konsten. 

Den textila konsten, inte minst genom Handarbetets Vänners verksamhet, 

fick stor betydelse som förnyare inom konstindustrin. Det textila konst

hantverket var vid den tiden främst ett kvinnligt konsthantverkområde. 

Initiativtagare till Handarbetets Vänner var också mycket riktigt en kvinna, 

Sophie LeijonhufVud - en av centralgestalterna inom svenskt kulturliv under 

1800-talets sista decennier. År 1859 tog hon initiativet till att utge Tidskrift 

för Hemmet. År 1874 tillkom under hennes beskydd Handarbetets Vänner, 

liksom tio år senare Fredrika Bremer-förbundet. 

Handarbetets Vänner hade många skickliga textilkonstnärinnor knutna 

till sig och deras alster rönte en stor efterfrågan. Det fanns under senare 

delen av 1800-talet en växande kundkrets av välbärgade människor ur 

borgerligheten, som gärna köpte textilier från Handarbetets Vänner. 

Handarbetets Vänner representerade också en ideologi inom konstens 

område. Sophie LeijonhufVud, gift Adlersparre, gav 1880 ut en debattskrift 

med titeln "Den qvinliga hemslöjden i Sverige". Sofia Danielsson analyse

rar denna skrift i sin avhandling om Handarbetets Vänner. Danielsson 

påpekar hur dikotomierna vackert - fult, nyttigt - onyttigt ställs mot var

86 Gunnela Ivanov, "Den besjälade industrivaran" i Formens rörelse, red. Kerstin 
Wickman (Stockholm, 1995), s 44-61. 
87 Elisabet Stavenow-Hidemark, Sub Rosa (Stockholm, 1991) 
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andra.88 När man läser om vad som enligt Adlersparre är vackert respektive 

fult finner man ett helt program för hemmets skönhet och för den delen 

livets skönhet som Ellen Key och till exempel konstvetaren Carl G. Laurin 

senare skulle utveckla. Som Danielsson påpekar vibrerar den semperska 

andan i Adlersparres text. Ändamål, material och teknik ska tillsammans 

med konstnärens intention gestalta föremålet. Den skönhet som Adlersparre 

så bestämt uttalar sig om går att förstå. Det är inte tillfälligheter som far 

henne att tycka att många mönstertidningars brokiga mönster var fula, 

medan gamla allmogemönster var vackra.89 Värderingarna repeterades 

sedermera av Ellen Key. 

Inom Handarbetets Vänner ägnade man sig alltså både åt att förvalta 

traditionella mönster och nyskapande. I sempersk anda sökte man sig till 

fornnordiska eller nygötiska motiv. Att förvalta och utveckla traditionella 

sömnadstekniker var ett sätt att i någon mån motverka de med modern tek

nik tryckta blommönstren, som på 1870-talet översvämmade marknaden. 

Undervisning och utställningar blev också för Handarbetets Vänner viktiga 

instrument för spridning av mönster och tekniker. Inom föreningen ägnade 

man sig främst åt inredningstextilier; mattor, gobelänger, dukar. Däremot 

fanns ingen så kallad nyttoslöjd som klädesplagg, handdukar och mera 

vardagliga textila bruksföremål. 

Ur Handarbetets Vänner utvecklades så småningom hemslöjdsrörelsen. 

Här kan också nämnas att formgivaren Selma Giöbel tillhörde Handarbetets 

Vänners inre krets vid dess bildande. 1885 lämnade hon föreningen för att 

bilda en egen firma, AB Svensk Konstslöjdutställning S. Giöbel90. Inom 

Hemslöjden fanns också både ett förvaltande av traditionen och ett ny

skapande.91 Lilli Zickerman som var den mest engagerade drivkraften 

bakom hemslöjdsrörelsen betonade traditionen. Det fanns emellertid också 

utrymme för inspiration från de nya signalerna i England. Hemslöjdens 

textilier blev omtyckta och populära och användes i utställningssamman

hang. Jämfört med Handarbetets Vänners mer exklusiva alster var Hem

slöjdens nyttotextilier onekligen mera användbara för den folkbildande 

verksamhet som inriktade sig på de mindre bemedlade. 

88 Sofia Danielsson, Den goda smaken och samhällsnyttan (Stockholm, 1991), s 197ff. 
89 Sofia Danielsson, Den goda smaken och samhällsnyttan (Stockholm, 1991), s 201. 
90 Bengt Nyström, Konsten till industrin! (Lund, 1982), s 78. 
91 Varp och Väft: Textilkonstnärerna och hemslöjden, Hemslöjdens småskrifter nr 1 
(Umeå, 1994). 
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Richard Bergh 

I centrum bland sekelskiftets skönhetsdebattörer fanns Ellen Key och 

hennes Skönhet i hemmen i Verdandis småskriftserie.92 När skriften 

omtalades i Idun beskrev recensenten bokens budskap: 

Läs henne, som hon lär dig läsa andra - och skönheten skall stanna vid din härd, ge 
dig ljusa drömmar och forma ditt lif till en högre verklighet.93 

Skönheten i platonsk mening uppfattades av många smakfostrare vid sekel

skiftet som en dygd, något som varje människa självklart strävade efter for 

att därigenom fullkomna sitt liv.94 Strävan efter skönhet innehöll emellertid 

också en färdighetsaspekt. Det gällde att kunna urskilja det sköna, kanske 

till och med utforma det sköna. Kunskap och reflektion var, ansåg man, en 

nödvändig forutsättning för att självständigt förhålla sig till skönheten. Det 

fanns alltså ingen motsättning mellan att uppfatta skönheten som en dygd 

och att skaffa sig kunskap om skönhet. Tvärtom: de betingade varandra. 

Saknades den egna kunskapen och reflektionen blev, enligt denna uppfatt

ning, de potentiella konsumenterna offer för andras smakuppfattning. För

mågan att urskilja det sköna fanns hos alla, men man behövde tränas, man 

behövde i de flesta fall mera kunskap för att fullkomna sin egen strävan 

efter skönhet. Sedan kunde skönheten öppna dörrarna till en ny, skön värld -

så såg utopin ut. 

Konstnären Richard Bergh var en av de ledande konstnärerna kring 

sekelskiftet. Han tillhörde den grupp som bildade Konstnärsförbundet i 

opposition mot den konservativa andan på Konstakademin. I föregående 

kapitel framhölls Richard Berghs betydelse vad gäller uppmärksammandet 

av den svenska naturen, inte minst i symbolisk mening. Richard Bergh var 

inte bara en engagerad konstnär utan kom att delta i den pågående debatten 

om skönhetens betydelse i vid mening. Han blev även intendent på 

Nationalmuseum 1915 med ett hett engagemang för demokratisering av 

92 Se Ronny Amjörnsson, "Ellen Key: Miljö, liv, idéer", i Ellen Key, Hemmets 
århundrade (Stockholm, 1976) samt av samme författare "En skön, ny värld", Fataburen 
(1991). Ronny Ambjörnsson, Samhällsmodern: Ellen Keys kvinnouppfattning till och 
med 1896 (Göteborg, 1974). Han berör i dessa skrifter Ellen Keys upptagenhet av det 
estetiska livsprojektet, som hon själv skriver om inte bara i Skönhet för alla (Stockholm, 
1899) utan även i tex Lifslinjer (Stockholm, 1903-1906) och Folkbildningsarbetet 
(Stockholm, 1906). Se även Gunnela Ivanov, Ellen Key och skönhetens pedagogik, C-
uppsats, idéhistoriska institutionen, Umeå universitet (1993). Elisabeth Stavenow-
Hidemark, Villabebyggelse i Sverige (Stockholm, 1971), s 90-94. 
93 Idun, "Skönhet för alla" 1899:14, s 6. 
94 Lorentz Dietrichson hade en platonskt inspirerad skönhetsuppfattning liksom Ellen 
Key. 
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konsten. När Richard Bergh i början av seklet i Verdandis skriftserie låter 

publicera skriften Det skönas problem inleder han med en analys av skön

hetssinnet. 

Man har under långa tider uppfattat skönhetssinnet som en guds gåva till de få, ett 
sjätte sinne, vilket innehaves endast av vissa, särskilt priviligierade individer, och 
som det vore lönlöst för vanliga människor, vid vilkas vagga ej muserna hållit vakt, 
att söka förvärva sig eller uppodla. 
Skönhetssinnet är en 'aristokratisk undantagsegenskap', se där en åsikt, som ännu i 
dag titt och ofta uttalas. Men var gång jag hört uttryck som detta, ha de skorrat i 
mitt öra som osanning, ty för min del har jag aldrig kunnat finna någon reel grund 
för denna mening om skönhetssinnet såsom en undantagsegenskap hos vissa 
utvalda. Vart jag sett mig om i livet, har det tvärtom förefallit mig som om 
verkligheten på det mest övertygande sätt vederlade alla dylika påståenden. Ja, 
enligt de erfarenheter jag gjort synes mig skönhetssinnet, långt ifrån att vara en 
aristokratisk undantagsegenskap, tvärtom vara en av människans allmännaste och 
viktigaste grundegenskaper, ehuruväl denna egenskap, liksom de flesta mänskliga, 
naturligtvis förekommer i olika grad utvecklad hos olika individer och på olika 
stadier av mänskligt liv.95 

Skönhetssinnet tillhörde enligt Richard Bergh en av människans grund

läggande egenskaper. Skönheten var emellertid för Richard Bergh inte bara 

följden av ett subjektivt omdöme, inte heller vaf den en renodlad platonsk 

idé. Den grundades också i nymornade insikter om en möjlig vetenskap

lighet, som stod att finna inte minst i materialens inneboende och därmed 

genuina kvaliteter samt i hygienismens funktionella imperativ. Det skönas 

problem hade undertiteln från naturalistisk synpunkt. Richard Bergh åbe

ropade fram för allt evolutionsteorin och han menade att det fanns anled

ning att "söka utdana och omforma vår omgivning, både den levande och 

den livlösa så, att den kommer att ställa sig möjligast livsvänlig i förhål

lande till oss."96 

Den lustförnimmelse som skönheten, enligt Richard Bergh, väcker 

inom oss, ger upphov till en ökad livskänsla. Livskänslan är inte bara för

knippad med aktivitet och rörelse, en avgörande viktig livsbefrämjande 

känsla är den fullkomliga rofyllda vilan.97 

Sekelskiftet uppfattades som en "nervös" tid.98 Neurasteni var tidens 

folksjukdom och nervsvaghet och tragiska självmord uppfattades som tidens 

95 Richard Bergh, Det skönas problem från naturalistisk synpunkt (1904), Verdandis 
småskrifter nr. 125 (Stockholm, 1939), s 3. Kommentaren om det "aristokratiska sinnet" 
hämtade Richard Bergh från Vitalis Norströms kritik av Ellen Keys estetiska vision. 
96 Richard Bergh, Det skönas problem (1904) (Stockholm, 1939), s 43. 
97 Richard Bergh, Det skönas problem (1904) (Stockholm, 1939), s 23ff. 
98 Karin Johannisson, Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle - historiska 
erfarenheter (Stockholm, 1990), s 106ff. 
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tecken. Farten, de snabba förändringarna, tidens hastiga puls, gjorde 

människorna inte bara oroliga utan också levnadströtta, enligt en samtida 

vanlig uppfattning. Snabbheten och oron uppfattades som en del av det 

moderna. Var då stillhet och ro antimoderna stämningar? Anders Ekström 

har i sin avhandling om Stockholmsutställningen 1897 visat hur till synes 

motstridiga tendenser som modernitet och idealism kunde förenas i ett be

jakande av till exempel teknikutvecklingen." Det är därför inte så 

paradoxalt att en konstnär som Richard Bergh som ansåg sig stå i fram

tidens tjänst även strävade efter stillhet, ro och sinnesjämvikt. Överfört på 

hemmets område stod den lugna hemtrevnaden därför heller inte i någon 

motsättning till en modernisering av hemmen. 

I debatten om skönheten deltog också ett slags konstens ämbetsmän. 

Jag tänker på museiintendenter och kritiker. Förutom de redan nämnda vill 

jag framhålla Carl Laurin, som var en av sekelskiftets portalgestalter inom 

konstlivet. Han framförde sin syn på hemidealet främst i debattskriften 

Konsten i Hemmet som gavs ut i Heimdals skriftserie. Carl Laurin arbetade 

som kritiker och författare. Han fanns mitt i umgängeslivet och hade en 

mycket god inblick i vad som föregick inom konstens område. Han har fri

kostigt delat med sig av sina hågkomster i de tre minnesböcker han skrivit. I 

hans författarskap finns även en då för tiden populär konsthistoria.100 

* 

Vad handlade egentligen smakfostran om? Som framgått var det främst den 

konstnärligt engagerade eliten som definierade innehållet och i deras vision 

var hemmens många vanliga kvinnor målgruppen. Det torde emellertid 

främst ha varit medelklassens kvinnor som i någon mån anammade idéerna, 

de som hade möjlighet att ta del av informationen genom utställningar och 

skrifter. Detta förhållande uteslöt inte en mera horisontell kunskapssprid

ning. En organisation som förmedlade smakfostrarnas idéer var till exempel 

konsumentkooperationen.101 Även en organisation som HSB kom att betyda 

mycket för spridandet av "den goda smaken". Bland smakfostrarna fanns en 

tilltro till skönhetens emancipatoriska kraft. Smakfostrarna ville att så 

många som möjligt skulle fa möjlighet att leva det goda liv som de såg som 

99 Anders Ekström, Den utställda världen (Stockholm, 1994), s 213. 
100 Carl G. Laurin, Minnen 1908-1918 (Stockholm, 1932), s 178. Han var överhuvudtaget 
en flitig skribent och konstaterade nöjt att 1918 hade "P.A. Norstedt & Söner sedan år 
1900 då min första bok, 'Konsthistorien', utkom, försålt för en bruttosumma av något över 
en miljon av samtliga mina böcker." Kanske drog han därav slutsatsen att många nåtts av 
hans budskap. 
101 Se Peder Aléx, Den rationella konsumenten (Stockholm, 1994), VII:2, s 180-203. 
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extraherat ur vardagens sköna hem. Det enkla hemmet, inrett med en blick 

för det sköna och för de väsentliga kvaliteterna i hemmet, hygienen, känslan 

för naturen och ändamålsenligheten. Autenticiteten mellan liv och miljö. 

Dessutom fanns ett patos för ett rättvisare samhälle. 

Smakfostran handlade, som man föreställde sig det, ytterst om samhäl

lets utveckling och förbättring. En smakfostrare som Carl G. Laurin, en av 

dem som menade sig ha insikt i hur skönhet i hemmen kunde uppnås, 

framhöll också att man "blir gladare och socialt höjd af att ge sitt hem 

skönhetens lyckobringande gåfVa."102 Insikten om vad som var vackert 

kunde också användas för att uttrycka en social position. Graden av kunskap 

- i det här fallet om det sköna - skulle, enligt Carl Laurin, kunna skapa 

framtidens sociala stratifiering. 

Köper ni något fult, får ni hos en del personer ett litet underklassmärke, till och 
med om ni vore statsråd. Den allra fattigaste, som har ett snyggt hem med enkla, 
bra saker, med några friska blommor i en glaserad 25-öres lerkruka, far redan nu 
ett litet plus af socialt anseende, och man kan vara säker på att denna jag skulle 
vilja säga rättvisa klasskillnad kommer att ökas under 1900-talet.103 

Vid sekelskiftet betonades betydelsen av det goda hemmet med ansvar för 

familjemedlemmarnas moraliska fostran. Gemenskapen i hemmet tilldela

des ett stort ansvar för den enskildes moraliska och sociala fostran till med

borgare. De konstituerande delarna i sekelskiftets hemideal förblev i stort 

giltiga i decennier. Men detta till trots skulle tyngdpunkten förskjutas. 

Skönheten bar på en känsla för en viss rationalitet. Just rationaliteten och 

planeringen kom att bli allt viktigare inslag i propagandan för ett bättre liv 

och samhälle. I stället för det goda hemmet betonades det riktiga hemmet. I 

det riktiga hemmet skulle det inte bara finnas en autenticitet mellan den en

skildes liv och hemmiljö utan autenticiteten gällde nu även samhället. 

Moderna människor i en alltmer moderniserad stadsmiljö skulle inrätta sina 

hem i överensstämmelse därmed.104 Det är inte utan att en förskjutning av 

ansvaret för människornas enskilda fostran ägde rum samtidigt. Samhäl

leliga institutioner sågs som alltmer kompetenta att ta hand om de enskildas 

fostran till adekvata samhällsmedborgare. Det riktiga hemmet visade på att 

de som bodde där hade ett förtroende för det moderna samhällets mentalitet. 

102 Carl G. Laurin, Konsten i Hemmet, Heimdals folkskrifter nr 63 (Stockholm, 1899), 
s22f. 
103 Carl G. Laurin, Konsten i Hemmet, Heimdals folkskrifter nr 63 (Stockholm, 1899), s 
22. 
104 Gunnar Asplund m. fl., acceptera (Stockholm, 1931), s 41-46. 
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Kvinnornas roll i förvandlingen av hemmen var otvetydig. I takt med 

att det goda hemmet ersattes av det riktiga hemmet förvandlades kvinnornas 

ansvar från kärleksfull moderlighet till rationell husmoderlighet. Även efter 

den tidsperiod som här betonats fortsatte folkbildningen och propagandan 

om hemmen att vända sig till kvinnorna. Under 1930-talet hölls åtskilliga 

radioföredrag om boendet och hemmet och 1940-talet kom att bli ett 

decennium för bosättningskurser och böcker om vardagslivet.105 

Vardagslivet och familjelivet politiserades under 1930-talet och åtskilliga 

reformer ville garantera en utveckling av hemmen i önskvärd riktning. 

Sambandet mellan smakfostran och skötsamhet har framhållits. Varda

gens skötsamhet bars upp av kvinnorna. De banade väg för den manliga 

skötsamhet som skulle underlätta vägen fram till makt och inflytande, inte 

bara över det egna livet, utan även över det samhälleliga livet.106 De som 

skulle bygga landet hade visserligen tavlor med solnedgångar och älgar på 

väggen i stället för modern avantgardistisk konst och de hade möbelgarnityr 

istället för stålrörsmöbler.107 Noga räknat var förutsättningarna för 

samhälleligt ansvarstagandet bräckligt om man ska tro smakfostrarnas be

störtning över hur dåliga förutsättningar för ett värdigt boende som de flesta 

levde under. Brita Åkermans uppmärksammade bostadsundersökning, 

publicerad 1941, avslutas med de idag närmast bevingade orden: 

Familjen lever, men har det för trångt, både andligt och materiellt. [...] Både man 
och hustru [...] måste också veta mer om vilka resurser, som finns, för att ge rymd 
åt vardagen. Sinnet för naturen, för skönhet, för kvalitet, för den sociala 
verkligheten, finns uppodlat hos en del, men kunde odlas hos många flera.108 

105 Se Maria Göransdotter, "Ting, tecken, text: Om semiotik och smakfostran" , i 
Kollektive identiteter, ting og betydninger, red. Brita Brenna & Karen Marie Fjeldstad 
(Oslo, 1997, kommande). 
106 Se Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren (Stockholm, 1992), s 71f samt s 
85-95. 
107 Se Eva Londos, Uppåt väggarna i svenska hem: En etnologisk studie av bildbruk, 
diss. (Stockholm, 1993), s 92f, s 146 samt 165ff. 
108 Brita Åkerman, Familjen som växte ur sitt hem (Stockholm, 1941), s 239. 
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De som skulle fostras anammade en rationell konsumtionsideologi som, när 

de fick bättre ekonomi på 1950-talet, bland annat medförde att de slängde ut 

möbelgarnityret och försåg sina hem med lätta praktiska möbler utformade 

efter den funktionsestetik som sekelskiftet förebådade. Det tog lång tid och 

då var de goda hemmens tid redan förbi och ansvaret för medborgarna hade 

förskjutits till professionella fostrare inom privata och offentliga 

institutioner. 
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Det är då också tydligt och klart, att vi icke 
höra rätt samman med möbler från de 
historiska stilepokerna, som tala sitt språk, 
utan vi önska omgiva oss med möbler och 
bohag, anpassade för oss, sådana vi nu äro, 
och med de behof och vanor vi hafva.109 

9. Hemutställningar i folkbildningens tjänst 
Att ställa ut ett hem - att blottlägga det privata livets materialitet - var en idé 

som tog form i slutet av 1800-talet. Från de stora utställningarnas 

exponering av föremål kom själva hemmet att iscensättas. Därmed försköts i 

någon mån intresset från de enskilda tingen till den vision om samvaro och 

livets levande som utställningarna suggererade fram. 

Hemutställningskulturen var inte enhetlig. Åtminstone fyra olika sätt 

användes när hemmet skulle gestaltas i utställningsform. Den mest 

förenklade formen som samtidigt kunde uppnå stor variation och precision 

var att åskådliggöra hemmet genom en modell eller genom skisser, kanske 

kombinerat med muntlig demonstration. Under en kortare tid fanns denna 

slags information i Folkets hus i Stockholm. Delar av Bygge och Bos 

utställningar från 1920-talet var också av denna karaktär. 

Genom att bygga fiktiva rum i en utställningslokal kunde en interiör 

iscensättas på ett illustrativt sätt. Detta har varit en återkommande metod 

och här ska två sådana utställningar presenteras nämligen Hemutställningen 

på Arbetarinstitutet 1899 samt Svenska Slöjdföreningens hemutställning 

1917. En mindre variant av denna utställningsform var den flitigt använda 

metoden att presentera utsnitt ur ett hem. Svensk Konstslöjd och Hem

slöjden arrangerade sådana utställningar liksom Svenska Slöjdföreningen. 

För att öka trovärdigheten kunde en hel bostad byggas upp i samband 

med en utställning. Ett sådant utställningsförfarande kunde mera fullstän

digt suggerera fram villkoren i det hem som visades. 1909 års konst

industriutställning hade byggt ett antal hem som visades fram. Likaså var 

1930 års Stockholmsutställning uppbyggd på detta sätt. Denna utställning 

kommer dock inte att behandlas här. 

109 Carl Bergsten, "Möbelkonsten och annan konstindustri på sommarens utställning", 
Arkitektur 1909, s 131. 
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Den utställningsform som på det mest fullständiga sätt återgav ett hem 

var när man ställde ut verkliga lägenheter ur den aktuella produktionen. 

Detta förfarande kom HSB att framgångsrikt använda sig av med början i 

utställningen Stockholmshem från år 1927. 

För att något ange vad en hemutställning i huvudsak syftar till kan arki

tekten Ernst Spoléns resonemang kring rumskultur och hemkultur vara en 

utgångspunkt. Han menade att det förelåg en viss konflikt mellan dessa två 

aspekter när arkitekten eller de boende ansvarade för hemmets utformning. 

Hemkultur är den kultur, som i första hand utvecklar hemmet som rätt miljö för 
familjen" medan "rumskultur är den kultur, som i första hand utvecklar rummet, 
som en arkitektonisk skapelse i och för sig.110 

I de fall där arkitekternas fackkunskaper dominerade hemmet blev det allt

för kyligt i sin arkitektoniska utformning medan husfaderns och husmoderns 

önskningar kunde leda till "en oorganisk och formlös uppbyggnad." 

Hemutställningarna sökte balansera mellan dessa två ytterligheter. 

Arkitekternas roll var att utifrån sin professionaliserade kunskap inte bara 

om rummets gestaltning utan också utifrån en bedömning av bostadens 

funktionalitet sprida kunskap till de boende. Denna kunskap var tänkt att 

fungera som redskap i de boendes händer. På så sätt fungerade utställ

ningarna i folkbildningens tjänst. I det följande kommer utställningarna att 

presenteras i kronologisk ordning. 

Arbetarinstitutet 

Arbetarinstitutet, som grundades 1880 av Anton Nyström, hade sedan 1894 

ett eget hus på Klara Norra Kyrkogata 8 med föreläsningssal, bibliotek och 

läsrum. Arbetarinstitutet vände sig till män och kvinnor ur arbetarklassen 

för att erbjuda utbildning inom allehanda ämnesområden. Visionen om ett 

bättre samhälle var för liberalen Anton Nyström möjlig att förverkliga 

genom utbildning. August Palm var en hätsk motståndare till 

Arbetarinstitutet medan Hjalmar Branting gav dess verksamhet sitt stöd. 

Arbetarinstitutet upplät år 1899 sina lokaler åt två mindre hemutställ

ningar som Ellen Key arrangerade tillsammans med konstnären Richard 

Bergh och hans hustru Gerda i samarbete med arkitekten Carl Westman. 

Ellen Key gav under utställningsåret 1899 i Verdandis småskriftserie ut 

Skönhet för alla vari ingick fyra tidigare publicerade uppsatser; Skönhet i 

hemmen (1897), Vardags skönhet (1891), Festvanor (1896) och 

110 Ernst Spolén, Ditt Hem (Stockholm, 1923), s 6. 
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Skymningsbrasan (1895). Dessa skrifter har flitigt åberopats både i sin sam

tid och senare. Det som är mest intressant i detta sammanhang är den 

argumentation för funktionsestetik som fördes i dessa skrifter. 

Den första hemutställningen på Arbetarinstitutet anordnades på våren 

1899. Utgångspunkten var "att visa huru man äfVen i ett helt vanligt rum, 

med fula tapeter och med redan befintliga föremål, skulle kunna åstad

komma ett vackert intryck." 111 Ellen Key var förmodligen besjälad av idén 

att utifrån mycket begränsade resurser åstadkomma förändringar som på

verkade atmosfären i hemmet. Denna strävan kan jämföras med Agnes 

Lagerstedts försök att reparera och restaurera de förfallna bostäderna på 

Nybergs gränd.112 Ellen Key var inte helt nöjd med det utställda rummet och 

menade att möblerna kunde ha varit både vackrare och bekvämare. Men 

med hjälp av en behaglig färgton, djupt blågrön, och avsaknad av 

"meningslösa och fula ornament" kunde man ändå lyckas visa hur enkla 

möbler kan ge ett vackert intryck till skillnad från "de vanliga fula, mörk-

polerade, utkrusade möblerna i imiterat träslag!" Hennes sätt att 

argumentera röjer fiinktionsestetikens avståndstagande från det meningslösa 

- det som inte är vackert eller fyller en funktion och ifrån det imiterade -

avsaknaden av det äkta och sanna. 

När Ellen Key beskriver de textilier och det porslin som ställdes ut i 

rummet visar hon exempel på vad som sedermera av Gregor Paulsson skulle 

rubriceras som vackrare vardagsvara113. Hon låter förstå att de flesta 

kommer att bli konsumenter av industriellt tillverkade ting. Räddningen 

undan förfulningen måste komma från formgivarnas makt över produk

tionen. Exempel härpå visades på utställningen 1899 genom konstnären Alf 

Wallanders produkter. Han var vid den tiden anställd som formgivare vid 

Rörstrand. Även hans textila arbeten fanns representerade på utställ* 

ningen.114 Ellen Key pekade på möjligheten att som medveten och krävande 

konsument skapa ett vackert hem. I det aktuella exemplet var visserligen 

fortfarande mycket hantverksmässigt tillverkat men hon uteslöt alltså inte 

att skönhet även kunde finnas i massproduktionen. Ellen Key hävdade att 

skönheten fanns i det enkla och det äkta och hoppades att utställningen för 

111 Ellen Key, "Folket och konsten", Varia 1900, citaten i följande stycken är hämtade 
från denna uppsats, s 40ff. 
112 Hon lät stoppa och klä om möbler och försökte även att genom målning göra rummen 
ljusare. 
113 Se Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara (Stockholm, 1919). 
114 Se Bengt Nyström, Konsten till industrin! (Lund, 1982). Vid samma tid anställde 
Gustavsberg Gunnar Wennerberg som konstnärlig ledare. 
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sina femtusen besökare skulle "väcka blicken för att enhet och enkelhet i 

former samt harmoni i färger gifva ett vackert intryck, hvilka former och 

färger man än sedan personligen må besluta sig för!" 

Ellen Key gick till storms mot imitationen och mot dem som försvarade 

imitationen med det platonska argumentet att all konst är imitation. "Men 

den äkta konsten är värkligheten, sedd genom en konstnärs öga, och alls 

icke något försök att framkalla en synvilla af 'värkliga' blommor eller djur, 

eller hvad det vara må!" Det är en intressant utvidgning av den så kallade 

verkligheten som Ellen Key gör. Samtidigt som hon otvetydigt är platonskt 

inspirerad i sin skönhetssyn genom kopplingen mellan skönhet, godhet och 

kunskap avvisar hon den platonska uppdelningen i verklighet och skenbar 

verklighet. Skönheten reduceras inte till ett medel för insikt utan far ett 

värde i sig själv, förutsatt att den kan definieras inom ramarna för det äkta 

och enkla. Ellen Key proklamerar inte en formens och färgens tyranni, även 

om hon har bestämda åsikter därom. Hennes normativa inställning till 

skönhet gäller bejakandet av funktionsestetiken och avståndstagandet från 

de av ting överlastade miljöer som utmärkte främst 1880-talet 

inredningsideal. 

När utställningen omtalades i Idun påpekades att den krets konstnärligt 

intresserade personer som var ansvariga föredrog att inte omnämnas. Denna 

anonymitet är svår att tolka. Kanske ville utställarna hålla sig själv i bak

grunden för att besökarna inte skulle känna sig skrivna på näsan av personer 

som redan gjort sig kända som auktoriteter inom området. Eller kanske var 

det helt enkelt så att utställarna inte var tillräckligt nöjda med resultatet och 

därför föredrog att vara anonyma. Anmälaren Amalia Fahlstedt lät i alla fall 

ett fingerat par, klockarsonen Lars och hans icke närmare presenterade 

blivande hustru Greta, beskriva utställningen i mycket berömmande ordalag. 

När det blåmålade möblemanget under förtjusta utrop visats fram påminde 

de klockarsonen om "de gamla landthemmens på en gång enkla och 

färgglada inredning".115 När bokhyllan kommenterats utbrast Greta: "På 

öfversta hyllan skall Ellen Keys 'Skönhet för alla' stå." Förtjusningen i de 

gamla lanthemmen röjer en estetisk inspiration som Carl Larsson också 

tydligt utgick ifrån, inte minst vad gällde färgval. Dessutom förmedlade de 

gamla hemmens ordning en lockelse som röjer ett visst samband med det 

fornnordiska, där härden dominerade köket. 

115Amalia Fahlstedt, "Ett Mönsterrum för billighet och smak", Idun 1899:33, s 2. Citaten 
i följade stycken är hämtade härifrån. 
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Det unga paret inspirerades av möjligheten att själva inreda genom att 

måla om, förändra, sy dukar och gardiner. Amalia Fahlstedt lyfte fram både 

enkelheten i inredningen och det unga parets ljusa sinnelag. När Lars 

berömde Greta för att hon valt en till de blå möblerna så passande gul färg 

på dukarna utbrast Greta: "Jaha, ditt dumhufVud, som inte sade mig färgen. 

Det var väl, jag hade så mycket sol i själen." Denna sammanställning illust

rerar på ett nästan övertydligt sätt det förmodade sambandet mellan 

hemmets materialitet och de boendes själsliga kvaliteter. 

Ellen Key var dock kritisk mot textilierna på utställningen som inte var 

tillräckligt anpassade till rummets karaktär med undantag av "fru Nanna 

Benedixsons vackra dörrförhänge med näckrosblad och blommor i grönt 

och hvitt satin på hvitt tyg (oappreterad kalikå, s. k. kaffepåstyg) ett för

hänge hvilket sys med maskin på omkring en dag, ej kostar mer än 3,60, 

samt väl håller att tvätta ifall salt lägges i vattnet." 

På hösten samma år arrangerade Ellen Key, Gerda och Richard Bergh 

ytterligare en liten hemutställning i samma rum. Denna utställning med sitt 

"gröna rum" har blivit mer välkänd än den första bland annat på grund av 

den grönlaserade möbel som ritades av arkitekt Carl Westman. Till denna 

utställning tapetserades rummet om så att de engelska tapeterna - formgivna 

av William Morris116 - med "ett litet mönster med vallmo i gula, gröna och 

röda toner, - bilda en behaglig och lugn bakgrund till de lätta möblerna - en 

blandning af svensk allmoge- och modern engelsk stil". Den moderna 

engelska stil som åberopades visar att Ellen Key var väl förtrogen med de 

stilideal som Arts and Crafts-rörelsen stod för. I Stockholm fanns, som 

nämnts i tidigare kapitel, vid den aktuella tidpunkten butiken Sub Rosa som 

tillhandahöll engelska tapeter och engelska textilier. Möjligen kom 

tapeterna därifrån. Även om den engelska Arts and Crafis-estetiken kom att 

fa ett visst inflytande, dominerade - som vi sett - de tyska impulserna. 

Det gröna rummet besöktes av omkring femtusen personer, av vilka 

enligt Ellen Key ett stort antal var arbetare. Detta trots att rummet inte 

vände sig till någon särskild samhällsklass. Om möblerna hade förenklats 

och gjorts mera stabila och billiga hade de kunnat användas "i ett burget 

arbetarhem". Ellen Key var medveten om att vad som visades var för dyrt 

och dessutom kanske inte riktigt motsvarade en arbetarfamiljs behov. 

Hennes eget ideal av ett "stilfullt och billigt, bekvämt och vackert rum" 

hade en enfärgad tapet och bland annat ett stort fyrkantigt bord, "som endast 

hvilar på ett stadigt ben i hvardera hörnet och kring hvilket en familj 

116 Bengt Nyström, Konsten till industrin! (Lund, 1982), s 88. 
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bekvämt kan sitta. [...] Gardinerna skulle göras ljusa och tunna, löpande i 

ringar på en rund stång under en slät kappa, den både ändamålsenligaste och 

lättaste uppsättningen."117 Lika viktig som ändamålsenligheten förefaller 

gemenskapen kring bordet ha varit. 

De stora utställningarna, som Stockholmsutställningen 1897, liksom 

andra mindre hade fram till hemutställningen på Arbetarinstitutet mest visat 

fram olika föremål eller utsnitt ur interiörer och då i huvudsak för en väl

bärgad publik. Med hemutställningen på Arbetarinstitutet gestaltades ett 

möjligt hem för arbetare och lägre medelklass. Samma år, 1899, arrangerade 

Erik Folcker på Svenska Slöjdföreningen en utställning - Moderna Möbler. 

Denna utställning var genom sitt anslag intressant. Erik Folcker hade året 

före skrivit en artikelserie i Idun, där han bland annat lanserade begreppet 

vardagsrum, som ju väl speglade de tendenser vad gäller heminredning som 

var gällande.118 På utställningen riktade man sig också mot arbetarklassen 

genom att ställa ut en särskilt framtagen arbetarhemsmöbel. Den så kallade 

'svanmöbeln1 ritad av Erik Josephsson fick sitt namn av att det på de olika 

möbelpjäserna återkommande ornamentet var en vitmålad svan. Men 

möbeln var alltför dyr. Den kostade lika mycket som fem månadslöner för 

en arbetare.119 I övrigt visades exklusiva möbler gjorda av arkitekter och 

konstnärer som Ferdinand Boberg och Alf Wallander.120 Selma Giöbels 

Svensk Konstslöjd visade också möbler och textilier på en utställning 1899. 

Alf Wallander, som sedan 1896 arbetat för Svensk Konstslöjd, svarade även 

där för såväl möbler som textilier. Han var då sedan samma år ansvarig för 

Svensk Konstslöjds verksamhet. På 1899 års utställning hade Alf Wallander 

gjort möbler i såväl fornnordisk stil som allmogestil.121 Allmogemöbeln var 

blåmålad med stiliserade röda liljor, ett formspråk som inte var så långt 

ifrån vad Ellen Key uppvisade på Arbetarinstitutet.122 

Textilierna spelade en viktig roll på utställningarna och som markörer i 

inredningarna. I tidigare kapitel har nämnts den ambivalens som fanns inför 

det textila arbetet. Man såg gärna att det textila arvet vidarebefordrades 

samtidigt som det fanns en kritik mot ett överdrivet handarbetande. Många 

broderier som bjöds ut ansågs dessutom inte ha samma konstnärliga kvali-

117 Ellen Key, "Folket och konsten", Varia 1900, s 42ff. 
118 Erik Folcker, "Hvardagsrummet", Idun, 1898:20. Se även Bengt Nyström, Konsten till 
industrin! (Lund, 1982). 
119 Rut Liedgren, Så bodde vi (Stockholm, 1961), s 47. 
120 Idun, 1899:71, s 4f. 
121 Idun, "De svenska hemmen skola förskönas", 1899:89, s 4f. 
122 Se även Sofia Danielsson, Den goda smaken och samhällsnyttan (Stockholm, 1991), 
s230ff. 
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teter som de traditionella mönstren. Men den nyttobetonade sömnaden 

fyllde en viktig funktion. Ellen Key framhöll hur den händiga husmodern 

själv enkelt och billigt kunde förfärdiga vackra textilier till hemmet. Men 

det var också dyrbart att själv brodera, vilket framgick av det sätt på vilket 

Agnes Lagerstedt förmedlade garn och annat material till de fattiga 

kvinnorna i Stockholms Arbetarehems syförening.123 Men traditionen att sy 

och brodera till hemmet hölls vid liv och kvinnorna kom bland annat däri

genom att sätta sin prägel på hemmet.124 Inte minst genom det textila arbetet 

kunde en ny patriotism synliggöras. De traderade mönstren kompletterades 

med nykomponerade, där fornnordiska drakslingor trängdes med allmoge-

inspirerade mönster.125 Stor skicklighet krävdes för att överföra de historiskt 

inspirerade mönstren till adekvata material inom rimliga användnings

områden. Åtskilliga exempel visade på att den ornamentala förtjusningen 

tog överhanden, och många försyndelser mot tesen att varje föremål måste 

utgå från sina egna förutsättningar begicks. 

Folkets hus 

Den mest elementära formen av hemutställning bestod i att tillhandahålla 

information genom modeller, skisser och prover. Det mest intressanta 

exempel därpå ägde rum i Folkets hus i början av seklet. Även om verk

samheten var kortvarig fick den en långvarig effekt genom att erfaren

heterna skrevs ner. Det var arkitekt Ragnar Östberg som gav ut skriften Ett 

hem i Verdandis småskriftserie 1905. Ragnar Östbergs fiktiva hem var en 

röd liten stuga i lantlig miljö men behandlade ändå en rad principiellt 

viktiga frågor om hemmet.126 Ragnar Östberg tillhörde ju inte de lågmälda 

arkitekterna, tvärtom representerade kanske han, framför alla andra, den 

tidens heroiserade, manliga hjältar. Det kan därför synas förvånande att han 

ägnade sig åt att skriva om den enkla bostaden. En betydande del av sin 

erfarenhet och kunskap om vanliga människors bostäder fick han då han 

tillsammans med arkitekt Lars Wahlman arbetade på den rådgivningsbyrå 

som anordnade i Folkets hus 1902. Denna rådgivningsbyrå tillkom på 

initiativ av den kommitté som utsetts av en grupp konstnärer för att etablera 

125 Agnes Lagerstedt, Stockholms Arbetarehem (Stockholm, 1900), s 81. 
124 Louise Waldén, Genom symaskinens nålsöga: Teknik och social förändring i 
kvinnokultur och manskultur, diss. (Stockholm, 1990), kap III. 
125 Bo Grandien, Rönndruvans glöd (Stockholm, 1987), s 199. 
126 Se bland annat Elias Cornell, Ragnar Östberg: Svensk arkitekt (Stockholm, 1965), s 
57. 
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ett samarbete mellan konstnärer och arbetare. Hela idén uppstod inom före

ningen Studenter och Arbetare. 

Det första mötet som hölls mellan konstnärer och yrkesutövare ägde 

rum i Konstnärsförbundets lokal dit ett tjugotal personer hade kommit. I den 

kommitté som fick förtroendet att utarbeta ett program för bland annat 

konstnärliga yrkesskolor och rådgivningsbyrå ingick konstnären Richard 

Bergh och arkitekterna Ragnar Östberg och Carl Westman. I den 

konstnärliga yrkesskola som de ville etablera kunde "konstnärer och yrkes

män [...] mötas för att tillsammans undervisa och handleda arbetareklassens 

söner och döttrar så att konstnärlig känsla och egen smak i möjligaste mån 

hos dem odlades i samband med en gedigen kännedom om det rent tekniska 

utöfVandet af ett visst hantverk."127 Detta folkuppfostrande program kan 

jämföras med det arbetssätt som Ellen Key använde sig av i sina Tolfier. 

Syftet var detsamma. Kvinnor ur olika samhällsklasser skulle fa en 

mötesplats för att utbyta erfarenheter sinsemellan, vilka de sedan skulle 

kunna förmedla till andra. Även om det personliga mötet inom Tolfterna 

kanske betonades kan inte den fostrande aspekten helt förringas. Folk

uppfostran kan också sägas vara en del av de kurser och studiecirklar som 

CSA arrangerade, något som kommer att behandlas längre fram. 

Ett resultat av kommitténs arbete blev att arkitekterna Lars Wahlman 

och Ragnar Östberg under månaderna maj, oktober - december två gånger i 

veckan fanns på plats i Folkets hus för att ge råd i hem- och bostadsfrågor åt 

allmänheten. Information spreds genom annonser i Socialdemokraten och 

genom affischer som sattes upp på Folkets hus och ute på arbetsplatserna. 

De förberedde sitt arbete genom att införskaffa tapetprover, ritningar till 

möbler, textilier från Svensk Hemslöjd, reproduktioner och färgtryck. 

Rådgivningsbyrån på Folkets hus i Stockholm 1902 lockade människor 

som stod i begrepp att flytta in i en ny bostad. Ragnar Östberg förde 

anteckningar kring besöken och en del av dem delgav han läsarna av Social 

Tidskrift. När hans egen bok Ett Hem kom ut tre år senare återfinnes hans 

erfarenheter och synpunkter från rådgivningsbyrån i bearbetad form. Ragnar 

Östberg var vid tiden för rådgivningsbyrån en ung arkitekt som fatt i 

uppdrag att rita ett par villor. Ännu var inte tiden riktigt inne för hans stora 

uppdrag, Stockholms stadshus. Under tiden som stadshuset blev till ritade 

Ragnar Östberg flera av tidens kända villor, t.ex. Villa Ekarne på 

Djurgården för Thorsten Laurin, Villa Yngve Larsson i Storängen, 

Scharinska villan i Umeå. 

127 Ragnar Östberg, "Folkbildning", Social Tidskrift 1903, s 154. 
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Ragnar Östbergs anteckningar från Rådgivningsbyrån innehöll många 

notiser om hur människor planerade sina hem lika mycket, om inte mera, för 

sina gäster än för sig själva. Ragnar Östbergs argument mot att allt för 

mycket snegla på besökarnas förväntningar var både hygieniska, estetiska 

och moraliska. 

Bland andra önskade, som Ragnar Östberg berättar, "ett medelålders 

fruntimmer Hulda J-n [...] hjälp med ordnandet af ett rum och kök, som 

skulle nyinredas i en hyresbyggnad, som också själva möblerna, som skulle 

göras nya." De råd som hon erbjöds utgick ifrån nödvändigheten att skapa 

en hygienisk sovplats som gjorde det lätt att vädra sängkläderna. Detta val 

åskådliggjorde att prioriteringen av den egna bekvämligheten skedde på 

bekostnad av en interiör präglad av en helt osynliggjord sovplats, helst i 

form av den allt för kostsamma divanen. Det är tydligt att Hulda J-N ville ha 

ett hem att visa upp för besökarna. Ett hem där vardagens trivialiteter var 

kamouflerade. Denna synpunkt hade då liksom senare svårt att fa gehör 

bland smakfostrarna. Kvinnans önskemål ifrågasattes av Ragnar Östberg 

och den sökande förfasade sig över arkitektens val. Hulda J-n 

kommenterade på följande sätt: "Så där kan fint folk resonera, men jag vill 

att det skall se nätt ut i mitt rum, när andra kommer, fast jag har bara ett. 
J" J" 128 

Ragnar Östberg förespråkade i tidens anda en vardagens estetik och 

trivsel. Han gjorde sig till språkrör för hemideal som i mycket liknade dem 

som Carl Malmsten senare skulle bli vår kanske främste uttolkare av. Den 

samlande platsen i hemmet återkom i olika varianter hos arkitekter och 

formgivare. Redan på rådgivningsbyrån propagerade Ragnar Östberg till 

sina klienters förfäran för ett stort bostadskök där vardagslivets alla sysslor 

kunde samsas till glädje för familjens inre gemenskap, som bedömdes långt 

viktigare än familjens representativa möjligheter. Ragnar Östberg: 

HvarfÖr icke spara och göra endast ett stort rum och kök, som ni verkligen 
behöfVer och själf använder eller ändå bättre ett duktigt, vackert och rymligt kök 
med spisel, där ni äter och vistas och en mindre sofkammare. 
Som om vi skulle vara torparfolk!"129 

Ragnar Östberg konfronterades med hemideal som han själv bedömde som 

inadekvata i förhållande till de liv och de resurser som var utgångspunkten. 

Hans uppfattning om hur ett hem, bestående av ett rum och kök, skulle se ut 

128 Ragnar Östberg, "Folkbildning", Social Tidskrift 1903, s 158. 
129 Ragnar Östberg, "Folkbildning", Social Tidskrift 1903, s 161. 
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hade lika mycket sin utgångspunkt både i hans yrke som i tidens allmänna 

hemideal. Som arkitekt ville Ragnar Östberg finna en optimal lösning på en 

given uppgift. Det är uppenbart att han var inspirerad av den 

funktionsestetik vi tidigare sökt urskilja. För Ragnar Östberg fick vardagen 

med sina sysslor ge karaktär åt hemmet. Han, liksom andra smakfostrare, 

kanske försummade att ta hänsyn till att de fattigas vardag, inte bara det 

vackert dukade frukostbordet och det doftande brödet utan minst lika 

mycket sotiga kastruller och disk - den del av vardagen som var osynlig för 

de välbeställda, eftersom de hade hembiträden som utförde vardagsarbetet. 

De boendes strävan att skapa ett hem som stod redo för de högtidliga 

stunderna och kanske festen, sågs av de tongivande esteterna som bristande 

omdöme och avsaknad av kunskap om hur ett hem främst bör inredas. Med 

utgångspunkt i de erfarenheter som Ragnar Östberg fick på rådgivnings

byrån skrev han i sin skrift Ett Hem : 

Må var och en som bygger besinna att han bygger för sig, för sin trefnad, för sitt 
behof, efter sina tillgångar och för njutandet af sina goda vanor.130 

Ragnar Östberg hävdade alltså i likhet med andra att det skulle finnas en 

överensstämmelse mellan hemmets inredning och de vardagens sysslor som 

dominerar hemlivet. Det kan ligga nära till hands att anta att längtan efter ett 

finrum kunde ha samband med minnet av det lantliga hemmets sal. Men 

trots ett eventuellt sådant samband måste man påminna sig att de som flyt

tade till staden var i regel de fattigaste från landsbygden. De var inte de 

självägande bönderna som i första hand flyttade utan torparna, drängarna 

och pigorna. Även om dessa inte själva i sina hem hade tillgång till en sal 

torde de flesta dock ha kunskap därom. Böndernas sal kan ha inspirerat till 

att i staden försöka åstadkomma ett tyst finrum, ett rum där vilan och and

akten strålade ut från väggarna. Vad som kanske mera direkt inspirerade de 

fattiga var påverkan från de borgerliga hemmens salonger och matsalar där 

en mycket stor del av de fattiga kvinnorna arbetade eller hade arbete som 

tjänstekvinna. 

Anledningen till att smakfostrarna förde en kamp mot finrummet torde 

ha bottnat i att de pläderade för en ny livsstil. Medborgaren hade, enligt 

dessa, ett ansvar för sin moraliska fostran. De skulle bygga det nya 

samhället som skulle vara genomskinligt och begripligt för alla. Samhället 

som teater och hemmet som teater var de nya smakfostrarna förhatligt. De 

130 Ragnar Östberg, Ett Hem (Stockholm, 1905), s 1. 
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ville rycka bort förklädnaden och synliggöra vad de tänkte sig vara den 

bärande konstruktionen - människors vardagliga arbete. 

På rådgivningsbyrån upptäckte Ragnar Östberg att det fanns ett stort 

behov av upplysning och råd i heminredningsfrågor. Och han menade att 

behovet var än mer påkallat för medelklassen. Svårigheterna att hos 

arbetarklassen fa förståelse för de synpunkter som Ragnar Östberg ansåg 

var relevanta var alltför stora. Intressant nog antar Ragnar Östberg att livets 

materiella villkor måste vara elementärt stabiliserade innan det går att för

medla kunskap om skönhet. 

Det är också att minnas, att själfva grundvalarne till en lugn trefnad, hvilken 
konsten härvidlag vill bidraga till att fördjupa, ännu inom vår arbetarklass äro så 
sväfVande och ofast byggda. Den personliga yrkesskickligheten, den egna 
ekonomien, det egna hemmet äro hos oss ännu så outvecklade storheter att deras 
fullväxt kräfVes innan egentligen någon plats kan beredas inom de breda lagren för 
ändamålsenligt formsinne och godt behag.131 

Den vanmakt som Ragnar Östberg i någon mening gav uttryck åt fanns kvar 

som en underton hos utställarna under lång tid. Det var svårt för dem att 

förstå varför det till synes så riktiga som förmedlades på utställningar och 

skrifter inte hade större genomslagskraft. Ragnar Östberg insåg att det fanns 

variabler utanför estetiken som hade betydelse. Den sociala och ekonomiska 

verkligheten medgav ett alltför litet utrymme för förbättringar trots alla goda 

uppslag. Den politisering och det förvetenskapligande av estetiken som blev 

funktionalisternas vapen var ännu inte formulerad. Än gällde det goda livet, 

där skönheten i sin ändamålsenliga form garanterade det rätta och sanna. 

Stockholms Konstindustriutställning 1909 

Möjligheterna för arkitekter och formgivare att formulera sina uppfattningar 

om hemmet utnyttjades flitigt på konstindustriutställningen i Stockholm 

1909. Där fanns flera varianter av hemutställningar representerade. Här ska 

emellertid enbart behandlas några av de enskilda hus som byggdes upp inom 

utställningsområdet. 

Ferdinand Boberg var utställningsarkitekt och ritade utställnings

byggnaderna i en ornamental moriskt jugendinspirerad stil som inte längre 

självklart vann gehör bland tidens arkitekter. Arkitekt Ivar Tengbom, då ung 

redaktör för tidskriften Arkitektur dristade sig till att ifrågasätta mästarens 

materialokänsliga Ornamentik. Ifrågasättandet låg rätt i tiden och efter 

131 Ragnar Östberg, "Folkbildning", Social Tidskrift 1903, s 162. 
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ytterligare ett fatal uppdrag var Ferdinand Bobergs tid som tongivande 

arkitekt över.132 

På Stockholmsutställningen 1909 utställdes i hallarna textilier, möbler 

och annat konsthantverk. Inom utställningsområdet fanns även ett antal 

egna hem, särskilt ritade, byggda och inredda för utställningen. Kritiker 

menade att alltför lite intresse hade ägnats åt det egna hemmet. 

Det egna hemmets rationella ordnande är ju för närvarande en brännande fråga, 
som i alla samhällslager söker sig sin lösning vare sig det gäller den förmögne 
storstadsbons sträfvan efter ett lugnt och konstnärligt hem i de talrika 
villasamhällena, eller industriarbetarens framtidsdröm, en egen stuga.133 

Det är värt att notera att bostaden för utställarna egentligen var liktydigt 

med ett eget hem. Stadens hyreslägenheter tycks ha betraktats som 

övergångsbostäder. Och vid tiden för utställningen hade otvivelaktigt delar 

av överklassen flyttat ut till de nya villaförstäderna och välbeställda arbetare 

erbjöds tomtmark för villabebyggelse i bland annat Enskede.134 Någon 

slutgiltig förståelse för varför det egna hemmet sågs som den ideala 

bostaden torde vara svårt att uppnå.135 I tiden betonades naturen som läro

mästare varför ett liv nära naturen var att föredraga. Ett eget hem innebar 

givetvis inte automatiskt ett sådant samband, särskilt inte i de nyexploa-

terade arbetarstadsdelarna. Där betonades mera den kultiverade naturen -

det egna potatislandet. Ett eget hem behöll länge sambandet med åtminstone 

en diminutiv möjlighet till självförsörjning.136 Ägandet av den egna bostaden 

kunde vara eftersträvansvärt både som trygghet för den enskilde och som 

stabiliserande faktor i samhället. 

De flesta villorna på utställningen 1909 var ritade för en burgen medel

klass. Endast ett litet fatal villor var ens tänkbara för andra än de väl-

situerade. Tre egna hem var emellertid ritade för familjer med begränsade 

resurser. Svenska Slöjdföreningen, Hem på landet och Stockholms Stads 

lantegendomsnämnd ställde ut var sitt hus med rum och kök på botten

våningen och på övre planet förutom vind ett extra rum.137 

132 Hans sista stora uppdrag var NK i Stockholm från 1915. 
133 Otar Hökerberg, "Egna hem på konstindustriutställningen", Arkitektur 1909:9, s 125. 
134 Se Elisabet Stavenow- Hidemark, Villabebyggelse i Sverige 1900-1925 (Stockholm, 
1971). 
135 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi 
kring sekelskiftet 1900, diss. (Stockholm, 1996) 
136 Leif Jonsson, Från egnahem till villa: Enfamiljshuset i Sverige 1950-1980, diss. 
(Stockholm, 1985), s 12. 
137 Otar Hökerberg, "Egna hem på konstindustriutställningen", Arkitektur 1909:9, s 125-
129. 
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Svenska Slöjdföreningen hade arrangerat en pristävling om utställ

ningshuset som arkitekt Carl Guettler vann.138 Huset var kraftfullt och kom

pakt med valmat tak, små spröjsade fönster, fönsterluckor, liggande panel 

utom på gavlarna och frontespisen ovanför entrén var försedd med lock-

panel. Inredningen fick kritik eftersom den inte överensstämde med de 

hygieniska behov som fanns och de funktioner som skulle tillgodoses. 

SträfVan efter god fasadverkan har emellertid resulterat i för små fönster, hvilket 
särskildt för köket med dess stora kraf på ljus är att beklaga, så mycket mer som 
väggar och möbler där äro hållna i dystra färger. Äfven ur inredningssynpunkt 
synes mig köket lämna mycket öfrigt att önska. Frånvaron af diskbord och all slags 
köksattiralj o.d. ger det mera utseende af ett mottagningsrum än af platsen, där 
husets alla sysslor skola skötas.139 

Anledningen till denna försummelse torde vara brist på erfarenhet från hem 

där arbetet inte utfördes av anställt tjänstefolk. Intresset för att rationalisera 

och effektivisera hemmet hängde nära samman med den så kallade 

tjänarinnefrågan. När tillgången på billig arbetskraft i hemmen minskade 

nödsakades medelklasshushållens kvinnor att själva ta ansvar för 

hemarbetet.140 

Möblerna till Svenska Slöjdföreningens hus var gjorda av arkitekt Ernst 

Spolén. Han var Ragnar Östbergs närmaste medarbetare under stads

husbyggandet och säkerligen förtrogen med Östbergs synpunkter på det 

egna hemmet. 1923 gav Ernst Spolén själv ut en bok som han kallade Ditt 

Hem. Denna skrift sammanfattade på ett mycket tydligt sätt de värderingar 

om hemmet som omfattades av arkitekter, formgivare och av dem som 

uttalade sig om hemmet.141 

På konstindustriutställningen 1909 hade Ernst Spolén inrett Svenska 

Slöjdföreningens hus med bland annat en grönlaserad vardagsrumsmöbel. 

Utställningens laserade möbel ifrågasattes som "utställningslyx, som sedan i 

verkligheten far ge rum för den hållbarare oljefärgen". De hygienistiska 

kraven hade riktat uppmärksamheten på ytbehandlingen. Lasyrmålningens 

svaghet torde ha varit att den var mindre motståndskraftig mot fett och ned

smutsning än den betydligt hårdare oljefärgen. Möjligheten att hålla rent var 

138 Fru Guettler var medlem i Tolfiterna, intressant nog. Arkitekt Guettler ritade flera av 
villorna i Djursholm. 
,39Otar Hökerberg, "Egna Hem på konstindustriutställningen", 1909:9, s 127. 
140 Även Le Corbusiers modernistiska villor som uppfördes drygt ett decennium senare 
var försedda med ett kök som snarare var en skrubb än ett arbetsrum. 
141 Ernst Spoléns skrift kommer att behandlas i kapitel 10. 
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viktig. Minst lika viktigt var att det såg rent ut. Därför fanns en förtjusning i 

de oljemålade ljusa möblerna. 

I de enkla egna hemmen på utställningen fanns enstaka vitmålade 

allmogeinspirerade möbler, bland annat i vindsrummet i det utställda 

småbrukarhemmet.142 Det är värt att notera att de mera anonyma vardags

möblerna fortfarande hade en undanskymd plats. I centrum för uppmärk

samheten fanns i stället möbler som närmast hade karaktär av 

konsthantverk. 

Den arbetarbostad som Stockholms Stads Landtegendomsnämnd upp

förde var ritad av arkitekt Axel H. Forsberg. Han hade då redan ritat flera 

hyreshus med arbetarbostäder åt Stockholms Arbetarehem. Huset hade en 

särpräglad utformning med högt, brant tak, som tydde på influenser från 

amerikanskt formspråk. Huset var rödmålat med många vitmålade detaljer 

som takutsprången, knutarna, fönstren, ytterdörren, farstukvisten med sitt 

räcke. Intressant nog ansvarade Centralförbundet för Socialt Arbete för 

inredningen. CSA:s engagemang på utställningen kan ses som en uppfölj

ning av den egna utställningsverksamheten. Även om CSA 1909 inte 

ägnade sig huvudsakligen åt bostadsfrågan var det en uppgift som kontinu

erligt stod på dagordningen. Stockholms Arbetarehem hade år 1905 

inbjudits att deltaga i CSA:s egen permanenta utställning.143 Vid den tid

punkten hade arkitekt Axel Forsberg fatt uppdraget att för Stockholms 

Arbetarehem rita det då aktuella bostadshuset i kvarteret Geten på 

Frejgatan. Därigenom kunde troligen CSA etablera en kontakt med Forsberg 

som utnyttjades i samband med uppdraget på konstindustriutställningen. 

CSA kritiserades för att inte ha anlitat mera professionella inredare för 

sitt hus som ansågs ha stort propagandistiskt värde. CSA stod inte mitt i den 

estetiska debatten och förbisåg sannolikt smakfostrarnas insatser för 

hemmet. Någon motsättning mellan CSA:s ambitioner och dem som de 

aktiva smakfostrarna uttryckte torde emellertid inte ha förevarit. Istället 

arbetade CSA med bostadsfrågan utifrån liknande ambitioner som 

filantroperna. 

De som påtalade bristerna i CSA:s inredning uttryckte återigen behovet 

av upplysning och bildning vad gällde inredning och hemkultur. Inte minst 

arbetarna som vid den tiden kunde fa möjlighet till ett eget hem ansågs vara 

i stort behov av handledning, eftersom de uppvisade "brist på smak och 

142 "Bilder från konstindustriutställningen 1909", Svenska Slöjdföreningens tidskrift 
1909, sl2. 
143 Stockholms Arbetarehems arkiv, protokoll, 15/11 1905, § 6. 
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sinne för form". Vikten av att inreda hemmet ändamålsenligt och konstnär

ligt betonades eftersom "rummen äro till för att bo i, icke för att skryta med 

en tom lyx, som intet har gemensamt med invånarnes behof."144 

Bedömningen av de utställda egna hemmen visade på de olika perspek

tiv som de socialt engagerade filantroperna anlade jämfört med de estetiskt 

inriktade kritikerna och formgivarna. För filantroperna var det i första hand 

tillhandahållandet av den egna bostaden som var viktig. Med respekt för 

tidens hygieniska krav kunde sedan var och en inrätta sitt hem efter eget 

skön. För de estetiskt inriktade personerna kunde hygienen och ändamåls

enligheten inte särskiljas från estetiken. 

Liljewalchs hemutställning 1917 

Bland de som engagerade sig i att förmedla kunskaper och skönhetsideal 

kring hemmet fanns en grundläggande vetskap om att de mindre bemedlade 

människor, som man vände sig till, hade mycket begränsade resurser till sitt 

förfogande. Det var troligen även så att de var medvetna om att det aldrig 

var frågan om att intressera de allra fattigaste, utan "en burgen arbetar

klass". Det finns ingen anledning att misstänka att de som var intresserade 

av utställningsverksamhet inte skulle ha tagit del av de utredningar som 

gjordes i bostadsfrågan. Sedan början av seklet hade bostadsfrågan förts upp 

på den politiska dagordningen, såväl i stadsfullmäktige som i riksdagen. 

Och de som arbetade politiskt var inte helt avskärmade från dem som 

arbetade med utställningar. Stockholm var trots allt inte så stort och de 

kretsar som intresserade sig för bostadsfrågan var av olika slag, men det 

fanns möjligheter till kontakt och utbyte av erfarenheter. Ett exempel på 

detta, var den i samtiden, och inte minst i efterhand, mycket uppmärk

sammade hemutställningen 1917 på det då nybyggda Liljewalchs 

museum.145 

Den konsumtionsideologi som Ellen Key förebådade hade 1917 fatt ett 

delvis nytt innehåll. Konsthantverkare och formgivare gick liksom tidigare 

till storms mot industrins fula produkter och menade med bestämdhet att det 

var dags för industrin att producera vackrare vardagsvaror. Arkitekt Carl 

Westman som introducerade utställningen i Svenska Slöjdföreningens 

Tidskrift var tveksam till om den publik som utställningen vände sig till 

skulle "lägga beslag på bohagen." Men han betonade att den förra genera

144 Otar Hölterberg, "Egna hem på konstindustriutställningen", Arkitektur 1909:9, s 128. 
145 Arkitekt Carl Bergsten ritade museet, som genom sin nyklassicistiska stil förebådade 
en ny era i svensk arkitektur som annars sedan länge influerats av 
tysk"berlinerarkitektur". 
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tionens bemödande att förnya hantverket också hade haft svårigheter med 

att fa kontakt "med folket i dess helhet". Carl Westman var säker på 

att den generation som då gjorde sitt arbete, tar hatten af med aktning för den nya 
generationen, för den som nu kommit, och som slagit det första stora slaget för 
skapandet af en sund demokratisk svensk hemkultur.146 

Carl Westman deltog, som nämnts, i Ellen Keys hemutställning med sin 

grönlaserade möbel. Han hade därifrån erfarenhet av de höga kostnader som 

gjorde det omöjligt för de mindre bemedlade att anskaffa nya möbler över 

huvud taget. Dessutom sökte formgivarna efter den slags vardagsmöbler 

som både var ändamålsenliga och attraktiva för den aktuella målgruppen. 

Även om det var så att det var tveksamt om industrivarorna skulle bli 

billigare ville formgivarna ändå agitera för de industriellt tillverkade 

varorna, som de ansåg hörde den nya tiden till. Hantverkets tid var förbi. 

Inspirationen kom främst från Hermann Muthesius och Deutscher 

Werkbund, föregångaren till Bauhaus. Och det främsta språkröret för den 

nya stilen och den nya tiden var Gregor Paulsson.147 Han hade 1915 skrivit 

en appell i form av en stor artikel i Svenska Slöjdföreningens Tidskrift -

"Anarki eller tidsstil" - och han hade också 1916 publicerat boken Den nya 

arkitekturen. Dessutom hade han fatt Slöjdföreningens uppdrag att skriva en 

programskrift - Vackrare Vardagsvara - som kom ut 1919. 

När Slöjdföreningen 1917 öppnade portarna till Hemutställningen hade 

man inrett 23 rum. Det var alltså inte längre fråga om stugor eller egna hem 

i lantlig miljö utan utställarna ville efterlikna de rum och kök som fanns i 

stadens hyreskaserner. Visserligen kan man också tänka sig att utställarna 

gärna såg att de små arbetarbostäderna var belägna i låga hus i trädgårds

staden. De exempel från faktiskt bostadsbyggande som visades var delvis 

exempel från trädgårdsstadsliknande områden.148 Men Gregor Paulsson hade 

i Den nya arkitekturen konstaterat att även om det egna hemmet var den 

mest ideala bostadstypen var hyreskasernen nödvändig i staden för att 

tillgodose behovet av bostäder.149 De bostadstyper som fanns representerade 

var enkelrum, bostadskök och ett rum, samt två rum och kök. Två rum och 

146 Carl Westman, "Totalomdöme", Svenska Slöjdföreningens Tidskrift 1917, s 72. 
147 Gunnela Ivanov, "Den besjälade industrivaran", i Formens rörelse, red. Kerstin 
Wickman (Stockholm, 1995). 
148 Cyrillus Johanssons hus för kooperativet Framtiden i Enskede, Sigurd Lewerenz 
tvåvåninghus från Helsingborg och Gustav Lindens hyreshus från Linköping var några av 
exemplen. Om 1910-talets hyreshusbebyggelse se även Johan Rådberg, Den svenska 
trädgårdsstaden (Stockholm, 1994). 
149 Gregor Paulsson, Den nya arkitekturen (Stockholm, 1916), s 110. 
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kök var ingen vanlig familjelägenhet vid den här tiden.150 Men även i den 

politiska agitationen hade, inte minst från socialdemokraterna, under 1910-

talet ställts krav på att en värdig arbetarbostad borde innehålla minst två rum 

och kök. Så den lägenhetstypen kan väl sägas ha representerat den framtida 

visionen av hemmet, medan övriga bostäder ville visa vad som gick att göra 

utifrån de förutsättningar som fanns. 

När utställningen presenterades i Arkitektur av arkitekt Lars I. 

Wahlman oroade han sig för att de som utställningen var ämnad för inte 

skulle komma. Men han var mycket positiv till utställningen. "Det är ett 

betryggande drag av realitet öfVer denna utställning." Det viktigaste bud

skapet i utställningen ansåg han vara demokratiseringen av konsten. Däri

genom kunde man "genom industrins hjälp [...] göra föremålen billigare och 

lättare åtkomliga" men också bekämpa "kvarlefVorna af döda 

konstriktningar". 

Det fulaste i hemmen är fula föremål af sedda för prydnad, hit höra städse 
möblerna, - vi vilja i första hand ha in vackra föremål af sedda för nyttan.151 

Ambitionen att göra något som inte bara eliten hade förutsättningar att upp

skatta uttryckte Lars I. Wahlman genom att karakterisera möblerna som 

fredsmöbler. Med det menade han att möblerna gick att tycka om genom 

deras "tillbakadragna" hållning. På utställningen hade man lyckats, om man 

ska lita på Wahlmans omdöme, att ställa vardagsmöblerna i fokus. Arkitek

ter och formgivare tillät sig att ta sig an vardagslivets gestaltning för att där

igenom också profilera sig professionellt. Denna förändring ägde alltså rum 

mellan Stockholmsutställningen 1909 och den aktuella utställningen 1917. 

Som vi ska se längre fram var en ny generation på väg att ta över som 

arkitekter och formgivare. 

För att öka tillgängligheten till möblerna ville man förmå industrin att 

intressera sig för tillverkningen. Industriell tillverkning hade också ett im

materiellt värde som symbol för modernitet och framstegstro. Det som 

verkade oroande var att industrin gav alltför höga anbud på de möbler som 

var tänkta att framställas för billig massproduktion. 

Skulle handarbetet, för närvarande vara billigare än industriarbetet så är tiden ond 
för denna goda rörelse. [...] Malmstens billiga möbler, som ju äro utförda på hans 

150 Som nämnts i kapitel 2 fanns tvårumslägenheter men då hade hyresgästerna som regel 
inneboende. 
151 Lars I. Wahlman, "Svenska Slöjdföreningens utställning af inredningar för 
smålägenheter 1917", Arkitektur 1917, s 148ff. 
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eget 'kompani', borde väl borga för att åtminstone hans och närbesläktade typer 
lämpa sig väl för massproduktion.152 

Det kan förefalla paradoxalt att just Malmstens möbler var de som 

utpekades som mest lämpade för industrin. Men Carl Malmsten var då den 

unge formgivaren i ropet och hade året innan fatt sitt genombrott. Hans 

möbler kom, fram till Stockholmsutställningen 1930, att finnas med på de 

flesta hemutställningar. Därefter blev han mera kontroversiell, eftersom han 

tog starkt avstånd från de ideal som fördes fram på Stockholms

utställningen.153 Men 1917 var det hans inredningar som vann första pris. 

Det var det "tysta blå rummet och dess blå lättsamma kök" och det var 

Malmstens enkelrum, för "en som älskar ha sitt omkring sig, det materiella 

som det andliga, en melankolisk humorist."154 Estetikens direkta förbindelse 

med sociala eller psykologiska aspekter uttrycks i omdömena ovan. Det var 

inte helt ovanligt att inte bara formerna utan än mer färgerna förbands med 

själsliga kvaliteter. Vid detta tillfälle hade många haft tillfälle att läsa 

målaren Wassily Kandinskys skrift Om det andliga i konsten från 1911, där 

just färgernas förhållande till former och själsliga kvaliteter avhandlas. 

L.I. Wahlman var entusiastisk utan många reservationer. I 

Slöjdföreningens egen tidskrift gavs en betydligt mera kritisk presentation 

av Nils A. Blanck som hävdade att formgivningen var planlös, inkonsekvent 

i motivval eller inkonsekvent i val av proportioner men att det för all del 

också fanns fulländade interiörer. Till den kategorin hörde främst Gunnar 

Asplunds enkelrum, som ju också blivit utställningens genom tiden mest 

uppmärksammade rum. Men hans omdöme om den då okände teknologen 

Uno Åhréns rum var också mycket positivt. 

Bland alla oroliga skapelser, hos hvilka man spårar kontakt med skilda stilar, med 
ansträngning efter uppseendeväckande form, står det Åhrenska rummet välgörande 
enkelt; möbler, rätt och slätt, i all flärdfrihet. Det ger prof på en sällsynt förmåga 

1:>2Lars I. Wahlman, "Svenska slöjdföreningens utställning af inredningar för 
smålägenheter 1917", Arkitektur 1917, s 157. 
15j Carl Malmsten kom även efter 1930 att hävda traditionen i formspråket och han kom 
även fortsättningsvis att förespråka gemenskapen i hemmet i stället för den ökade 
individualisering som kom att bli de avantgardistiska och politiskt radikala arkitekternas 
budskap. Om Carl Malmsten se bl.a. Anna-Greta Wahlberg, Carl Malmsten (Lund, 1988) 
samt Roger Qvarsell, "Konsthantverkaren som samhällskritiker", i Motströms: Kritiken 
av det moderna, red. Staffan Källström & Erland Sellberg (Stockholm, 1991), s 65-90. 
154Lars I. Wahlman, "Svenska Slöjdföreningens utställning af inredningar för 
smålägenheter 1917", Arkitektur 1917, s 161. 
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att begränsa sig så som de flesta inte ens våga tänka på af fruktan att inte alls 
observeras.155 

Det är onekligen intressant att det var de minst konventionella rummen som 

väckte den största entusiasmen. Många interiörer var uppbyggda enligt 

traditionen med möbelgarnityr även om de var avpassade i storlek och ut

förande till mindre lägenheter. Satsningen på enstaka möbler, så kallade 

seriemöbler, var ännu inte det självklara. Men utan tvekan fanns en strävan 

efter enkelhet även om, som kritikerna menade, det inte var alla givet att 

hitta det mest adekvata uttrycket. 

Det är påfallande att de som engagerade sig i utställningen var väl 

medvetna om alla de svårigheter som fanns för att nå fram till de människor 

som utställningen var till för. I Svenska Slöjdföreningens Tidskrift hävdade 

Nils A. Blanck att människor saknade valmöjlighet på grund av dålig 

ekonomi samt trångboddhet. Därför var fattiga människor inte särskilt 

intresserade av hemmets utseende. Men det innebar inte att arkitekter, 

konstnärer och formgivare skulle avhålla sig från att ägna sin kraft åt att 

formge vardagsföremål som alla kunde köpa. Fattiga människor saknade 

nämligen också möjligheter att välja därför att det inte fanns goda förebilder 

och det var dem som hemutställningen skulle visa fram. 

För att understryka sambandet med de bostäder som producerades i 

samtiden anmodade Svenska Slöjdföreningen Svenska Stadsförbundet att 

genom sin Kommunala byrå anordna en smålägenhetsutställning. Det var 

Yngve Larsson, engagerad kommunalpolitiker med särskilt den kommunala 

markfrågan som sitt skötebarn, som stod som ansvarig för denna utställning. 

I förordet till den specialkatalog som gjordes för denna del av utställningen 

påpekade Yngve Larsson att utställningen inte gjorde anspråk på 

fullständighet, men kunde ändå betraktas som den dittills mest representa

tiva bostadsutställning som ägt rum. Det var kommunala och kommunalt 

understödda bostadsföretag som presenterades och exemplen hämtades från 

hela landet. Flera av dem som nämnts ovan hade trädgårdsstadsliknande 

karaktär. Där fanns arkitekt Sigurd Lewerentz måttfulla tvåvånings 

flerfamiljshus i mörkt helsingborgtegel på Eneborg i Helsingborg och där 

fanns Gustaf Lindens likaledes svalt klassicistiska flerfamiljshus i 

Linköping.156 

155 Nils A. Blanck, "Om möbler på hemutställningen", Svenska Slöjdföreningens Tidskrift 
1917, s 73ff. 
156 Svenska Slöjdföreningens Hemutställning i Liljewalchs konsthall 1917, Svenska 
Stadsförbundets avdelning kommunala byggnadsföretag, Specialkatalog. 
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Från Stockholm presenterades Cyrillus Johanssons hus för den koope

rativa bostadsföreningen Framtiden i Enskede från 1911. Från Stockholm 

presenterades också det på initiativ av CSA år 1916 bildade Stockholms 

Kooperativa Bostadsförenings nyuppförda hus på Norrmalm. De kommu

nala husen i Stockholm som visades var de provisoriska husen på Söder som 

ritats av arkitekt Gunnar Asplund. Denna del av utställningen hade, trots att 

exemplen var hämtade från redan byggda projekt, en abstraktare karaktär 

men det intressanta är det möjliga sambandet mellan de utställda 

interiörerna och de faktiskt byggda bostäderna. 

Bygge? och Bo 

Detta samband kom att bli mera tydligt under 1920-talet då ett antal hem

utställningar ägde rum, inte i särskilda utställningslokaler utan i nybyggda 

hus. Denna inriktning initierades till viss del av producenterna, byggnads

ingenjörer och en och annan byggmästare. 1921 arrangerade föreningen 

Bygge och Bo sin första utställning på Konstakademin. Följande års ut

ställning på Liljewalchs hade enligt arkitekt Hakon Ahlberg mera karaktär 

av mässa än utställning. Bygge och Bo bildades av Stockholms Byggnads

ingenjörsförening och utställningskommittén bestod till en början av 

ingenjör Axel Adling, ingenjör Sture Morén och arkitekt Nils R. Hjorth.157 

Axel Adling hade varit byggmästare åt kooperativet Framtiden och hade 

överhuvudtaget under 1910-talet visat sig intresserad av ett mera socialt 

bostadsbyggande. Han kom även att samarbeta med arkitekt Sven 

Wallander i slutet av 1910-talet. Nils R. Hjorth anlitades av Hyresgäst

föreningen tillsammans med Sven Wallander, när dess första bostadshus 

skulle byggas 1922. I utställningskommittén fanns alltså ett dokumenterat 

intresse för bostäder åt de mindre bemedlade. 

Bygge och Bo fortsatte att ställa ut på Liljewalchs konsthall. Men den 

utställning som kom att bli mest uppmärksammad ägde rum i några 

nybyggda hus på Lidingö år 1925. Utställningen hade föregåtts av en 

tävling. Det vinnande förslaget hade arkitekt Sven Markelius ritat under 

mottot "Ryggen mot världen, näsan mot härden". Det vinnande förslagets 

bostadstyp - ett radhus - karakteriserades av Wolter Gahn, senare en av 

författarna till acceptera, som "en mer borgerligt kultiverad och rationell 

typ, som bättre kan förena lantligt behag med modern komfort."158 Bygge 

157 Byggmästaren 1922, s 28 och s 73. 
158 Byggmästaren 1925, s 53. 
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och Bos hemutställningar vände sig, enligt Vår Bostad, i huvudsak till "en 

ekonomisk bärkraftig publik".159 

Bygge och Bo-utställningen 1925 hade även en utställningsdel på 

Liljewalchs. Där ställde HSB, som bildats 1923, ut ett av sina kök. Det in

tressanta med denna del av utställningen var dess förankring i produktionen. 

HSB var vid den tidpunkten i full färd med att bygga kök enligt den 

utställda modellen. Detta blev på sitt sätt upptakten till HSB:s omfattande 

utställningsverksamhet i de egna husen. 

Stockholmshem 

1927 arrangerade HSB i samarbete med Kooperativa förbundet och 

Föreningen för Rationell Hushållning utställningen Stockholmshem. 

Svenska Slöjdföreningen hade beslutat sig för att delta i utställningen men 

kom endast marginellt att engagera sig. Utställningen fick ett reserverat 

mottagande av Gregor Paulsson som skrev om den i Svenska Slöjd

föreningens tidskrift. Han framhöll att den var alltför hastigt hopkommen 

men kunde berömma utställningen för "att den var ett försök att för den 

genomsnittliga heminredningen bryta mot det slentrianmässiga 
4 helmöbelsy stemet .160 

HSB hade byggt nya hus på Kungsholmen vid Thorildsplan inom 

Kristinebergsområdet som just då höll på att planläggas. I de nya husen ägde 

utställningen rum. Utställningen var en stor framgång både bland all

mänheten och bland kritikerna. Efter det att kronprinsen invigt utställningen 

besökte 50 000 människor de möblerade smålägenheterna under den månad 

som utställningen pågick. 

Stockholmshem var en annorlunda hemutställning. Här uppvisades ett 

tjugotal lägenheter - nästan uteslutande ett rum och kök - i ett av de ny

byggda husen. Lägenheterna var möblerade för att demonstrera hur de 

varierande hushållen kunde fa sina behov och önskningar tillfredsställda. 

I samband med utställningen hade HSB tagit initativ till en ny möbel-

affär, Hyresgästernas möbelaffär. Den främsta anledningen till detta var den 

dåliga tillgången på bra möbler. Möbelmarknaden var präglad av revir

tänkande och monopolsträvanden, vilket allvarligt försvårade för den nya 

affären att fa levererat de möbler man ville ha.161 Trots detta lyckades man 

knyta framstående formgivare till verksamheten. Av de nya möbler som 

159 Vår Bostad, "Stockholmshem" april 1927, s 16. 
160 Gregor Paulsson, "Sakliga hemutställningar", Svenska Slöjdföreningens tidskrift 
1928:1. 
161 Svenska Möbler 1890-1990, red.Monica Boman (Lund, 1991), passim. 
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användes på utställningen var åtskilliga ritade av Carl Malmsten och dessa 

fanns att köpa i möbelaffären. 

Förutom de utställda lägenheterna innehöll hemutställningen en 

informationsdel, som i det här fallet presenterade HSB som bostads

byggande organisation, samt Kooperativa Förbundets verksamhet. I ut

ställningshuset fanns butikslokaler för KF på bottenvåningen och där 

visades en ny typ av butiksinredning ritad på KF:s eget arkitektkontor. Eskil 

Sundahl, studiekamrat till Sven Wallander, var kontorets ledande arkitekt. 

HSB var mycket nöjd med utställningen. De interiörer som visades 

fram angav en vardaglig ton. Redan i denna utställning framstod den blonda 

färgskalan som förhärskande. Utan att argumentera visade HSB upp de 

tendenser som med full kraft skulle slå igenom något år senare. Murriga, 

mörka interiörer inredda med möbelgarnityr fick ge vika för ljusa 

inredningar med lätta vardagliga möbler. 

Väl medvetna om de begränsade ekonomiska resurser som stod de 

boende till förfogande hade utställarna också uppmärksammat åter-

användandets estetiska problem. Idén bakom ett sådant tilltag påminner 

onekligen om Ellen Keys första hemutställning. I det här fallet fick Célie 

Brunius, känd journalist och debattör, i uppgift att åt Föreningen för 

Rationell Hushållning inreda två lägenheter för att visa att man kan 

tillvarata gamla möbler och med hjälp av eget arbete billigt inreda sin 

lägenhet. Dessa lägenheter kunde lika väl som andra tillgodose de viktigaste 

kraven. Där kunde man enligt Célie Brunius "både arbeta och vila, rekreera 

sig och under enkla former se sina vänner: med andra ord trivas."162 Hon 

ville framhäva kökets karaktär av arbetsplats, eller verkstad, som hon själv 

uttryckte det, och ville därför undvika att placera någon liggplats där. 

Célie Brunius var väl medveten om tidens estetiska preferenser. Hon 

framhöll hur de mindre bemedlade kanske tydligare än många andra kunde 

renodla de estetiska idealen: 

Det är så lyckligt ställt, att de som verkligen älska skönhet kunna finna den även 
när de söka efter förenkling. Denna förenkling kan i sina högst kultiverade former 
vara ett utslag icke av försakelse utan ett frivilligt val.163 

Anledningen till att de som skulle sätta bo i de nya stadslägenheterna kunde 

se sig om efter andra möbler och nya ideal var att mannen och kvinnan 

levde ett nytt och annorlunda inrättat liv. Célie Brunius förutsatte att båda 

162 Célie Brunius, "Den provisoriska bosättningen", Hem och hushåll 1927, s 103. 
163 Célie Brunius, "Den provisoriska bosättningen", Hem och hushåll 1927, s 114. 
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efter en intensiv arbetsdag behövde komma hem till ett "lugnt, vilsamt, 

bekvämt hem." För att åstadkomma detta behöver man, enligt Célie 

Brunius, inte använda sig av Hemslöjdens produkter med dess nationella 

karaktär, utan en ombonad verkan kan fas om man inte föraktar fabriks

varorna. Célie Brunius förefaller vara helt i takt med HSB:s 

moderniseringssträvanden. 

Utställarna åskådliggjorde inte bara tänkbara interiörer utan de visade 

även fram kostnaderna för de olika alternativen. Inom HSB var man 

medveten om att utställningen var unik. 

Det är också första gången en hemutställning inom stadens hank och stör i denna 
omfattning inrymts i sin rätta miljö, d.v.s. riktiga, ordentliga lägenheter och inte 
bland uppbyggda kulisser och avbalkningar i en utställningshall.164 

Omfattningen av HSB:s produktion inne i staden hade väckt uppseende och 

än mer uppmärksamhet fick bostäderna genom att de gjordes tillgängliga för 

allmänheten genom utställningsverksamheten. Besökssiffrorna var 

onekligen anmärkningsvärda. Visserligen hade Bygge och Bo anordnat ut

ställningar i nybyggda hus på Lidingö 1925 och, samma år som 

Stockholmshem, anordnades en utställning i Äppelviken. Men dessa 

områden betraktades inte som egentlig stadsmiljö vid den tiden. Snarare var 

lantligheten dessa miljöers viktigaste företräde. 

* 

Hemutställningarna ändrade karaktär under 1900-talets första decennier. 

Om arkitekter och formgivare tidigare i stor utsträckning tillhörde samma 

krets som sina avnämare och var delaktiga i ett gemensamt informations

utbyte kom detta förhållande att ändras. Utställarna vände sig till en ny 

målgrupp. Därigenom kom även inriktningen av deras arbete att förändras. 

Praktföremålen gav vika för vardagsmöblerna. Viktiga indikationer därpå 

var den uppenbara strävan efter tillgänglighet. Standardisering prövades, 

industriell tillverkning eftersträvades och framförallt skapades ett formspråk 

som syftade till att vara kongenialt med de mindre bemedlades livssituation 

och vardagliga behov. För att fånga den nya målgruppen arrangerades ut

ställningarna på ett nytt sätt i nyproducerade lägenheter. Flera 

organisationer och föreningar hade intresse därav. HSB var den organisation 

som medvetet kom att utnyttja denna utställningsform både för eget syfte 

men också för att sätta det nya moderna sättet att leva i fokus. Viljan att öka 

164 Vår Bostad, "Stockholmshem", april 1927, s 16. 
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de boendes kunskaper kring hemmet var uppenbart inte bara i de senare 

typerna av utställningar utan i samtliga de exempel som anförts. Kanske kan 

man karakterisera hemutställningarnas folkbildande förmåga genom att 

framhäva den möjlighet till reflektion över den egna situationen som 

utställningarnas iscensättningar av hemmen erbjöd. 

Utställningarna för de mindre bemedlade utgick ifrån den faktiska låga 

standard som befintliga lägenheter uppvisade. Det kan tyckas obetänksamt 

att inte visa fram alternativa bekväma lösningar för till exempel köket. 

Därvidlag kan man konstatera att producenterna var mer radikala och 

framåtsträvande än de professionella utställarna. HSB lanserade fullt 

moderna kök i smålägenheter och dessa ställdes ut på Bygge och Bos ut

ställning på Liljewalchs. Något liknande hade varit svårt att åstadkomma på 

tidigare utställningar. 

Intressant nog var det CSA som inspirerade till 1917 års utställning 

genom att inbjuda till en tävling om fullständig inredning av tre olika 

bostadstyper som inkluderade tävling om kaminer, kakelugnar och andra 

föremål som hörde till hemmet.165 Som bekant hade CSA just initierat 

bildandet av Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Detta betydde inte 

att CSA som organisation i detta avseende lyckades stimulera till ny

tänkande kring bostaden mer än i vissa avseenden. Det var främst de yttre 

villkoren, stadsplaneringsaspekterna, som var nydanande. Själva bostaden 

var mer traditionell. Resultatet av tävlingen visade att ambitionen att leva 

sig in i den faktiska situationen var större än förmågan att överskrida den på 

ett inspirerande och nydanande sätt. 

HSB blev ett slags entreprenör för hemmens modernisering, vilket 

också visade sig i utställningsverksamheten. HSB överskred i sina lägen

heter många av de tidigare självklara ramarna. Även i utställningen som 

arrangerades 1927 visades ett resolut framåtblickande genom att helt enkelt 

se till att de möbler som visades fram också kunde köpas. Utställningen blev 

inte fiktiv utan gav mycket konkreta anvisningar för hur man kunde gå till 

väga för att skapa nya förutsättningar för vardagslivet. Folkbildningen 

kombinerades med något som skulle kunna karakteriseras som handledning 

i konsten att leva ett nytt sorts liv. 

De människor som besökte utställningslokalerna och de som besökte 

HSB:s hemutställning torde inte helt och hållet tillhöra samma grupp. HSB 

appellerade mer till dem som var i färd med att skaffa sig en ny lägenhet än 

165 Svenska slöjdföreningens utställning af inredning för smålägenheter, Katalog, 
Liljewalchs museum, (1917). 
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till dem som var intresserade av heminredning i största allmänhet. 

Därigenom var möjligheterna stora att verkligen nå dem som man ville 

kommunicera med. 

Farhågorna att den kategori som besökte hemutställningarna knappast 

sammanföll med den tänkta målgruppen har redan omnämnts. Mycket talar 

för att arkitekters och formgivares nya strävan efter ljusa, enkla 

vardagsinteriörer appellerade till och attraherade samma grupper som 

tidigare lockats av till exempel Alf Wallanders jugendinspirerade konst

hantverk. Det nya formspråket angav tidens nya mentalitet. Även om hem

inredning och arkitektur kan representera två olika riktningar, som Ernst 

Spolén så träffande artikulerade, var det dock i huvudsak arkitekter som 

angav tonen i den nya heminredningen. Arkitektur och formgivning ut

trycker den innevarande tiden och bereder i någon mån vägen för det nya 

boendet. Därför är det kanske inte så underligt att kultureliten, som i sin 

självförståelse har ett ben i framtiden, var de första att anamma den nya 

stilen. 

Det folkbildningsarbete som bedrevs under 1900-talets första decennier 

skedde i någon mening i blindo. Det fanns ingen riktig utvärdering eller 

metod att utläsa hur utställningarnas budskap togs emot. Kanske för att fa 

ett mått på vad människor attraherades av nyttjade HSB 1933 en originell 

pedagogik i samband med utställningen Bostad och Färg. Utställningen 

ägde rum i då nybyggda bostäder på Skeppargatan på Gärdet. Det centrala 

temat var färgens betydelse för hemmet och syftet var att övertyga om de 

ljusa interiörernas värde. För att åskådliggöra detta iordningställdes en ideal 

lägenhet med ljusa färger "för kontrastens skull kanske något mera extremt 

modernt, än man i allmänhet skulle vilja tillråda för en större publik."166 Vid 

sidan av fanns en skräcklägenhet, möblerad med möbelgarnityr av mörkt 

träslag, mörka murriga tapeter och gardiner. Resultatet av denna jämförelse 

utvärderades dessvärre inte. Inget tyder dock på att besökarna tog avstånd 

från skräcklägenheten och slöt den moderna lägenheten i sin famn. 

Estetiken är ett kraftfullt medel för kommunikation. De som valde de 

rätta möblerna och de rätta textilierna meddelade därigenom omvärlden sin 

sociala och kulturella position. Kultureliten, i vilken inbegreps även de 

ledande inom konst och konsthantverk, skapade inom gruppen ett intrikat 

språk med hjälp av bostaden, kläder, sättet att tala. Det kunde finnas 

skillnader i åsikter men det fanns inom gruppen en gemensam tankestil och 

livsstil som gjorde denna grupp urskiljbar från andra. 

166 Gotthard Johansson, "Bostad och Färg", Form 1933, s 179. 
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Den smakfostran som bedrevs vädjade i hög grad till förnuftet. Det var 

de hygienistiska aspekterna av de nya ljusa interiörerna som framhölls. 

Renheten, klarheten och ändamålsenligheten. Den nya estetikens kommu-

nikativa värde handlade emellertid också om dess förmåga att vara 

integrativ. Den enskilde måste inte bara känna sig tilltalad. Vederbörande 

måste också kunna integrera den nya estetiken i sin livsföring. Och eftersom 

den nya estetiken i så hög grad även förespråkade ett nytt sätt att leva - detta 

var ju funktionsestetikens credo - fanns ett stort motstånd att överbrygga. 

Många kunde nog hålla med om att hygienismen var viktig, att kontakten 

med naturen var viktig och att äktheten var viktig. Men man gjorde sin egen 

uttolkning av den. Den grupp som anammade de nya estetiska idealen, 

såsom smakfostrarna presenterade den, torde ha nyttjat dessa i den sociala 

och kulturella karriären. 
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Sedan en längre tid tillbaka pågår inom 
hemmets värld en rörelse för att omdana våra 
bostäder på ett sätt, som motsvara kraven på 
hemtrevlighet, hygien och praktisk ekonomi.16 

10. Skrifter om hemmet 
Som framgått i tidigare kapitel fanns åtskilliga skrifter om hemmet där olika 

spörsmål behandlades beroende på författarens främsta intresse och intentioner. 

Tre huvudgrupper, inte alltid klart skilda från varandra, kan urskiljas. Den 

första gruppen innehåller de skrifter som ger konkreta råd om själva byggandet 

av bostaden. Den andra gruppen är koncentrerad på heminredningen medan 

den sista gruppen kan karakteriseras som rådgivningslitteratur för unga 

kvinnor. 

Skrifterna skiljer sig också åt vad gäller utgivningssammanhang. Flera 

har tillkommit i ett folkbildande syfte. Verdandi gav ut Ragnar Östbergs Ett 

Hemm och, som nämnts, Ellen Keys böcker om hemmet. Bokförlaget Natur 

och Kultur utgav under Folkbildningsinstitutets ledare Knut Kjellbergs 

redaktörskap en serie skrifter av folkbildande karaktär. Bland dessa fanns 

två om hemmet, nämligen Ernst Spoléns Ditt hem]69 och Carl Malmstens 

Skönhet och trevnad i hemmet™. Denna serie vände sig både till dem som 

bedrev självstudier och till den populärvetenskaplige föreläsaren som kunde 

använda de populärvetenskapliga skrifterna som rekommenderat 

komplement till föreläsningarna. Knut Kjellberg uppmärksammade särskilt 

studiecirklarna, där han hoppades att Natur och Kulturs skriftserie kunde 

fylla ett behov. J. A. Lindblads förlag i Uppsala utgav en hel serie av vad 

som kunde kallas upplysningsskrifter för hemmet där samtliga skrifter, med 

ett undantag, var författade av kvinnor. Många handlade om matlagning, 

bakning, konservering men också om sömnad. Även en skrift om hemmets 

167 Harald Boklund, Våra Bostäder: Handbok för dem, som bygga eller hyra (Lund, 1907), 
förord. 
168 Ragnar Östberg, Ett Hem, Verdandis skriftserie nr 131 (Stockholm, 1905). 
169 Ragnar Spolén, Ditt Hem (Stockholm, 1923). 
170 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925). 
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ekonomiska organisation ingick i serien. Märkvärdigt nog var den skrift 

som handlade om hemmets inredning skriven av en man, konstnären Einar 

von Strohkirk. 

Skrifterna utgavs under hela den aktuella undersökningsperioden. Rådgiv

ningsböckerna för kvinnor kom tidigt liksom Verdandis skrifter om hemmet. 

På 1920-talet tycktes intresset ha intensifierats, vilket torde ha berott på 

hemutställningarna, som ökade intresset för heminredning. Vid den tiden fanns 

också en etablerad folkbildningsverksamhet. HSB kan ha spelat en viss roll 

åtminstone för Carl Malmsten eftersom han var efterfrågad och anlitad av 

HSB. 

I det följande har jag valt att presentera två rådgivningsböcker skrivna av 

kvinnor samt tre folkbildningsskrifter, skrivna av män och en upplysningsskrift 

skriven av en man. Denna rubricering gör inte anspråk på att vara absolut 

särskiljande, mer att ge en uppfattning om att det fanns olika genrer. Fanns det 

i dessa sinsemellan så olika skrifter tillkomna med mer än två decenniers 

mellanrum någon gemensam uppfattning om hemmet och hemmets estetik? En 

jämförelse kommer att visa på fler gemensamma än särskiljande drag. Av de 

skrifter som presenteras finns endast i två fall, Malmstens och Boklunds, små

lägenheten i fokus. I övrigt är det hem för något mera burgna. Att jag valt att 

ändå redovisa dem beror på att i detta avsnitt står hemmets estetik i fokus för 

intresset. De anförda skrifterna visar på intressanta drag som kan överföras på 

smålägenhetens förhållande. Dessutom förtydligar de uppfattningen om hem

mets ideala estetik. 

* 

Rådgivningsskrifterna behandlar själva husbyggandet och allt man ska tänka på 

från val av tomt till val av eventuell arkitekt och goda råd om finansiering. 

Anvisningar om husets grundläggning, val av byggnadsmaterial, målning samt 

en rad andra praktiska uppgifter av värde då man bygger hus saknas inte. För

fattarna var män, huvudsakligen arkitekter. Ett intressant undantag var Kerstin 

Key, "hemkonsulent" i Stockholms Arbetarehem, som gav ut rådgivnings

böcker även om husbygge. Hon skrev bland annat en mycket intensiv bok om 

200 



självbyggandets glädje, där hon i detalj redogör för alla etapper. Hon avslutade 

med en hurtig uppmaning till läsarna: "Gäck och gör likaledes!"171 

Författarna till dessa skrifter ger ofta även uttryck åt vad de anser vara bo-

stadsideologiskt väsentligt. Ragnar Östbergs Ett Hem utmärks av goda råd om 

rumsdisponering men innehåller, som framgått, viktiga synpunkter om grunden 

för hemmet, att det ska inrättas för dem som ska bebo det och inte för gäs" 

terna.172 Rudolf Enblom, en Djursholmsarkitekt, skrev en typ av upplysnings

skrift som vände sig till de välsituerade. Där finner man konkreta råd, både om 

byggandet och om inredningen.173 Av dessa skrifter har Ragnar Östbergs bo

stadsideologiska synpunkter behandlats i annat sammanhang. De övriga är pe-

rifera i förhållande till problematiseringen av de mindre bemedlades bostads

situation. 

Den andra gruppen av skrifter ägnas huvudsakligen åt hemmets inredning. 

Även i denna grupp domineras problematiseringen av de välsituerades hem, 

men det finns intressanta undantag. I dessa skrifter kan även goda råd om 

själva byggandet komma in, inte minst goda råd om målning, golvläggning och 

innertak, alltså de delar som är synliga efter det att huset är färdigt. Nästan 

undantagslöst står det egna hemmet i fokus även om en av de mest inflytels

erika nämligen Carl Malmstens Skönhet och trevnad i hemmeX också utgick 

från smålägenheten. August Brunius gav 1911 ut Hus och hem som behandlar 

de bättre bemedlades villor. I denna skrift sammanfattas på ett tydligt sätt 

tidens estetiska ideal. Brunius var mycket influerad av engelsk villaarkitektur, 

vilket genomsyrar hans bok.174 Tidens kanske mest inflytelserike arkitekt vad 

gäller stilfrågor var den finlandssvenske författaren Gustaf Strengell. Han 

skrev om stadsplanering i Staden som konstverk och om hemmet i Hemmet som 

171 Hennes författarskap kommer att något behandlas i samband med HSB. I kapitlet om 
hemmen presenteras hennes journalistiska insatser i Vår Bostad. 
172 Ragnar Östberg, Ett Hem (Stockholm, 1905). Denna skrift har delvis presenterats i 
kapitlet om hem utställningar. 
173 Rudolf Enblom, Ett hem på landet (Stockholm, 1908). Denna skrift presenterar 
huvudsakligen ett antal Djursholmsvillor, bland annat författarens egen. Elisabet Stawenov-
Hidemark presenterar denna skrift liksom Ragnar Östbergs samt ytterligare vad hon kallar 
mönsterböcker. Se Villabebyggelse i Sverige 1900-1925 (Stockholm, 1971), s 170. 
174 August Brunius, Hus och hem: Studier af den svenska villan och villastaden (Stockholm, 
1911), se t. ex. s 11-24. Elisabet Stawenov-Hidemark presenterar utförligt Brunius skrift. Se 
Villabebyggelse i Sverige 1900-1925 (Stockholm, 1971), s 103f. 
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konstverk115 Arkitekt Ernst Spolén skrev en bok vars titel är en lätt variation på 

hans samarbetspartner Ragnar Östbergs Ett hem, nämligen Ditt hem. Denna 

skrift, som kommer att presenteras närmare, har ett ovanligt analytiskt 

förhållningssätt till problematiken kring heminredning. Till denna grupp av 

skrifter skulle jag även vilja hänföra Elna Tenows Solidar I-IIL™ Den första 

delen, som handlar om hemmets inredning och organisering, har ett ovanligt 

analytiskt förhållningssätt. Dessa skrifter har redan uppmärksammats i forsk

ningen och kommer därför inte närmare att presenteras även om det är viktigt 

att framhålla deras banbrytande karaktär.177 Som framgår dominerar även i 

denna grupp de manliga författarna, arkitekter, möbelformgivare, konstnärer. 

Bland de exempel som jag valt att presentera finns även en liten skrift av 

arkitekt Harald Boklund, Våra Bostäder }n Den är dock av intresse eftersom 

den uttryckligen ägnar uppmärksamhet åt lägenheten i hyreshuset. 

Den tredje gruppen slutligen representeras av kvinnliga författare. I deras 

författarskap är det egna hemmet uppfattat som den plats där kvinnan ska in

rätta sitt liv och också ge plats för barnen och mannen. Hemmets inredning blir 

där en underavdelning bland andra råd som handlar om kroppshygien, 

barnuppfostran och andra levnadsregler, inte sällan även råd om matlagning. 

Dessa skrifter kan karakteriseras som rådgivningslitteratur för unga kvinnor. 

Gertrud Norden skrev en handfast rådgivningsbok, Husfru och Matmor, för, 

som hon själv säger, fästmön och de nygifta.179 Intresset för köket var 

framträdande även för Elna Tenow. Företrädare för Husmodersföreningen och 

Föreningen för Rationell Hushållning, som i sin tidskrift Hem och Hushåll, 

hade åtskilliga artiklar om hemmet, var också mycket intresserade av just 

175 Gustaf Strengell, Staden som konstverk (Stockholm, 1922). Denna skrift var 
uppmärksammad även på de Tekniska högskolorna. Se även Birger Åström, "Staden som 
konstverk", i Stadsbruk (Stockholm, 1992). Gustaf Stregnell, Hemmet som konstverk 
(Stockholm, 1922). 
176 Elna Tenow, Solidar UHI (Stockholm, 1904-06). 
177 Elna Tenows Solidarböcker har Jan Olof Nilsson behandlat i sin avhandling, Alva Myrdal, 
en virvel i den moderna strömmen (Lund, 1994). Även Ronny Ambjörnsson skriver därom i 
"Elna Tenow", i Obemärkta (Stockholm, 1995). 
178 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907). 
179 Gertrud Norden, Husfru och matmor (Stockholm, 1919). Här ges grundregler for kosten 
men också för det husliga arbetet, hemmets ekonomi och för kökets planläggning och 
utrustning. 
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köket. Två skrifter kommer att presenteras som exempel på 

rådgivningslitteratur av och för kvinnor.180 

Rådgivningslitteratur 

Mathilda Langlet var en kvinna som lät göra sin stämma hörd trots att hon 

egentligen inte hade någon mer professionell eller offentlig position. Hon skrev 

en rad böcker med hemmet som tema varav Husmodern i stad och på landet 

(Stockholm, 1886) kanske blivit den mest uppmärksammade. Den bok som här 

ska granskas har titeln Ett eget hem: En bok för unga qvinnor.m I förordet 

påtalar Mathilda Langlet att denna, liksom en tidigare utgiven bok av samma 

karaktär, På egen hand™2 är utarbetad med ledning av ett tyskt arbete utan 

angiven författare. Disposition och några kapitel är lånade av den tyska boken 

men det mesta är nyskrivet. 

Boken inleds med ett kapitlet "Drömda idealer" som pragmatiskt förmedlar 

den uppbyggliga devisen att far man inte den man älskar kan man älska den 

man far. Och hur lyckligt detta kan bli beskrivs i det avslutande kapitlet 

"Förverkligade ideal". Däremellan handlar boken om förlovning, bröllop och 

sällskapsliv samt en översiktlig beskrivning av olika levnadsställningar såsom 

prästfru, konstnärens hustru, affärsmannens hustru, ämbetsmannens hustru 

samt godsägarens hustru. Tydligare än så kan grundvillkoren för de apostrof

erade kvinnorna inte karakteriseras. Något eget självständigt liv förutsattes inte 

utanför hustruns och moderns. 

Uppfattningen om hemmet sammanfattas ideligen i uppmaningar till 

enkelhet och mycket uttryckligen artikuleras vad jag velat kalla funktions

estetiska krav. Inga preferenser i stil utan det personliga ska framhävas. I dessa 

hem behöver ingenting vara inrättat efter det modernaste eller kanske rättare 

efter det senaste modet. Ty enligt författarinnan är det modernaste att vara 

oberoende av modet. Den praktiska sidan av bosättningen far inte försummas. 

"Spara hellre i förmaket än i köket" eftersom det för hemmets ordning är av 

största vikt att ändamålsenliga tillbehör finns.183 

180 Fru Hein, Sin egen jungfru (Stockholm, 1923). Titeln är tidstypisk. Det så kallade 
tjänarinneproblemet var också en av utgångspunkterna för Elna Tenow och i början av 1920-
talet var problemet överhängande. 
181 Mathilda Langlet, Ett eget hem: En bok för unga qvinnor (Stockholm, 1891). 
182 Mathilda Langlet, På egen hand (Stockholm, 1889). 
183 Mathilda Langlet, Ett eget hem (Stockholm, 1891), s 53. 
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Även om det hem som beskrivs inte precis är ett fattigmanshem hävdas 

samma ideal som Ragnar Östbergs på rådgivningsbyrån i Folkets us. Mathilda 

Langlet menar med bestämdhet att något särskilt rum för gäster inte behövs. 

Viktigast är ett hemtrevligt arbets- och vardagsrum. 

För det att man arbetar i ett vackert och väl möbleradt rum, behöfver man ju ej skräpa 
der, och ett sybord, ett skrifbord, en symaskin skämmer aldrig bort ett rum. Det 
tvärtom gifVer rummet utseende af att vara bebodt och gifver just det personlighetens 
uttryck som saknas i grannlåtsrummen.184 

Begreppet vardagsrum som Mathilda Langlet använder var vid den tiden inte 

vanligt. Det brukar hävdas att det var Erik Folcker som introducerade detta 

begrepp när han skrev en artikelserie i Idun 1899. Detta tidigare bruk av ordet 

är därför högst intressant och det självständiga sätt på vilket Langlet resonerar, 

tyder på att hon på egen hand fördjupat sig i estetikens olika riktningar. 

Hygienismens imperativ var väl förankrat hos Mathilda Langlet. Långt 

viktigare än att bosätta sig i "modernaste, grannaste stadsdelen" var det att se 

till att man fick en sund bostad med frisk luft. Om man inte kunde fa en bostad 

vid en öppen plats eller torg utan måste bo vid en trång gata, "där luften icke 

kan förnyas tillräckligt utan uppfylles af ohelsosamma ångor och utdunst-

ningar", var det att föredraga en lägenhet högt upp i huset.185 Detta gick annars 

stick i stäv med den gängse värderingen som hävdade att lägenheterna längst 

ner var förnäma medan ju högre upp i huset man kom desto oansenligare 

bostäder.186 

Frisk luft var det viktigaste hygieniska kravet därefter tillgången på ljus 

och solsken. Även om man inte kan fa in solsken i alla rum kan man fa ljus. 

Därför var det önskvärt med tunna vita gardiner som släppte in ljuset. Mörka 

tunga gardiner var liksom mattorna i sig själva ohälsosamma eftersom de sam

lade på "sjukdomsfrön, alla slags vandrande och kringflygande bakterier, 

baciller, mikrober och hvad allt de nu heta, dessa osynliga väsenden, som i 

nyare tider börjat förbittra vår tillvaro."187 

Större delen av skriften behandlar de värderingar som låg till grund för 

kvinnans ansvar i hemmet. Utförligt utreddes hur kvinnan behärskade de 

184 Mathilda Langlet, Ett eget hem., s 55. 
185 Mathilda Langlet, Ett eget hem, s 105f. 
186 Jfr Strindbergs beskrivning i Tjänstekvinnans son. 
187 Mathilda Langlet, Ett eget hem (Stockholm, 1891), s 108. 
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mångfaldiga schatteringar varav hemtrevnaden berodde. Författarinnan kände 

sig föranlåten att ideligen uppmuntra den unga kvinnan inför hennes livs

uppgift. Den behövde inte bli enahanda om hon bara rätt insåg dess betydelse 

för makarnas gemensamma lycka. 

Utifrån samma förutsättning, kvinnan som "insiktsfull och förtänksam 

ledarinna av hemmet", skrev Else Kleen Gwens bok för hemmet. Där Mathilda 

Langlet betonade kvinnans relation till mannen inriktade sig Else Kleen mera 

på kvinnan själv. Hon framhöll kvinnan som organisatör av hemmet och som 

ansvarig för hemmets ekonomi. Skriften sammanfattar några aspekter som till

sammans skapar hemmet. Det är hemmets ekonomi, inredning och skötsel. 

Därefter ägnas övrigt utrymme åt kvinnans och i någon mån barnens kläder 

samt åt kvinnans personliga vård. 

Else Kleen förutsatte närvaro av tjänarinnor men påpekar att överens

kommelser mellan husmoder och tjänarinnor är ömsesidiga och frivilliga och 

därför måste man förstå tjänarinnornas hävdande av vissa rättigheter. Respek

ten för tjänarinnan som en "självständig och för sina egna handlingar ansvarig 

människa" betonades.188 Det hon särskilt lade vikt vid var att "alla dessa tusen

tals arbetande unga flickor" inte alltid skulle komma att vara ogifta.189 Det var 

därför viktigt att de gavs möjlighet att på ett värdigt sätt umgås med sina man

liga bekanta. Vidare skulle tjänarinnans bostad vara människovärdig vad gäller 

hygien. Tillgång på rena sängkläder och goda möjligheter att sköta sin egen 

hygien var nödvändigt. Dessutom skulle tjänarinnan äta samma mat som herr

skapet. Överhuvudtaget åvilade det husmodern att inför tjänarinnorna vara ett 

föredöme. Detta förhållningssätt för tankarna till vicevärdinnornas uppgift i 

Stockholms Arbetarehem. 

Else Kleen framhöll enkelhetens och hygienens betydelse vid hemmets 

inredning. Däremot var hon inte särdeles övertygad om att "de moderna este

tici" hade rätt när de förordade vardagsrummet på salongens bekostnad.190 Hon 

var väl medveten om dessas krav på att hemmet skulle inrättas efter de boendes 

egna behov och trevnad och inte efter gästernas trevnad. Else Kleen tycktes 

vara införstådd med att livet skulle vara fyllt av arbete men just därför 

188 Else Kleen, Gwens bok om hemmet (1907) (Stockholm, 1916), s 19. 
189 Else Kleen, Gwens bok om hemmet (1907) (Stockholm, 1916), s 18. 
190 Else Kleen, Gwens bok om hemmet (1907) (Stockholm, 1916), s 34. 
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behövdes i hemmet en fristad, en salong, där inredningen inte påminde om 

arbetet utan om vilan därifrån. 

Med tanke på den kamp mot finrummet eller salongen som alla smak

fostrare har fört är det intressant att vid denna tid ta del av Kleens försvar. Fin

rummet var mycket omtyckt, särskilt av de mindre bemedlade, och kanske av 

just de skäl som Else Kleen anförde. Ett liv fyllt av arbete kan behöva en plats 

som inte uppfordrar till fortsatt arbete utan till vila. Else Kleen kunde i och för 

sig gå med på att kalla salongen vardagsrum men hon tyckte det var en irratio

nell beteckning. Detta rum ska vara glatt och festligt utan att vara opraktiskt så 

att trötta människor där kan finna vila och omväxling. Hemtrevnaden kommer 

av att rummet är vackert och användbart. Det ska inte vara fyllt med damm-

samlande prydnadssaker och givetvis ska man vara mån om att släppa in ljuset. 

Tunna ljusa gardiner istället för tunga mörka. Annars utfärdade Else Kleen inga 

direktiv vad gäller möblering. Därvidlag hyllade hon det personliga valet även 

om hon förordade enkla oornamenterade möbler. För den inte så smaksäkre 

kunde dessa möbler aldrig bli helt fel och hon framhöll Svensk Hemslöjds 

sortiment. Men Else Kleen ville inte döma ut stilmöblerna även om de moderna 

arkitekterna enligt henne gjorde det. Dessutom ansåg hon att de allmogemöbler 

som en gång jagade "åttiotalets osundheter på flykten" nu hade fyllt sin uppgift 

och att "den moderna svenska möbelarkitekturen till fullo har deras goda 

egenskaper, gedigenhet och enkelhet, utan att vara präglad av en lägre kultur än 

vår egen."191 

Else Kleen var uppenbarligen väl medveten om de åsikter som fördes fram 

i debatten om hemmet. Hon var en av många som med sin speciella vinkling 

förmedlade en uppfattning som det fanns en bred uppslutning kring. Funktions

estetiken med sin betoning av ändamålsenlighet, hygienism och enkelhet var en 

rimlig beteckning för de interiörer som även Else Kleen manade fram. Det som 

skiljer Else Kleens bok från de flesta andra är det intresse och den omsorg som 

hon ägnade tjänarinnorna. Hon tycktes medveten om att de dagar var räknade 

då en husmor kunde räkna med en sådan hjälp. Det föreföll vara utifrån den 

insikten bland annat som Elna Tenow skrev sina böcker. 

I de två skrifter som här presenterats har en del av utrymmet ägnats hem

mets inredning. Men i övrigt är det livet i hemmet som karakteriseras och 

problematiseras. Detta var även Elna Tenows ambition. Hon, liksom Mathilda 

191 Else Kleen, Gwens bok om hemmet ( 1907) (Stockholm, 1916), s 29. 
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Langlet, var väl medveten om hur slitsamt och inte minst ensamt och långsamt 

det kunde vara för kvinnan att vaka över hemmet. I de här två skrifterna görs 

inget uppror mot arbetsdelningen tvärtom uppmuntrade Mathilda Langlet till 

att med innerlighet ta sig an denna, som hon ansåg, höga uppgift. Else Kleen 

förutsatte en viss självständighet hos kvinnan men problematiserade inte 

arbetsdelningen i hemmet såsom Elna Tenow gjorde. Som tidigare nämnts 

förebådade denna Alva Myrdals förhoppning om en likvärdig arbetsdelning 

mellan man och kvinna både i hemmet och i samhället. 

Folkbildarna 

De tre författare, arkitekt Ernst Spolén, möbelformgivaren Carl Malmsten och 

arkitekt Harald Boklund, som här ska presenteras definierade sig inte själva 

som folkbildare. Boklund karakteriserade sin bok som en handbok och Ernst 

Spolén skrev i förordet att den var att uppfatta som en rådgivningsbok i frågor 

som rör hemmet och inte en uppslagsbok. Carl Malmsten använde ett annat 

mera känslosamt språkbruk när han presenterade sitt uppdrag: 

De [sakkunniga] vilja ge oss stommen till goda hem. Dit flytta vi in - med alla våra 
banala fabriksvaror. Stadsvåningens trista och disharmoniska okultur flyttar med dem 
in i vårt nya hem, och hemstämningen, den gammeldags trygga, som vi drömt om, flyr 
förskrämd sin kos. 
Det är denna hemstämning, som vår lilla bok vill gripa i den bortfladdrande kjorteln.192 

Boklunds skrift kom 1907, medan de två senare gavs ut, som nämnts, i mitten 

av 1920-talet i den serie av populärvetenskapliga skrifter som Knut Kjellberg 

redigerade åt Natur och Kultur.193 

Ernst Spolén har ett analytiskt och resonerande förhållningssätt till upp

giften medan Carl Malmsten är betydligt mera normativ även om han också är 

påtagligt utredande när det till exempel handlar om färgsättning. Det var ju 

Malmsten som kom att i första hand figurera som sanningssägare vad gällde 

heminredning. Bland annat anförtroddes han av HSB uppgiften att skapa möb

ler för de mindre bemedlade och för smålägenheterna. Med tiden kom han 

192 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 3. 
193 Vinjetten till denna serie är ett kunskapens träd som ser ut som en sammansmältning av en 
uråldrig ek och ett äppelträd. Långt mer än hundra titlar från skilda vetenskapliga områden 
gavs ut i serien. 
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också att bli verksam som pedagog. Vid den tid då han skrev den här aktuella 

boken hade bakom sig ett decennium som möbelformgivare. 

Ernst Spolén hade ambitionen att skriva en lättläst bok och har därför dis

ponerat den så att sista tredjedelen är avsatt för direkta faktauppgifter kring 

entreprenadkontrakt, materiallära, byggnadskonstruktion och uppvärmning 

bland annat. Han inleder med att försöka utrannsaka skillnaden mellan det hem 

som en fackman skapar och det som de boende själva skapar. De termer som 

han använder för att karakterisera dessa båda hem är rumskultur respektive 

hemkultur. Rumskulturen, skapad av fackmannen, har en tendens att bli alltför 

fullkomlig, universell och hamnar därför i konflikt med hemmets inneboende 

enskilda och personliga värden. Hemkulturen å andra sidan kan lätt bli alltför 

formlös eftersom den är känslostyrd och helt inriktad på det intima och person

liga. Spolén menade att rumskulturen mera är inriktad på att stämma sinnet till 

andakt och fest medan hemkulturen är inriktad på familjelivet. Spolén ville nog 

förorda hemkulturen även om han menade att de ansvariga för denna kan 

behöva en viss vägledning av en fackman. Det han förefaller vilja fånga i detta 

resonemang är vikten av det personliga i hemmet. Att hemmet skulle vara ut

format efter de boendes liv och leverne inte efter strikta förebilder, de må vara 

aldrig så väl genomarbetade. 

Ytterligare ett inledande resonemang förde Spolén kring hemmets olika 

uppgifter. Det var inte bara till för de yttre behoven utan måste även kunna till

fredsställa de boendes behov av skönhet, glädje vila och ro. "Kulturhemmets 

särmärke är just att det är en boning för såväl kropp som själ."194 Spolén sällade 

sig till den skara som hävdade att det finns ett samband mellan den yttre miljön 

och människans inre. "En trist och kulturlös omgivning, exempelvis i farg och 

form, verkar även mot vår vilja neddragande på oss, varemot en trivsam och 

förfinad omgivning verkar upplyftande och glädjande."195 

Spolén förutsatte att hemmet skulle vara naturskönt beläget. Då och då 

stannade han upp för att kommentera det faktum att många människor bodde i 

mycket små bostäder. I samband med att olika bebyggelsemönster pre

senterades kommenterade Spolén tidens standardiseringssträvanden. Han ansåg 

dem vara fördelaktiga ur besparingssynpunkt men ställde sig tveksam då det 

gällde det enskilda hemmets utformning. Standardisering uppfattades som lik

194 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 7. 
195 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 8. 
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tydigt med nivellering vilket strider mot människans individuella behov av att 

uttrycka sin egenart.196 

När Spolén skulle fånga det viktigaste i hemmets inredning återkom han 

till enkelheten och omsorgen om stämningen i hemmet som förmedlas inte 

minst genom färgsättningen. I utredandet av färgernas inverkan blir han när

mast vetenskaplig. Det omdöme han avger om den mest lämpade färgen för 

hemmet, som är den milda och varma, tar fasta på att i ett hem är det av största 

vikt att åstadkomma en lugn och harmonisk stämning.197 

En intressant del av Spoléns skrift handlar om köket. Det förefaller som 

om han tagit Elna Tenows förslag om åtskiljandet av renseridelen från själva 

köket ad notam eftersom det presenterade köket är så organiserat. Spolén kon

staterade att tidigare inreddes köken såsom männen ville ha dem men nu för 

tiden "har man kommit på den förståndiga tanken att samarbeta med hus

mödrarna".198 Detta samarbete med husmödrarna tycks dock till en början haft 

en förvirrande effekt eftersom så många olika alternativ kom att diskuteras. 

Spolén kände stor tveksamhet inför idén om att omvandla köket till något slags 

laboratorium. Visserligen medgav han att det blev arbetseffektivt och han 

delgav sina kunskaper om lämplig dimensionering. Men inte ens köket kan 

bara planeras efter rent hygieniska och tekniska krav. 

Om husmodern inte skall förlora lusten att laga mat, måste hon känna en viss trevnad i 
köket, och vi måste därför utgå ifrån att även köket betraktas som ett rum med prägel 
av hemkultur.199 

Spolén kände troligen till den första statliga bostadsutredningen som förordade 

små kök. Även den utredning av köket som Osvald Almqvist ledde i samarbete 

med Föreningen för Rationell Hushållning och Husmodersförbundet torde varit 

honom bekant. Kanske är det denna utredning han syftade till när han påtalade 

husmödrarnas inflytande över köksplaneringen. 

Spolén delade med sig kunskaper om laboratoriekökets dimensionering 

liksom han delgav läsaren för köket de lämpliga "minimimåtten ur hem

kulturens synpunkt".200 Spolén var optimistisk inför den tekniska utvecklingen 

196 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 42. 
197 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 43ff. 
198 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 58. 
199 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 59. 
200 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 60. 
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av köket och såg fram emot diskmaskin, tvättmaskin och elektriska spisar. Med 

dessa i köket skulle det kunna organiseras än mera med hänsyn till de olika 

arbetsuppgifter som skulle utföras där. 

Spolén framhöll att de små bostädernas organisation inte bara kunde vara 

en förminskning av de mera herrskapsliknande bostadsformerna. Med undantag 

av hans resonemang om bostadsköket i den lilla lägenheten gjorde han inga 

ytterligare utredningar om den lilla lägenhetens kök. 

Spolén hänvisar på ett ställe i sin bok till Carl Malmstens skrift Skönhet 

och trevnad i hemmet. Malmsten var verkligen intresserad av de små lägen

heterna även om han givetvis inte var främmande för det egna hemmet. Han ta

lade om "utflyttningen från stadsvåningen till förstädernas lanthus",201 men 

utgick dock ifrån att lägenheten i ett hyreshus var vad som gällde. Under

rubriken till hans skrift är Det enkla svenska hemmet. 

Carl Malmsten har kommit att bli något av ett begrepp inom svensk hem

inredning. Hans möbler måste sägas vara lika emblematiska som Carl Larssons 

interiörer. Under 1920-talet torde många av de estetiskt intresserade i Sverige 

ha möblerat sina hem med Malmstens möbler. I samband med Stockholms

utställningen kom han på kollisionskurs med funktionalisterna. Ingen av dem 

gav med sig och Malmsten fortsatte oförtrutet att lära ut hantverkets kunskap. 

Han var lika lite som William Morris någon "maskinstormare" men hade svårt 

att acceptera industrins produkter eftersom de saknade den kvalitet som 

Malmsten menade var nödvändig för den rätta känslan i hemmet. Det fanns 

dock ett visst hopp om att industrin skulle kunna nå fram till goda produkter, 

ansåg Malmsten. Väsentligt var medverkan av konstnärer. Men konstnärs

kraften var endast det första nödvändiga steget. Minst lika nödvändigt var att 

arbetarna deltog "med liv och förståelse" i arbetet. De måste ha samma känsla 

för maskinerna som de förut hade för verktygen. Hans råd till köparen var 

kärva: 

Betrakta de salubjudna produkterna med misstroget granskande ögon och icke med de 
ögon en skicklig reklam och en vältalig säljare sätter dig i huvudet! 
Odla din smak genom att studera allt vackert i natur och gammal kultur och sök sedan 
om marknaden har något värdigt att bjuda dig.202 

201 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923), s 24. 
202 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 171. 
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Med sin skrift Skönhet och trevnad i hemmet siktade Carl Malmsten otvivel

aktigt på att göra hemmet vackert. Förutsättningen var att livet var, om inte 

vackert, så fyllt av god vilja och en oförtruten strävan efter en god samhälls-

anda. Familjelivet, som enligt honom blev tydligt formerat när barnen kom till 

världen, länkade han självklart till samhällslivet. För Malmsten blev den anda 

som rådde i samhället avgörande för de enskildas möjligheter att skapa ett gott 

hem. Det vanliga motivet var annars att hemmet var utgångspunkten för att 

också samhället skulle bli gott. För Malmsten var det alltså tvärtom. Han 

menade att ett samhälle utan trånga gränser och där det inte frodades fördomar 

och liknöjdhet var nödvändigt för att människorna skulle kunna handla fritt. Ty 

hur stark människan än må vara var hon som samhällsvarelse helt beroende av 

"sin omgivning, av tidens anda, av sin klass och sin krets, sin bygd eller 

stad."203 

I hemmet ingick arbetet som en självklar del. Arbetet var alla människors 

grundval och det fanns aldrig något tillfälle då människan kände sig mera nöjd 

än efter avslutat arbete. Det han syftade på var det arbete människor utförde av 

egen fri vilja, utifrån sin verksamhetslust. Han var medveten om att människor 

fick allt mera fritid, även om han menade att den tid redan var förbi då man 

trodde det var möjligt att sex timmars arbete skulle vara tillräckligt. Avgörande 

var dock att inte låta fritiden lyda under samma lagar som lönearbetet. 

Malmsten varnade för "nöjesindustrin" : 

Den mekaniskt-tekniska organisation, vilkens gastkramning man genom arbetstidens 
förkortning ville undgå, utsträckte snabbt nya tentakler, för att därmed fånga den fri
gjorda mänskliga kraften - och vände utvecklingen till ett ont, långt större än slaveriet 
under ett enformigt arbete!204 

Malmsten såg det goda hemmet som en motvikt till industrisamhällets rotlös

het. Stabilitet och bofasthet borde utmärka hemmet enligt Malmsten. 

Avgörande för det goda hemmet var att det hade förutsättningar att samla 

familjen. Malmsten hade inte mycket till övers för de moderna sönderplottrade 

203 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 25. 
204 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 13. 
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lägenheterna. Nej, ett stort samlande rum, helst med en värmande härd i dess 

mitt, var idealet.205 

Malmsten lade stor vikt vid rummets möblerbarhet. Väl medveten om 

ljusets betydelse, som han ägnade ett särskilt kapitel, förespråkade han sam

manhållna väggar för möbleringens skull. Han uppmuntrade de familjer som 

skulle sätta bo att först hyra en lägenhet för att där fundera på vilka krav de 

egentligen hade på sitt hem. Skulle de sedermera fa ekonomiska möjligheter att 

skaffa ett eget hus, visste de vad de ville med sitt hem. 

Carl Malmsten förhöll sig suveränt inför tidens krav på hemmet. Han var 

konstnär och uppträdde med dennes rätt att tolka sin tid. Han var inte slav 

under de rådande idealen, han var med om att forma dem. Med stor säkerhet 

uttalade han sig om form, färg och funktion och för Malmsten var färgen det 

som främst skapade hemmens karaktär. Han påpekade att ingen form kan upp

levas utan sin färg. Färgen ger formen dess fulländning eller banaliserar den. 

Ständigt refererade han till naturens färger för att läsaren skulle förstå vad han 

åsyftade. Solnedgångens färgskala innehåller hela det register vilket kan 

komma till användning då ett rum ska fargsättas. Hela Malmstens 

konstnärsskap uppvisade samma starka beroende av naturen. Den var en källa 

till inspiration och kunskap. Även "livsbudskapet" når oss i betraktandet av 

naturen, och det är färgerna som är bärare av "livsbudskapet" som når vår 

själ.206 

Malmsten uppmuntrade den konstnärligt ovane till att öva sitt färgsinne. 

"Liksom varje annat sinne och varje färdighet måste även färgsinnet övas och 

gymnastiseras fram till friskhet och spänstighet!".207 Och givetvis var det 

naturen som erbjöd det bästa övningsmaterialet. Svensken dyrkade naturen, 

men det var den naturvetenskapliga kunskapen som dominerade, "vad som i 

naturen sker i det som synes ske". Malmsten uppmanade läsaren att taga fasta 

på naturens mänskliga sida, dess skönhetsvärden. 

Att examinera en blomma, plocka sönder den och lära oss det latinska namnet, det har 
vi fått lära. Låt oss också lära oss att se de fina färgskiftningarna, de trollska 
övergångarna mellan färg och färg, den finbyggda gestalten och dess linjespel, låt oss 

205 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 21. Han lägger så stor 
vikt vid det samlande rummet att han kallar sitt första kapitel för "Det stora rummets lag". Jfr 
August Brunius vurm för härden, Hus och hem (Stockholm, 1911). 
206 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 130. 
207 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 167. 
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anamma det liv, som utan att vi behöva vara skrudade i en lånad, vetenskaplig 
rustning, omedelbart ger sig hän till oss, när vi betrakta dessa älskliga gestalter.208 

Kanske man kan jämföra Malmstens kunskapssyn med hur han såg på hemmets 

gestaltning. Han menade att allt, som skulle inrymmas i till exempel ett skåp, 

måste fa sina olika lådor, fack och hyllor. Men dessa bör inte exponeras i det 

yttre lika lite som människans inre organ i all sin komplexitet är blottade för 

vårt öga. Det yttres gestaltning har sin egen logik. Den ska harmonisera och 

balansera och skapa en helhetsbild. 

...den yttre formen skall vittna om den helhetstanke, som genomarbetat den inre. 
Gestalten skall spegla den hela och ändamålsenliga princip, som i det inre segrat.209 

Carl Malmsten jämförde möjligheten att gestalta ett rum med hjälp av form och 

färg med kompositörens arbete. Samma jämförelse skulle så småningom 

funktionalisterna använda sig av när de ville lära ut färgsättning till de 

boende.210 Carl Malmsten var en djärv och egensinnig uttolkare av funktions

estetiken. Naturen och ändamålsenligheten vibrerade i allt han gjorde och 

talade om. Hans estetik gick emellertid aldrig så långt som till en funktio

nalistisk estetik där formen skulle uttrycka funktionen, där det inre och yttre 

följde samma lagar. 

Arkitekten Harald Boklund gav år 1907 ut en liten oansenlig skrift, Våra 

bostäder. Handbok för dem, som bygga eller hyra. Boken omnämndes i Arki

tektur, men tycks i övrigt ha lämnat få spår efter sig. Skriften och dess förfat

tare är dock intressanta på flera sätt. Boklund var verksam i Lund där han satt 

med som sakkunnig i den kommitté som arrangerade Solidarutställningen. 

Boklund tog sig bland annat an den hyrda lägenheten. Han var helt inför

stådd med sin tids debatt men överskred den genom att förespråka en ny teknik 

i hemmen. På ett anmärkningsvärt sätt föregrep han den modernisering som 

HSB skulle genomföra på 1920-talet. Mest säreget var hans förslag till sop

nedkast - "för så vida icke från köken anordnas direkta avfallstrummor till bas

208 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 168. 
209 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), Malmstens kursivering, 
s 32. 
210 På HSB:s utställning Bostad och färg i Stockholm 1933 använde sig utställarna av den 
tyske nobelpristagaren Wilhelm Ostwalds färglära. Se Kerstin Thörn, "Det utställda 
hemmet", Museet, idéerna och historien: Rapport från museiedagarna i Umeå 1995 och 
1996 (Umeå, 1997, kommande). 
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säng i källaren."211 Genom tvättmaskin och andra elektriska hjälpmedel som 

strykjärn skulle hemarbetet kunna underlättas.212 Badrum som självklar 

standard far en utförlig presentation, och enligt Boklund borde ett sådant finnas 

även i de minsta lägenheterna.213 Vad gällde köket var Boklund påtagligt 

influerad av Elna Tenow. I hennes anda förespråkar han en uppdelning av 

kökets olika funktioner och var noga med att påpeka att hemmets 

differentierade funktioner måste kunna tillfredsställas.214 Kvalitetskrav på 

hemmet, som just tillgodoseendet av olika behov innebär, var annars en 

besvärlig stötesten särskilt för de mindre lägenheterna.215 

Köket ägnades stort utrymme, vilket tyder bland annat på att Boklund 

intresserade sig för hemmet som kvinnans arbetsplats. Han framhöll även 

kvinnans behov av ett eget rum. Något sådant fanns vanligen inte, påpekade 

han helt sanningsenligt, men tiderna kunde förändras. "Hemtrevligt, solljust 

och luftigt bör detta rum vara, ty husmodern är ju den av familjens medlemmar, 

som mest vistas hemma och bör därför erhålla lägenhetens bästa plats."2161 den 

vanliga lilla lägenheten var ett eget rum en omöjlighet, men själva idén om dess 

existens var nog så ovanlig, men inspirerande. I den lilla lägenheten behövdes 

särskilda kompromisser för att nå det eftersträvade resultatet. Ett eget rum blev 

kanske en egen vrå och kokrummet även ett matrum. 

Onekligen sökte Boklund en annan väg än Malmsten när hemmet skulle 

danas. Där Malmsten hämtade inspiration från det den gamla hemkulturen och 

naturen moderniserade Boklund med teknikens hjälp och hoppades på en lång

sam, stadig utveckling för att inte äventyra varje vunnet framsteg.217 

* 

Konstnären Einar von Strohkirk blev ombedd att skriva en del av en serie 

handböcker om hemmet. Skriften var således tänkt att fungera som något av en 

liten uppslagsbok. Den är också disponerad på ett sådant sätt. Efter några in

ledande kapitel om yttre och inre harmoni och om stil och personlighet går 

211 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 40. 
212 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 80f. 
213 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 59. 
214 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 63. 
2,5 Gustaf Steffen kom att behandla kvalitetsfrågan i Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 
1918). 
216 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 49. 
217 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), förord. 
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Strohkirk systematiskt igenom bostadens alla delar. Från golv till tak och vad 

som allt däremellan finnes. 

Den tilltänkta läsaren är tveklöst en kvinna. Förordet börjar med ett ele

gant: "Madame. Ni har varit älskvärd nog att fråga mig till råds, då Ni nu 

omgestaltar Ert hem." Genast låter han läsarinnan förstå att det inte finns några 

genvägar till ett vackert hem. Lika litet som någon kan rekommendera någon 

en ny färg på ögonen för att passa till den nya dräkten, lika litet kan man re

kommendera tapeter till ett rum där allt annat redan på förhand är givet. Tonen 

i tilltalet vittnar om att det antagligen är tveksamt om någon av läsarinnorna har 

kapacitet att själva gestalta sitt hem. Hans förklaring till svårigheterna är att 

plagiat och förebilder egentligen är farliga för all "rumskultur". Även 

Strohkirk, i likhet med Spolén, resonerar om det alltför kyligt perfekta hemmet 

och jämför detta med det alltför personliga. Det är viktigt att finna en av

vägning däremellan, så att hemmet blir "en vilans hemvist, ett tempel, som vi 

byggt åt oss mitt i folkvimlet, och som vi helgat åt den bästa delen av oss 

själva."218 Strohkirk lade ansvaret för hemmets danande på kvinnan, "ty det är 

just till era små fingrar hemmets alla trådar löpa".219 Hon var hemmets präst-

inna, men hon uppmanades att inte bygga templet så att mannen kördes på 

porten. Tilltalet i förordet pendlar mellan överlägsen ironi och sirlig artighet. 

Tveklöst var kvinnan för Strohkirk ett från mannen särskilt väsen med sin 

väsensbestämda uppgift i hemmet. "Ett hems största charm är den atmosfär, 

som utstrålar från er egen förfinade personlighet."220 

Strohkirk var mycket generös i förhållande till alla förefintliga möjligheter. 

Renässans kunde vara bra liksom sirlig rokoko, allt berodde på tillfället. Dock 

kan man skönja en aning av den funktionsestetiska debatten när han hävdar att 

det personligt sammansatta hemmet kan vara det mest vällyckade. Hemmet bör 

uttrycka en del av de boendes personlighet. När han kommer in på 

färgsättningen blir han mera analytisk, presenterar en färglära med tre 

grundfärger som utgick från Goethe och resonerar om hur färger kan kombi

neras på ett lyckosamt sätt.221 

218 Einar Strohkirk, Hur hemmet danas (Stockholm, 1927), s 7. 
219 Einar Strohkirk, Hur hemmet danas (Stockholm, 1927), s 8. 
220 Einar Strohkirk, Hur hemmet danas (Stockholm, 1927), s 9. 
221 För den intresserade kan hänvisas till J.W. Goethe/Pehr Sällström, Goethes färglära 
(Järna, 1976) 
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Författarna till de olika skrifterna om hemmet är goda exempel på enskilda 

smakfostrare. Utmärkande för dem var att de inte talade i någon förenings eller 

organisations namn. De speglade sin tid även om de också kunde ifrågasätta 

vissa bland smakfostrarna allmänt accepterade normer, som funktions

uppdelningen i hemmet hos Malmsten eller vurmen för vardagsrummet hos 

Else Kleen. Det var män som i första hand arbetade professionellt som 

arkitekter eller formgivare och det var män som ansåg sig ha mandat att uttolka 

hemmet. Vissa uppmärksammade dock det faktum att hemmet var kvinnans 

arbetsplats, och Spolén och Boklund fann det också rimligt att ta hänsyn till 

kvinnornas erfarenhet och kunskap. 

Inkluderar man rådgivningslitteraturen för unga kvinnor blir det särskilt 

tydligt att hemmet inte bara var kvinnans plats utan att hemmet också inbegrep 

ett sätt att leva. Det var förstås detta som de andra författarna också ville för

medla. De grep sig an vilka fysiska förutsättningar som var nödvändiga, eller 

snarare mest ändamålsenliga, för ett önskvärt vardagsliv. De gav sig i kast med 

de kvalitativa aspekterna av hemmet. Hur skulle en rimlig standard uttryckas i 

fysiska faciliteter? De flesta beskrev, som framgått, medelklass- eller 

överklassbostaden även om de ibland i förbigående konfronterades med den 

lilla lägenhetens problem. Även de socialpolitiskt aktiva väjde för frågan om en 

allmängiltig minimistandard, låt vara att till exempel Gustaf Steffen försökte 

sig på att utreda den. 

Den estetik som låg till grund för problematiseringen av hemmets gestalt

ning kan utan tvekan rubriceras som funktionsestetik. Hygienismen, med be

toning på frisk luft och sol, fick alla att förorda tunna lätta gardiner och ljus 

inredning. Många föreställde sig också hemmet beläget i omedelbar kontakt 

med den omgivande naturen. Boklund, som beskrev lägenheten, var ändå mån 

om att framhålla betydelsen av att gårdarna planterades. Därigenom spreds 

både hälsa och trevnad.222 För Malmsten var naturen själva kunskapskällan. 

Ändamålsenligheten dominerade föreställningen om tidens hem. Alla hade 

lämnat de överlastade interiörerna bakom sig och förordade en ändamålsenlig 

enkelhet. Samtliga var fria från preferenser då det gällde stil. Det var möjligt 

att själv komponera sitt hem utifrån de förutsättningar som stod till förfogande. 

Enstaka möbler kunde kombineras på ett personligt och tilltalande sätt. Det 

mest moderna var ju att inte följa modet, enligt Mathilda Langlet. 

222 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 39f. 
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Vid den aktuella tiden fick många arkitekter i uppdrag att rita villor åt de 

mera välbeställda. Denna praktik fick dem att reflektera över bostaden och 

hemmet i ett större sammanhang. Flera fann sig föranlåtna att skriva ner sina 

erfarenheter. Som framgått ägnade de flesta sig åt själva husbyggandets praktik 

och estetik. Hur denna verksamhet kom att bli en del av den nya arkitekt

generationens professionalitet ska följande kapitel handla om. 
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I hyreshuset mötas ekonomiska, sociala och 
ästetiska problem intimare än någonstädes. 
I sin krassa alldaglighet är det dock det 
medel genom vilket människorna och 
skönheten en gång skola kunna stifta en 
bättre bekantskap med varandra, mindre full 
av missförstånd än den dittills varit223 

11. Arkitekterna och bostadsfrågan 
Arkitekterna var bland de främsta påskyndarna av modernismen genom den 

funktionalistiska arkitekturen, varav bostäderna utgjorde den kanske mest 

uppmärksammade delen. I efterhand har den funktionalistiska ideologin och 

estetiken utsatts för hård kritik, dess dominans anses ha förhindrat ut

vecklingen av alternativa planeringsmodeller för bostadsbyggande och 

stadsbyggande.224 De ansatser till olika typer av stadsmiljöer som under 

1920-talet fanns i trädgårdsstaden och storgårdarna dukade alla under inför 

kraven på ekonomisk rationalitet och funktionsseparering.225 

Arkitekternas intresse för bostäderna var dock inte på något sätt själv

klart; det anonyma hyreshusbyggandet var inte omgärdat med någon 

glamour överhuvudtaget. Hur började då arkitekternas intresse för bostads

byggandet för vanligt folk? Det fanns åtminstone tre faktorer som 

påverkade förändringen: en ny utbildning, en ny typ av uppdrag och en ny 

generation arkitekter. Ytterst handlade det om en professionaliserings-

strategi. Arkitekterna ville vidga sitt verksamhetsfält och bland de möjliga 

nya arbetsuppgifterna hörde bostadsbyggandet till de mera intressanta. 

* 

Arkitektutbildningen i Sverige var länge eftersatt. Först under andra delen 

av 1800-talet fick den en mera enhetlig och professionell utformning. Den 

uppenbara bristen på kompetenta arkitekter för de stora uppdragen aktuali

223 Gregor Paulsson, Den nya arkitekturen (Stockholm, 1916), s 122. 
224 Johan Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975 (Stockholm, 
1988), passim. 
225 Se Thomas Paulsson, Den glömda staden: Svensk stadsplanering under 1900-talets 
början med särskild hänsyn till Stockholm: Idéhistoria, teori och praktik (Stockholm, 
1959) och Björn Linn, Storgårdskvarteret: Ett bebyggelsemönsters bakgrund och 
karaktär, T-BFR-1974:2, diss. (Stockholm, 1974). 
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serade behovet av utbildning. Fram till mitten av 1870 hade arkitekterna 

utbildats på Konstakademins byggnadsskola. Den tekniska delen av utbild

ningen betonades redan på Konstakademin och blev ytterligare befäst när 

Tekniska högskolan bildades 1877 och en fyraårig arkitektutbildning för

lades dit. Flyttningen av arkitektutbildningen till Tekniska högskolan väckte 

farhågor om att arkitekten skulle försumma sitt konstnärliga ansvar. Många 

skickliga och konstnärligt medvetna arkitekter utbildades emellertid på 

Tekniska högskolan och Sverige hade vid sekelskiftet en stor grupp mycket 

framstående arkitekter väl rustade att ta itu med tidens stora 

byggnadsuppdrag. 

1911 godkände riksdagen en proposition om att göra arkitekt

utbildningen fyraårig, indelad i två block om vardera två år. Arkitekten blev 

genom den nya fastlagda utbildningen alltmer inskolad i en teoretisk tradi

tion där kunskapen förmedlades genom böcker.226 Samtidigt uppluckrades 

den ledande arkitektgenerationens ideal med betoning av hantverks

kunnande och förmåga att leda arbetet på själva byggplatsen.227 Den 

förändringsprocess som den nya utbildningen gav upphov till innebar att 

arkitekterna sökte sig till nya verksamhetsområden. 

Nya uppdrag 

Kring sekelskiftet utvecklades en ovanligt rik arkitektur bland annat i sam

band med det omfattande villabyggandet för överklassen. Den ledande 

gruppen av arkitekter, Ferdinand Boberg, Isaac Clason, Ragnar Östberg, 

Carl Westman, Lars Israel Wahlman, Torben Grut och några till fanns i 

centrum för kulturdebatten genom sitt umgänge men också genom släkt

skap och ingiften.228 Arkitekterna rekryterades i stor utsträckning från 

samma skikt som de ledande debattörerna, konstnärerna och författarna. En 

bidragande orsak till arkitekturens uppblomstring kring sekelskiftet var den 

226 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige (Göteborg, 1984), s 
130. 
227 För ytterligare kännedom om arkitektutbildningen se Göran Lindahl, 
Konstakademiens byggnadsskola, Kungliga Akademin för de fria konsterna, Stockholm 
(1977); Bo Grandien, Drömmen om renässansen (Stockholm, 1979), s 73ff; Arkitektur 
1911; Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige, (Göteborg, 1984); 
Eva Rudberg, Uno Åhrén (Stockholm, 1981) s 23ff; Eva Rudberg, "Kvinnor blir 
arkitekter", i Kvinnor som banade väg: Porträtt av arkitekter , red. Gunilla Lundahl, 
Byggforskningsrådet T6:1992 (Stockholm, 1992), s 1 Off*. 
228 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige (Göteborg, 1984), s 
68ff. 
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nära förbindelse och ömsesidiga förståelse som fanns mellan arkitekterna 

och beställarna. 

Sedan några decennier fanns ett fatal länsarkitekter och stadsarkitekter 

ute i landet men majoriteten var privatpraktiserande i Stockholm. Utbygg

naden av huvudstaden var påtaglig och många arbetsuppgifter påkallade 

arkitekternas uppmärksamhet. Visserligen uppfördes de flesta byggnaderna 

utan arkitekters inblandning, men arkitekterna ville gärna spela en större roll 

i byggprocessen och utvecklade genom sin utbildning och sina framgångar 

som praktiker ett självförtroende i yrket som stärkte deras ställning. 

En debatt om karaktären av arkitekternas ritningar fördes åren efter 

sekelskiftet. Var de att betrakta som konstverk och orginalhandlingar som 

kunde skyddas från plagiering och kopiering? Arkitekterna ansåg sig ha an

ledning att skydda upphovsrätten till sina ritningar.229 År 1906 dominerades 

den internationella arkitektkongressen av dem som vill ha lagstiftning till 

skydd för arkitektverksamheten. Där fastslogs också att arkitekten skulle 

vara överordnad andra konstnärer vid bygget. I Sverige var arkitekterna inte 

lika militanta och år 1907 avslog Teknologföreningen kravet på lagstift" 

ning.230 Diskussionen om arkitektens ställning i förhållande till andra 

konstnärer fortsatte emellertid och fick stor aktualitet in på tiotalet, inte 

minst genom Gregor Paulssons agitation till förmån för den nya 

arkitekturen.231 På Tekniska högskolan anordnades 1913 en diskussion med 

konstnären Isaac Grünewald som gjorde ett temperamentsfullt inlägg vari 

han levererade en hetsig kritik mot modern svensk arkitektur. Han avslutade 

med att säga "och aldrig tvingar arkitekten en lefnadsstark konstnär med sig 

till forntidens dunkel."232 Genom förändringen av utbildningen hade 

emellertid arkitekternas kompetensområde vidgats och de gjorde anspråk på 

större ansvar.233 

Den konstnärliga delen i byggnadsprojekten hade arkitekterna onekli

gen vana och kompetens att ta ansvar för. När Ferdinand Boberg gjorde 

fasaderna till Posthuset eller Rosenbad nästan skulpterade han fram dem 

med ett formspråk som var helt nytt. Även Ragnar Östberg sökte nya vägar 

för att kraftfullt och individualiserat kunna gestalta till exempel Stadshuset 

129 Arkitektur, "Arkitekternas konstnärliga äganderätt", 1908:9, s 97ff. 
230 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige (Göteborg, 1984), s 
117. 
231 Gregor Paulsson, Den nya arkitekturen (Stockholm, 1916). 
232 Arkitektur, "Sambandet mellan arkitektur, måleri och skulptur" 1913, s 69. 
233 Arkitektur, "Arkitektens yrkesansvar och hans förhållande till byggnadsutförandet" 
1911, s 89-92. 
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även om hans yttersta inspiration fanns i italiensk renässans. Vad gällde den 

fysiska miljöns konstnärliga gestaltning debatterades vem som var bäst 

skickad som dess ledare. Arkitekten Carl Westman klagade till exempel 

över det bristande samarbetet mellan arkitekt och konstnär i samband med 

byggandet av Dramaten 1908.234 

Arkitekterna ville vara de konstnärliga ledarna, men det fanns uppen

barligen en medvetenhet om glappet mellan utvecklingen inom konst och 

arkitektur. Konstnärerna tillhörde under 1910-talet framtiden så att säga 

medan arkitekterna fortfarande hämtade sin inspiration från det förgångna. 

Samtidigt ligger det i den arkitektoniska konstarten att den på ett annat sätt 

än målarkonsten är bunden i sin samtid. Arkitekturen materialiserar sam

tiden och ger vinkar om det kommande. Men arkitekturen kan inte 

överskrida tidsandan hur som helst. Av och till är dock arkitekturen i otakt 

med tiden. Så upplevde många det under första delen av 1910-talet. Influ

enser kom från tung tysk arkitektur samtidigt som en ny tid pockade på ett 

adekvat uttryck. I Tyskland fanns redan en sådan arkitekturimpuls som 

inspirerade några hemma i Sverige, men det skulle dröja ännu en tid innan 

genombrottet kom.235 

Successivt utvidgade arkitekterna sitt intresseområde. De offentliga 

uppdragen blev allt flera, arkitekterna ritade inte bara kyrkor och herresäten 

utan bankpalats och stationsbyggnader. Industrin behövde arkitekterna men 

det skulle dröja till slutet av 1910-talet innan industriarkitekturen i Sverige 

kom att tillhöra den stilbildande genren.236 Även stadsplaneringen började fa 

betydelse på ett nytt sätt åren kring sekelskiftet. Städernas utbyggnad ska

pade en rad planeringsproblem och här såg arkitekterna en möjlighet att fa 

komma till tals. 

När byggnadschefen i Stockholm skulle tillsättas 1908 argumenterade 

arkitekterna Isaac Clason, Ragnar Östberg och Ivar Tengbom, som då var 

redaktör för Arkitektur, att posten skulle innehas av en arkitekt eftersom 

arkitektens estetiska ideal var sådana att de sammanföll med "rent 

ekonomiska, praktiska och hygieniska intressen."237 Ivar Tengbom hävdade 

att arkitekten skulle vara ansvarig för planeringen av samhället, en upp

234 Carl Westman, "K. Dramatiska Teaterns nya byggnad", Arkitektur 1908:4, s 48. 
235 Gunnela Ivanov, "Den besjälade industrivaran", i Formens rörelse, red. Kerstin 
Wickman (Stockholm 1995), s 44-61. 
236 Lisa Brunnström, Den rationella fabriken: Om funktionalismens rötter, diss. (Umeå, 
1990), s 185ff. 
237 I.G. Clason, Ivar Tengbom, Ragnar Östberg, "Byggnadschefbefattningen i 
Stockholm", Arkitektur 1908:5, s 56. 
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fattning som avspeglades i de livliga debatter som förekom i Arkitektur på 

1910-talet om de stora projekt som då var aktuella till exempel bangårds

frågan, Slussen, eller förbindelsen mellan Kungsholmen och Norrmalm.238 

Det var en handfull arkitekter som ritade de flesta av de stora projekt 

som byggdes decennierna kring sekelskiftet; Isak Clason (1856-1930) -

Nordiska museet (1888-1907), Carl Westman - Rådhuset, Ragnar Östberg -

Stadshuset, Lars I. Wahlman - Engelbrektskyrkan (1914), Torben Grut 

(1871-1945) - Stadion (1910-12), Erik Lallerstedt - Tekniska högskolan. 

Flera av dem satt som redaktörer för tidskriften Arkitektur och flera var 

lärare på Tekniska Högskolan. Några fanns också med i den grupp som 

tillsattes 1907 för att granska regeringens utbildningsförslag.239 

När arkitekterna utvidgade sitt engagemang till att gälla planering kon

kurrerade de med ingenjörerna som var intresserade av samma område. 

Under början av 1900-talet gick emellertid en grupp av ingenjörerna andra 

vägar och sökte sig till industrin och kapitalet i sin verksamhet. Detta ledde 

till häftiga konfrontationer inom ingenjörsgruppen ur vilken Svenska 

Industriförbundet bildades 1910.240 

Arkitekternas inriktning blev alltmer samhällelig.241 Det fanns ett uttalat 

intresse att vara med när staden ur alla tänkbara aspekter skulle gestaltas 

och organiseras och i denna process betonades professionaliteten och 

byggnadssakkunskapen. Ivar Tengbom var en av de hetsigare tillskyndarna 

av utvecklingen och i samband med en debatt på Tekniska Högskolan 1911 

om arkitekternas ansvar ställde han den retoriska frågan: "Skola vi vara 

byggnads fackmän eller skola vi bli dekoratörer?"242 För de flesta var svaret 

givet även om det utvidgade ansvaret kunde vara nog så svårt att axla. De

batten fortsatte och 1917 kunde man läsa följande uttalande i Arkitektur: 

Vi se byggnadsproblemen från de större till de mindre komplicerade genom förut 
okända kraf i ekonomiskt, kommunikativt, sanitärt och konstruktivt hänseende. Det 
står ej i vår förmåga att h var och en behärska alla härför behöfliga anordningar i 

238 Arkitektur t.ex. (1910), s 157ff, (1917), s 3 Iff och s 40f. 
239 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige (Göteborg, 1984), s 
124. 
240 Bosse Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv: Ingenjörsakademin. Pappersmasse
kontoret, Metallografiska institutet och den teknologiska forskningen i början av 1900-
talet, diss. (Umeå, 1981), s 72. 
241 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige (Göteborg, 1984), 
si 12. Se även Nils Runeby, Teknikerna, vetenskapen och kulturen: 
Ingenjörsundervisning och ingenjörsorganisationer i 1870-talets Sverige (Uppsala, 
1976), s213ff. 
242 Arkitektur , "Arkitektens yrkesansvar och hans förhållande till byggnadsutförandet" 
1911, s 89-92. 
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detalj, men väl att organisera erforderliga krafter för deras utförande. Ledningen af 
denna organisation måste arkitekten taga i sin hand. Utan densamma äga vi ej den 
öfverblick öfver vårt verksamhetsfält, som är grundbetingelsen för vår rätta 
beredskap.243 

Ivar Tengbom passade också på att manifestera sin ståndpunkt vad gällde 

arkitektens och arkitekturens nya roll i samband med presentationen av 

Stockholms Konstindustriutställning 1909. 

Arkitekturen har nu bundits tillsammans med hela yttervärlden så att säga. Den 
skall icke längre endast tillgodose alla inre praktiska kraf, samordna byggnadens 
inre olika delar, den skall äfVen konstnärligt och ändamålsenligt länka sig till om-
gifningen, [...] Man har kommit underfund med att för helheten och harmonien i en 
stadsbild eller i ett landskap måste den enskilde underordna sig allmänna skönhets
synpunkter och har t.o.m. lagstiftat (dock ej hos oss) för att hindra vanprydandet af 
en stads-, gatu- eller landskapsbild genom oharmoniska byggnadsföretag. Är det 
icke revolutionerande för konstvärlden detta, att vid sidan af samhällets 
föreskrifter för att tillgodose praktiska och hygieniska kraf m. m. man börjar våga 
uppställa estetiska ordningsregler! [...] Genom alla dessa sträfVanden att skaffa en 
mera behaglig omramning åt det mänskliga lifVet, hvilka numer göra sig gällande 
såväl vid hvardagslifvets enklaste tarf som hela vägen upp till samhällsmasineriets 
mera sammansatta behof, har arkitekturen måst söka sitt stöd i och knyta närmare 
till sig de öfriga konstarterna och olika arter af konsthandtverk.244 

En ny generation 

Kring 1910 och några år därefter påbörjade den generation arkitekter som 

för lång tid skulle bli tongivande i Sverige sin utbildning. Då förändrades 

professionaliseringen av yrket genom bland annat utvecklingen av arbets

uppgifterna.245 Den generation som åsyftas var född i mitten av 1880-talet 

eller senare. Flera av dem var redan på väg att lämna Tekniska högskolan 

när 1911 års utbildningsreform genomfördes. 

Utbildningen på Konsthögskolan hade fastlagts 1911 och efter en del 

trassel hade professuren i arkitektur tillsatts. Bara några år tidigare hade 

funnits ett djupt missnöje med utbildningen på akademin och trion Gunnar 

Asplund, Sigurd Lewerentz och Osvald Almqvist hade då bildat en egen 

"akademi" som de kallade Klara skola.246 Den nyinstallerade professorn var 

uppenbarligen inte i takt med de förväntningar som fanns hos studenterna. 

243 Gustav Holmdahl, "Arkitekternas beredskap", Arkitektur 1917, s 2. 
244 Ivar Tengbom, "Utställningen", Arkitektur 1909, s 90f. 
245 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling i Sverige (Göteborg, 1984), s 
99ff. 
246 Björn Linn, Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete (Stockholm, 1967), s 41. 

223 



Bland de ledande arkitekterna hade det ännu inte skett ett generations

byte såsom blivit fallet bland konstnärerna. De blivande arkitekterna ritade 

timmerfogar under ledning av Lars Israel Wahlman, och Ragnar Östbergs 

ritningar visade på en gedigen kunskap om byggandet som hantverk. Nästan 

allt byggdes också enligt hantverksmässiga metoder men själva den etiska 

bindningen därvid började luckras upp. 1800-talsarkitekterna dominerade 

ännu och först 1916 förebådades de nya arkitekturidealen när Liljewalchs 

konsthall av Carl Bergsten (1879-1935) uppfördes. Han arbetade som lärare 

i Ornamentik på Tekniska högskolan och bidrog därmed att fostra den nya 

generationen arkitekter. Dessa lämnade den äldre generationens självklara 

insikter och förkärlek för hantverket bakom sig. Gregor Paulssons skrift 

Vackrare vardagsvara, där han pläderade för standardisering och industriell 

tillverkning, är ett exempel på den nya tidsandan.247 

Det som utmärkte den nya generationen arkitekter var att de sökte sig 

till oprövade områden. Osvald Almqvist (1884-1950) kom att intressera sig 

för industriarkitektur, Eskil Sundahl (1890-1974) blev ledare på 

Kooperativa förbundets arkitektbyrå, Uno Åhrén (1897-1977) blev en av de 

ledande funktionalistiska planerarna och Sven Wallander blev direktör för 

HSB. Gunnar Asplund (1885-1940), Sigurd Lewerentz (1885-1975) och 

Sven Markelius (1889-1972) var några av generationens främsta konstnärs

arkitekter och pläderade för ett övergivande av den stileklektiska 

arkitekturen. 

Huvudlärarna på Tekniska högskolan omkring 1910 var framgångsrika 

och tongivande men tillhörde den äldre generationen vad gällde de konst

närliga idealen och delvis också synen på lämpliga uppdrag. Professor Erik 

Lallerstedt var en uppskattad lärare med omvittnad pedagogisk förmåga. 

Han försvarade sina studenter när Stockholms stadsarkitekt Sigurd 

Westholm 1914 angrep arkitektutbildningen för att studenterna inte fick lära 

sig något om författningar, detta med anledning av att ett förslag till ny 

byggnadsstadga var aktuell. Lallerstedt bemötte kritiken med att framhålla 

att studenterna sedan några år tillbaka i sista årskursen fick uppgifter om 

författningar, hyreshuset och egna hemmet i staden.248 Lallerstedt kopplade 

alltså ihop författningarna med hyreshuset vilket kanske visar på det behov 

av reglering av hyreshusbyggandet som då fanns. 

Lallerstedt intog själv en konservativ ståndpunkt i hyreshusfrågan. I en 

diskussion i Svenska Teknologföreningen 1919 om möjligheterna att 

247 Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara (Stockholm, 1919). 
248 Arkitektur 1914, s 79 och s 93. 
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förbilliga bostadsbyggandet tyckte Lallerstedt att boendekraven var alltför 

höga, med moderna bekvämligheter som ljusinsläpp även i badrum och hall. 

Han förespråkade då en sänkning av standarden.249 

Uppmätningar av äldre byggnader var under Lars I. Wahlmans tid en 

viktig del i utbildningen. Wahlman var särskilt intresserad av timmer

byggnader och därför fick hans studenter också i detalj lära sig timringens 

alla mysterier. De blivande arkitekterna bojkottade en del av undervisningen 

eftersom de inte kunde förstå att de skulle arbeta på ett sätt som krävde 

sådana kunskaper. Wahlman tillhörde dock de arkitekter som tidigt 

intresserade sig för bostadsfrågan. Som nämnts ovan (kapitel 9) deltog han i 

början av seklet i utställningar, gjorde möbler och skrev om hygien i bo

staden i tidskriften Ord & Bild 1902.250 År 1908 intresserade han sig för 

arbetarhemmet med anledning av att Enskede höll på att bebyggas.251 

Intresset för egna hem i nationalromantisk tradition kan sägas ha varit 

upptakten till ett mera allmänt engagemang i bostadsfrågan. Städernas 

bostadsbyggande ägnades ringa uppmärksamhet under utbildningen även 

om studenterna fick övningsuppgifter om bostadshus och stadsplanering för 

bostadskvarter. I huvudsak gällde det överklassens bostäder. I 

undervisningen kom studenterna knappast i kontakt med bostadsbyggandet 

för mindre bemedlade.252 Men som vi ska se spirade ett intresse bland de 

unga arkitekterna för bostadsfrågan. 

Bostadsfrågan 

Professionaliseringen av kåren gjorde arkitekterna uppmärksamma på 

hyreshusbebyggelsen. Kommersialiseringen på byggmarknaden var tydlig 

och ställde nya krav. De som menade att arkitekten hade ett ansvar för 

hyreshusen argumenterade främst utifrån estetiska ståndpunkter, men även 

tilltagande ekonomisk medvetenhet gjorde sig gällande. 

Intresset för bostaden inskränkte sig således inte till egna hem. 1910 

hade Svenska Teknologföreningen på sitt årsmöte initierat ett föredrag om 

bostadsfrågan.253 Här talade Tengbom om att inte bara ekonomiska frågor 

utan även estetiska skulle ha inflytande över planen. Isak Clason var emot 

249 Arkitektur, "Huru kunna nedbringa byggnadskostnaderna?" 1919, s 100. 
250 Ord& Bild \902, s 17-34. 
251 Carl H. Meurling, "Enskede och dess bebyggande", Arkitektur 1908:12, förslag av L.I. 
Wahlman presenteras s 139f. 1908 började samlingsverket Gamla Svenska städer att 
utges under arkitekt Carl Westmans redaktörskap och det fanns, kan man säga, ett 
systematiskt intresse för svenska allmogehem. 
252 Eva Rudberg, Uno Åhrén (Stockholm, 1981), s 26. 
253 Arkitektur, "Bostadsfrågan", 1910:4, s 48. 
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segregerad bebyggelse det vill säga byggande av särskilda arbetarkvarter. I 

tidskriften Arkitektur förekom flera inlägg om bostadsfrågan. Engelsk villa

arkitektur presenterades fortlöpande och i en recension 1912 

uppmärksammade August Brunius ett reklamhäfte för den engelska 

trädgårdsstaden Hampstead Garden Suburb, där mottot var ett citat av 

Francis Bacon: "Hus äro byggda för att bo i och icke för att se på."254 Hur 

Brunius tolkade detta citat kan man fundera på. Säkerligen förringade han 

inte de estetiska värdena men han ville betona användbarheten i enlighet 

med de resonemang som smakfostrarna förde. År 1912 presenterades med 

anledning av 1909 års förslag till byggnadsstadga ett bidrag till belysning av 

bostadsfrågan. Huvudansvariga var Ivar Tengbom och Carl Bergsten men 

ytterligare sex unga arkitekter hade varit med, bland dem Osvald Almqvist, 

Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz.255 

Året därpå presenterade arkitekten Cyrillus Johansson (1884-1959) 

några hyreshus. Andra arkitekter som var intresserade av bostadsfrågan 

började vanligen med att intressera sig för det egna hemmet, men Cyrillus 

Johansson började direkt med det stora hyreshuset. Vid denna tid ritade 

Stockholms största arkitektkontor Höög och Morssing många hyreshus som 

överlag fick beröm av Cyrillus Johansson. Han påpekade att av stadens 

byggnader utgjorde hyreshusen kanske så mycket som 90%, och enligt 

Cyrillus Johansson var bostadsfrågan identisk med hyreshusfrågan eftersom 

egna hemmet aldrig kunde bli ett alternativ för stadsbon till hyreshuset. Han 

menade att det egna hemmet bara var en reaktion på dåliga hyreshus.256 Det 

är intressant att Cyrillus Johansson framhöll det så kallade kasernerings-

systemets nödvändighet, något som Gregor Paulsson 1916 skulle skriva om 

i sin bok Den nya arkitekturen,257 Cyrillus Johansson ville uppmana arkitek

terna att engagera sig i utformandet av hyreshusen eftersom dessa var så 

dominerande i stadsbilden. Han framhöll också arkitektens dilemma som 

bestod i att ännu inte kunna konkurrera om priset på den handelsvara som 

hyreshuset var. 

För de arkitekter som under tiotalet intresserade sig för bostadsfrågan 

var en estetisk radikalism inte en tillräcklig grund att stå på. Ännu hade det 

samhälleliga engagemanget inte medfört någon påtaglig politisk radikal

isering som kunde ge bättre fotfäste. Men när arkitekterna nu sökte en 

utvidgad professionalitet var de medvetna om att de måste bli kompetenta 

254 August Brunius, "Engelsk villaarkitektur", Arkitektur 1912, s 122. 
255 Björn Linn, Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete (Stockholm, 1967), s 4 If. 
256 Cyrillus Johansson, "Några ord i hyreshusfrågan",/4rÅ:/te£/wr 1913, s 147-153. 
257 Gregor Paulsson, Den Nya Arkitekturen (Stockholm, 1916), s 106-122. 
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ledare inte bara estetiskt utan tekniskt och ekonomiskt. När arkitekterna i 

detta sammanhang diskuterade sitt yrkesansvar, framhölls att de hade ett 

ansvar inför sig själva.258 Detta måste tolkas som ett ansvar inför den yrkes

etik de då omfattade nämligen kompetensen och strävan att bygga vackra 

hus, något som inte fick åsidosättas i den ekonomiska konkurrensen. 

Trots att de yngre arkitekterna endast i begränsad omfattning hade ritat 

hyreshus blev de pådrivande bland arkitekterna i debatten om hyreshusen. 

De hävdade att ett utnyttjande och en utveckling av byggnadstekniken 

kunde förbilliga bostadsbyggandet. Härvid tänkte man främst på olika sätt 

att förenkla. Industrialiseringen av byggandet var ännu långt borta men det 

fanns steg att ta på vägen. Under 1919 fördes en livlig debatt som 1920 

ledde till att standardiseringsfrågan togs upp till direkt diskussion. Arkitekt 

Sven Markelius kom att bli invald i den kommitté som skulle utreda möj

ligheten till standardisering och senare samma år lades fram ett förslag till 

standardisering av bl.a. fönster och dörrar.259 Standardisering innebar en för

enkling och rationalisering av delar av byggprocessen. Dessutom hade idén 

helt klart en ekonomisk sida men den måste också förstås i ljuset av den 

debatt om enhetlighet som förts. Inte minst Gunnar Asplund men också de 

mest erfarna hyreshusarkitekterna kritiserade de alltför individualiserade 

fasaderna och förespråkade en förenkling. 

När utformningen av Kungsgatan var aktuell 1914 hade det redan under 

de närmast föregående åren varit intensiva diskussioner kring gestaltandet 

av centrala partier i Stockholm och intresset för själva planinstrumentet var 

väckt. Det fanns vid denna tid ett förslag till en ny byggnadsstadga men än 

så länge var det ovisst hur säker man kunde vara på att intentionerna i ett 

stadsplaneförslag verkligen efterlevdes. Det började höjas röster för att 

kraven skulle ökas på den formella regleringen på såväl plannivå som på 

den enskilda byggnaden och i detta fall var intresset närmast riktat mot 

hyreshuset. När Carl Bergsten redovisade Sven Wallanders vinnande förslag 

till Kungsgatan i Arkitektur 1915 var han mycket positiv och då särskilt till 

själva situationen att äntligen ha chansen att reglera och bebygga ett 

sammanhängande parti av staden.260 Äntligen hade det dykt upp en chans till 

Stockholms förskönande. Följande år skrev Gunnar Asplund en artikel som 

han kallade: "Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen". 

Han beklagade det plottriga sätt som Stockholm bebyggdes på och berömde 

258 Arkitektur, "Arkitektens yrkesansvar och hans förhållande till byggnadsutförandet" 
1911, s 89-92. 
259 Sven Jonsson, "Standardiseringskommitténs snickerityper", Arkitektur 1920, s 57-64. 
260 Carl Bergsten, "Kungsgatans bebyggande", Arkitektur 1915, s 121-125. 
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Wallanders grepp vad gällde utformningen av Kungsgatan.261 Det fanns 

alltså ett allmänt intresse av att fa bukt med de övergripande planfrågorna 

för att därmed fa ett instrument för att tämja de vildvuxna hyreshusen. 

Bland arkitekterna fanns ett intresse för tekniska landvinningar och ett 

intresse för att utnyttja dessa såväl praktiskt som estetiskt.262 Industrins möj

ligheter väckte ett allt intensivare intresse hos arkitekterna, ett intresse som 

också visade sig genom att de deltog i projektering av industribyggnader. 

Inspirationen kom från Tyskland där Deutscher Werkbund banat vägen. 

Utvecklingen i Tyskland och arkitekt Peter Behrens mönsterbildande AEG-

fabrik i Berlin (1908-09) hade presenterats i Sverige. En arkitekt som 

Osvald Almqvist kom tidigt att delta i projektering av industribyggnader 

och nästan symboliskt var hans första arbete ett kraftverk, Forshuvudforsen 

1917-21, själva grunden för industrins verksamhet.263 

Under 1910-talet ritades en del förebildliga hyreshus för mindre be

medlade av arkitekter. För att nämna några väljer jag Cyrillus Johanssons 

trevånings flerfamiljshus för kooperativet Framtiden i Enskede. Som visa

des på Hemutställningen 1917 uppfördes två- och trevånings hyreshus 

planerade för trädgårdsstadsliknande sammanhang på olika ställen i 

Sverige.264 Stockholms Kooperativa Bostadsförenings första hus 1916 

ritades av arkitekt Gustaf Larsson. Ser man på det enda flerfamiljshus som 

Gunnar Asplund någonsin ritade, nödbostäder för Stockholms stad 1918, 

åskådliggjordes där hur hans förenklade klassicistiska ideal utformades.265 

Under 1920-talet engagerade sig arkitekt Sven Wallander i bostads

byggandet genom bildandet av HSB. Arkitekterna fortsatte att söka 

lösningar i det småskaliga byggandet även om de inte lyckades göra det 

ekonomiskt möjligt för de mindre bemedlade. Exemplen på Lidingö 1925 

av bland andra Sven Markelius och i Äppelviken 1927 av bland andra Uno 

Åhrén var utformade i en modernistisk stil. De pekade fram emot en ny 

form av bostadsbyggande. Modernistisk stil förebådade funktionalismen, 

och efter Stockholmsutställningen 1930 var funktionalism liktydigt med 

arkitektonisk modernism. Under 1920-talet fanns ännu en öppnare hållning. 

I det här sammanhanget kan framhållas att om funktionsestetiken var väg

261 Gunnar Asplund, "Akuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen "Arkitektur 
1916, s 133. 
262 Sven Wallander, "Om kristidens bostadsbyggen", Arkitektur 1920, s 29-43 och Björn 
Linn, Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete (Stockholm, 1967), s 60ff. 
263 Björn Linn, Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete (Stockholm, 1967), s 60ff. 
264 Johan Rådberg, Den svenska trädgårdsstaden (Stockholm, 1994) 
265 Carl-Axel Acking, Claes Caldenby & Olof Hultin, Asplund (Stockholm, 1985), s 13-
14. 
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ledande för dem som sökte ett adekvat uttryck för bostaden blev 

standardiseringen arkitekternas medel för att komma ytterligare ett steg 

längre vad gäller förenkling och rationalitet. 

Standardisering har i samband med bostadsbyggandet varit nära sam

mankopplat med rationalisering. Liksom tidigare framhölls önskemålen om 

att kunna tillverka möbler industriellt, vilket kom arkitekter och ingenjörer 

att söka sig till standardiseringen för att förenkla byggprocessen. Som 

nämnts knöts stora förhoppningar till standardiseringens möjligheter att 

förbilliga bostadsbyggandet. I detta sammanhang skulle det föra för långt att 

presentera alla de uttryck som standardiseringssträvandena förde med sig. 

Här kan dock nämnas att det till en början var främst inom småhus

byggandet som man försökte tillämpa standardiseringen särskilt i form av 

prefabricering. AB Industribostäder med John Åkerlund som konsulterad 

arkitekt försökte redan från bildandet 1918 verka för att det mesta bostads

byggandet skedde på fabrik, och på byggarbetsplatsen skulle bara montering 

ske.266 Detta gällde som sagt småhus. Vad gällde hyreshusen kom, som vi 

ska se, HSB att i mitten av 1920-talet använda sig av standardiserade 

snickerier. Överhuvudtaget blev resultatet av den ovan nämnda 

standardiseringskommitténs arbete att förslag till standardiserade snickerier 

togs fram och katalogiserades. 

Standardiseringen hade inte bara en materiell sida. Metoden blev bärare 

av symboliska värden. Enkelhet, utbytbarhet för att inte tala om effektivitet 

och rationalitet var värden som häftade vid standardiserade föremål. Inom 

småhusproduktionen användes standardiserade planlösningar men inom 

hyreshusbyggandet skulle det dröja till slutet av 1920-talet innan 

lägenheterna minimerats till ett fatal upprepbara typer. Många lägenheter 

som arkitekter ritade var i hög grad varierade, kanske för att exteriören fort

farande i någon mån styrde interiören. Standardisering av lägenhetstyper 

kom emellertid i slutet av 1920-talet att alltmer utmärka de moderna 

hyreshusen. 

I början av 1920-talet var kursen således ännu inte helt utstakad för den 

nya generationens bostadsbyggande arkitekter, vilket inte minst 1921 års 

statliga bostadsutredning visade på. Men efter Stuttgartutställningen 1927 

blev det modernistiska formspråket det enda möjliga bland de framåt

strävande arkitekter som var intresserade av samhällsplanering. Med 

266 Mikael Andersson har i sin C-uppsats Kontrollen över den materiella världen: En 
studie av debatten kring standardisering och byggstandardisering i 10- och 2 Otalets 
Sverige framlagd vt 1994 vid Idéhistoriska institutionen, Umeå Universitet, förtjänstfullt 
presenterat standardiseringen inom bostadsbyggandet. 
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Stockholmsutställningen 1930 fanns bara en sida att ställa sig på och de som 

dristade sig till att ifrågasätta de nya idealen hånades. 

* 

Kriget och den ekonomiska krissituationen förlamade bostadsbyggandet 

under stora delar av 1910-talet. Detta föranledde även arkitekterna att tänka 

igenom vad som kunde göras för att förbättra situationen. Allt flera började 

dessutom inse att bostadsbyggandet skulle kunna bli en viktig del av deras 

yrkesutövning och då ville det till att det var ekonomiskt möjligt att bygga. 

Men arkitekterna måste, för att komma in på marknaden i konkurrens med 

byggnadsingenjörer, göra sina projekt ekonomiskt tilltalande. De visste att 

kostnaderna måste hållas nere, till exempel genom standardisering, för att 

det överhuvudtaget skulle gå att bygga hyreshus för de mindre bemedlade. 

Arkitekterna blev praktiskt och ekonomiskt engagerade i bostadsfrågan 

medan det vid denna tid endast fanns ett måttligt intresse för dem som 

skulle bebo hyreshusen. 

Arkitekterna hade alltså kring 1920 i någon mån under sin utbildning, 

men i varje fall genom den egna fackliga debatten och möjligen samhälls

debatten, konfronterats med hyreshusbyggandet och bostadsfrågan. En 

nästan symbolisk manifestation därav var publiceringen av den första stat

liga utredningen om bostadsfrågan som kom 1921. Medförfattare i den var 

några av den nya generationens arkitekter och samhällsplanerare: Yngve 

Larsson, Osvald Almqvist och Sigurd Westholm. Agnes Ingelman, ord

förande i Svenska Husmodersföreningen var en av utredarna. Kanske var 

hon invald som sakkunnig representant för brukarna, kvinnorna? Kvinnorna 

var mycket sällan representerade när bostadsbyggandet diskuterades. Dittills 

hade själva byggandet varit en uppgift som männen behärskade. Inte heller 

inför 1930 års utställning blev kvinnorna tillfrågade trots att de vid den 

tiden på flera olika sätt engagerat sig i bostadsfrågan, såväl ideellt som 

professionellt. Dåvarande ordförande i Husmodersföreningen Eleonor 

Lilliehöök påtalade detta när hon granskade utställningens bostäder. 

Fram till senare delen av 1910-talet hade debatten om bostadsfrågan 

förts av de socialt engagerade, av de estetiskt intresserade och av politi

kerna. Arkitekterna hade knappast som yrkesgrupp höjt sin röst medan 

däremot enstaka arkitekter varit engagerade. Intresset var i första hand 

estetiskt. Hyreshusens dominerande betydelse för stadsbilden kunde inte 

passera okommenterat av arkitekterna. I någon mån fanns ett socialt enga

gemang även om det inte var särskilt artikulerat. Det sociala engagemanget 

handlade till dels också om estetiska aspekter på bostäderna gällande rums
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fördelning, kontakt med den omgivande naturen. Utredningen Praktiska och 

hygieniska bostäder är ett utmärkt exempel därpå. 

Det fanns en spänning mellan den estetiska arkitektuppgiften och den 

nya tidens krav på ekonomisk ansvarstagande som kom att resultera i att en 

stor del av den nya generationens arkitekter kom att argumentera i ekono

miska termer. Det betydde givetvis inte att estetiken försummades men att 

den fick till uppgift att understryka rationaliteten i den nya tidens byggande. 

Detta kom redan under 1920-talet att negativt påverka framgången för 

småskaligt bostadsbyggande även om detta förordades i den första statliga 

utredningen. 

Några av den nya generationens arkitekter engagerade sig redan under 

1920-talet i bostadsbyggandet medan det stora genombrottet kom i samband 

med 1930 års Stockholmsutställning. Då blev bostadshusen den nya 

arkitekturens landmärken och arkitekterna återfanns bland de ledande 

modernistiska samhällsdebattörerna. 
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Och detta är det väsentliga, kärnan av all 
hemkultur, all djup trivsel i hemmet; det 
måste vara en personlig skapelse, växa fram 
som ett varmt skyddande hölje kring den 
enskilde, kring familjen; bilda den sunda 
basen för tillfredsställandet av dess 
materiella behov och den goda ramen kring 
dess mänskliga liv, dess andliga intressen 
och verksamhetsbegär. "26) 

AVSLUTNING 
I samband med att bostadssituationen i sin helhet genomgick en omvandling 

beroende på urbanisering och industrialisering och det därmed sam

manhängande lönearbetets expansion förändrades även bostadens estetik. 

Bostaden var inte längre enbart en självförsörjande enhet som i det agrara 

samhället eller hos den tidigkapitalistiska borgerligheten. Bostaden för de 

fattiga fick mera karaktär av en cell i en stor bikupa där delen och helheten 

betingade varandra. Den enskilda bostaden kunde aldrig vara oberoende av 

sin omgivning. Visserligen förekom inom egnahemsrörelsen under flera 

decennier förhoppningar om en diminutiv självförsörjning men denna hade 

trots allt ringa betydelse. 

Återkommande framhölls den goda bostadens betydelse för det goda 

hemmet och det goda hemmets betydelse för formandet av ett gott framtida 

samhälle. 1880-talets inåtvända, överlastade och självtillräckliga interiörer 

upplevdes som oförmögna att stå i det nya samhällets tjänst. I dessa 

interiörer saknades uttryck för den självuppfattning som blev alltmera arti

kulerad fram emot sekelskiftet. Att vara medveten om den nya tiden var för 

sekelskiftets människor att vara medveten om hygienens betydelse, att fa sin 

identitet stärkt genom naturens inflytande och att förhålla sig rationellt till 

sitt eget liv och samhälle. 

Formandet av denna nya identitet tog sin början i hemmet och därför 

fanns det ett utbrett intresse för hemmet bland konstnärer, arkitekter och 

formgivare som började se hemmet som den kanske mest angelägna 

gestaltningsuppgiften vid sidan av samhällets offentlighet. Det rådde en 

mycket påtaglig samstämmighet om hur hemmet bäst kunde artikuleras för 

267 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 8. 
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att en överensstämmelse mellan den materiella kulturen och det levda livet 

bäst skulle kunna uppnås. Funktionsestetiken var adekvat for sekelskiftets 

människor och förblev så långt fram på 1920-talet. Funktionsestetiken var 

odogmatisk vad gällde stilfrågor så länge de överordnade skönhetsidealen 

tillgodosågs. Dessa baserades på ett tillgodoseende av hygienens krav och 

ändamålsenlighetens imperativ. 

Under 1920-talet skedde en inbrytning av nya estetiska ideal i samklang 

med moderniseringen av hemmen. Standardisering och bejakandet av ny 

teknik manade fram en estetik där formen och funktionen betingade var

andra på ett för fiinktionsestetiken främmande sätt. Det skulle dröja till in på 

1930-talet innan denna funktionalistiska estetik proklamerades i opposition 

mot funktionsestetiken men det fanns ett förspel under 1920-talet som 

glimtvis kunde anas särskilt under decenniets tre sista år. 

Den mest ofta förekommande uppmaningen till människor i färd med 

att inrätta sina hem var att låta personligheten avspeglas i hemmet. Detta 

kan tyckas vara en banalitet, men innehåller faktiskt en intressant kunskaps

teoretisk problematik. Kan man från materiella ting vinna kunskap om en 

människas personlighet? Eller omvänt, avspeglas en människas personlighet 

verkligen i de ting hon omger sig med? Var det personliga en fråga om 

livsstil? Snarare var personligheten den formande kraften i val av livsstil. 

När det gällde de filantropiska bostäderna var det, främst i Stockholms 

Arbetarehem, möjligt att också välja ett sätt att leva. Det betydde att organi

sera sitt liv, skapa framförhållning och överblick, vad vi med andra ord kan 

kalla social trygghet. Med personlighet avsågs snarast den moral och de 

värderingar som fanns till grund för detta val. Och vems personlighet var 

det fråga om? 

Få debattörer bortsåg från den könsbaserade arbetsdelning som var syn

lig i hemmet. Uppdelningen mellan hemmets privata sfär och samhällets 

offentliga var given för alla. Som framgått fanns en del debattörer som pro-

blematiserade detta förhållande eftersom de anade att det kunde se annor

lunda ut. Rent av att det borde se annorlunda ut. Elna Tenow var en av dem, 

Harald Boklund en annan och Célie Brunius en tredje för att nämna några 

av dem som figurerat i denna berättelse. I övrigt godtog de flesta den 

tingens ordning som var förhärskande. 

Sambandet mellan hemmet och samhället kunde se lite olika ut, vanli

gast förutsattes att samhället formades utifrån hemmet. Gällde då samma 

moralregler för samhället som för hemmet? Skulle man, på liknande sätt 

som med hemmet, kunna analysera samhällets moral utifrån en analys av 
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dess materialitet? Inte många gav sig i kast med en sådan analys. Carl 

Malmsten förfäktade dock ståndpunkten att tillståndet i samhället var grun

den för den enskilde. Hans civilisationskritik riktades särskilt mot att in

dustrialismen "sprängt djupa klyftor i vårt samhälles organiska struktur och 

ödelagt rika, nedärvda värden".268 

Man torde kunna utgå ifrån att de flesta ansåg att olika uppfattningar 

om moral var gällande i samhället och i hemmet även om man ständigt för

fäktade att det goda samhället behövde de goda hemmen. I hemmet förut

sattes människor bibringas en moral, väsentlig även för samhället. Vad 

utmärkte då det goda hemmets moral? Den moral som åsyftades torde vara 

liktydig med den kvinnliga omsorgsmoralen. Förmågan till hänsynstagande 

till andra. Uppmärksamhet kring familjemedlemmarnas skilda behov. I 

hemmet förutsattes barnet fa tillfälle att utveckla sin personlighet och där

med successivt bli varse moralens innebörd. Den moral som tillämpades i 

hemmet kan anses ha varit grundad på en dygdetik. Den enskildes beteende 

behövde inte ha någon grund i nytta eller belöningssystem. Man gjorde som 

man gjorde därför att man hade en uppfattning om att det var det rätta. 

Det var denna moral som tycks ha åsyftats när man talade om betydel

sen av att hemmet skulle uttrycka personligheten. Hur materialiserades om

sorg om andra och insikt om det rätta? Den estetik som då kunde användas 

måste ha sitt fundament i något som oomtvistat ägde dessa egenskaper. Nå

gon mera lämpad utgångspunkt än naturen torde vara svår att finna. Kan na

turen vara annat än god och sann? Naturens förmåga till samstämmighet 

utan att dess enskildheter går förlorade. Mycket riktigt var, som framgått, 

naturen på skilda nivåer en viktig utgångspunkt för sekelskiftets estetik. 

Vad gäller hemmet tog naturen gestalt i de äkta träslagen, den av naturen 

inspirerade färgsättningen, och den av naturen inspirerade Ornamentiken i 

de fall någon sådan förekom. Givetvis var kontakten med naturen som så

dan också avgörande för ett gott hem. Hade man inte förmånen att bo i 

direkt kontakt med himmel och jord behövdes åtminstone på gårdarna 

planterad grönska och gärna blommande krukväxter i fönstren. 

Även hygienismen hade ett nära samband med naturen genom beto

ningen av sol, ljus och frisk luft. I hemmet var det ljusa och lätta att föredra 

framför det mörka och tunga. Hemmets uppgift var att skapa trevnad och 

lugn för dem som bodde där. En vädjan till förnuftet att inse hur man kunde 

gå till väga, men samtidigt en vädjan till en intuitivt förståelse för hur ett 

sådant hem kunde åstadkommas. Om människor får möjlighet att öva sina 

268 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmet (Stockholm, 1925), s 7. 
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sinnen så att de förstår estetikens värden, hur omsorg och det rätta och 

sanna kan uttryckas estetiskt, väljer man det sköna därför man inser att det 

måste väljas. Att inreda sitt hem för att uppnå sociala förmåner eller av 

tanklöshet blev uttryck för en bristande moral. 

Skulle hemmets moral kunna omsättas i samhället? Ellen Key hävdade 

att hemmets moral, kvinnans omsorg och moderlighet skulle kunna ut

vecklas till en samhällsmoderlighet. Andra hävdade emellertid att i sam

hället gällde andra regler. Samhällets moral ansågs vara grundad på rättvisa, 

nytta eller andra definierbara begrepp. När det gäller bostäderna fanns 

många aktörer med motstridiga intressen, byggindustrins företrädare och de 

boende för att bara nämna några. 

Den till synes triviala utsagan att hemmet ska vara personligt innehåller 

således en möjlighet till reflektion över förhållandet mellan det privata och 

offentliga. Dessutom åskådliggörs hur den kvinnliga omsorgsmoralen för

utsätts forma det personliga hemmet. Särartstänkandet vad gäller kvinnligt 

och manligt genomsyrade debatten om hemmet. Att hemmet var kvinnans 

plats ifrågasatte ingen även om några anade att andra tider skulle komma. 

Det goda hemmet från sekelskiftet var den plats där det goda livet lev

des. Och det var kvinnans omsorgsmoral som var garanten för detta goda 

hem och goda liv. Hur skulle sambandet med samhället se ut? Knappast alla 

som debatterade om hemmet kan ha omfattat idén om samhälls-

moderligheten. Men även Elna Tenow med sina krav på större likhet mellan 

man och kvinna trodde att det goda hemmet skulle garantera ett gott sam

hälle. Vad kan de ha menat? Menade de helt enkelt att ett gott hem skapar 

goda människor med förutsättningar att bli goda medborgare? Idén om att 

hemmet var samhällets grundsten var onekligen långlivad. Så småningom 

förefaller dock idén om hemmet som samhällets minsta "moraliska" enhet 

ha fatt stå tillbaka inför den mera pragmatiska uppfattningen om hemmet 

som samhällets minsta planeringsenhet. 

Svårigheten med att förstå hur skönheten i hemmet hänger samman 

med samhället grundas på en förmodan om att olika moralföreställningar 

torde gälla i de olika sfärerna. Hur skulle samhällets förhärskande nytto

moral kunna samexistera med hemmets dygdetiska förhållningssätt? 

Föreställningarna om det nya samhället som var under uppbyggnad inrymde 

många moment där krav på ökad rättvisa kom till uttryck. Kanske det var i 

det goda hemmet som man tänktes öva sig i att förstå innebörden i denna 

ökade rättvisa. När omsorgen om dem som fanns omkring en inte tillät den 

hämningslösa egoismen komma till uttryck. 
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Föraningen om att tiderna förändrades formade även hemmet. Där kom 

nödvändigtvis, det som vi skulle kunna kalla tidsandan till uttryck. 

Moderniseringskraven skulle grundligt omforma hemmen. Moderniseringen 

fick sina praktiska uttryck i hemmet genom tillämpning av ny teknik. Men 

det modernas mentalitet kunde också anas i hemmen. Tiderna förändrades, 

som Hjalmar Boklund påpekade, och i denna förändring kunde ingå en 

ändrad uppfattning om könens bestämmelse. Kvinnan var i hemmet, men 

var hennes plats där given? Nya krav kunde ställas, nya uppgifter kunde 

formuleras. Därmed blev också mannens suveränitet belyst på ett nytt sätt. 

Visserligen härskade fortfarande ett särartstänkande men hos enstaka 

debattörer, som hos Elna Tenow och Célie Brunius, kan man ana ett 

uppbrott därifrån. 

I de nya moderna hemmen som byggdes när moderniteten blivit mera 

etablerad som mentalitet fanns inte samma självklara riktning mellan hem 

och samhälle. Snarare kunde den nya tidens profeter tycka att hemmen var 

alltför konservativt utformade för att passa in i den nya moderna tiden. 

Samhällets rationalitet och modernitet krävde en återspegling i hemmen. 

Under 1920-talet i takt med att hemmen moderniserades kan man se hur nya 

kriterier för hemmets organisering etableras. 

HSB ifrågasatte inte i och för sig den rådande uppfattningen om 

manligt och kvinnligt men i sina bostäder förde de under 1920-talet in nya 

möjligheter för familjens olika medlemmar. Köket var då inte längre själv

klart hemmets medelpunkt utan att därmed tydligt ha sagt att kvinnan inte 

längre behövde residera där hela dagarna. Célie Brunius uttryckte emellertid 

mycket tydligt i samband med HSB:s utställning Stockholmshem att till det 

moderna hemmet kom både mannen och kvinnan hem från arbetet med lika 

krav på bekvämlighet och hemtrevnad. 

Sekelskiftets förhoppning att intresset för bostaden och hemmet skulle 

"påskynda en social utveckling, som alla socialpolitiker sträva efter: 'ett 

välbärgat och lyckligt folk"'269 ägde giltighet under flera decennier. Under 

1920-talet skedde en gradvis förändring i relationen mellan hem och sam

hälle. HSB, som blev den ledande organisationen för hemmens moderni

sering, förordade att det nya moderna samhället skulle avspeglas i hemmen. 

De goda hemmen skulle förvandlas till riktiga hem. 

269 Harald Boklund, Våra bostäder (Lund, 1907), s 14. 
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III. POLITIK 

MORGONBRIS 
TIDNING FÖR DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORÖRELSEN. 

Utgiven av styrelsen för Sverge* Socialdemokratiska Kvinn- /förbund. 

19:de år£. 1923. N:r 8. Augusti. Pris 25 c 

Frank Salisbury: VID HAVSSTRANDEN. 

Arbetarekvinnornas strävan för hemmet. 
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Bostadspolitikens mål kan sättas mycket 
högt, utan att med skäl skulle kunna in
vändas, att därigenom fara uppstår för 
framkallandet av nya sociala miss
förhållanden. 1 

INLEDNING 
Det politiska livets förändring genom ståndsriksdagens avskaffande 1866, 

kampen om allmän rösträtt och arbetarrörelsens organisering gav politiken 

ett nytt innehåll. Socialpolitik i vid mening hamnade på den politiska dag

ordningen och där kom bostadsfrågan tämligen snart i fokus. I denna pro

cess deltog många aktörer - socialreformatörer, akademiker och 

kommunalpolitiker. Oenigheten om bostadsfrågans politiska dimensioner 

var uppenbar. Under tidsperioden 1900-1920, vilken är aktuell i före

liggande undersökning, inträffade otvivelaktigt ett politiskt genombrott för 

bostadsfrågan i det att den kom upp på den kommunalpolitiska dag

ordningen. Men utöver ett gemensamt erkännande av dess samhälleliga 

betydelse kunde man enas om fa mera långsiktiga politiska åtgärder under 

1900-talets tre första decennier. 

Politik bedrevs dock inte bara i de politiska församlingarna. Andra 

arenor hade också stor politisk betydelse. Med den samhälleliga om

vandlingen kom nya grupper att kräva politiskt inflytande. Arbetarklassen 

hade före den allmänna rösträtten få representanter i officiella politiska 

organ. Det betydde inte att de var utan representanter som förde deras talan. 

Många socialreformatorer med socialliberal grundhållning menade sig tala 

för de mindre bemedlade i flera viktiga socialpolitiska frågor. Vad dessa 

socialreformatorer åstadkom har emellertid undersökts endast i begränsad 

omfattning.2 Idag har intresset för socialpolitikens uppkomst fatt många att 

ge sig i kast med att studera just den i huvudsak socialliberala socialpolitik 

som formerades decennierna kring sekelskiftet. Många av dessa social

politiskt aktiva personer hade även säte i den officiella politiken där de 

kunde komma med förslag och utöva påtryckningar. 

1 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 194. 
2 Begreppet socialreformatorer definierades i kapitel 1. Se även Lennart Lundqvist, 
Fattigvårdsfolket (Lund, 1997). 

238 



Intresset för socialpolitik kom att påverka vetenskapen samtidigt som 

det vetenskapliga intresset bidrog till att legitimera socialpolitiken. Kring 

sekelskiftet fanns ännu en outvecklad och odifferentierad samhälls

vetenskap. Nationalekonomi var det ämne som framför andra intresserade 

sig för samhällsvetenskapliga frågor. Flera professurer, samtliga donations

professurer, inrättades i nationalekonomi åren strax efter sekelskiftet. 

Statistik var ett ämne som utnyttjades även om det saknade egen akademisk 

institutionell förankring fram till 1910. Sociologi saknades också som 

självständigt ämne. En professur i detta ämne kombinerat med national

ekonomi inrättades dock i Göteborg och kom att besättas av Gustaf Steffen.3 

De akademiker som ägnade sin forskning och sitt skrivande åt samhälleliga 

frågor var främst knutna till nationalekonomi. Statsvetenskap eller 

statskunskap stod nära historieämnet, som då var ett i huvudsak konservativt 

statsbärande ämne. Det var således ingen tillfällighet att de akademiska 

aktörerna i nästan samtliga fall var nationalekonomer. Pontus Fahlbeck i 

Lund var dock statsvetare och tog initiativ till Statsvetenskaplig tidskrift. 

Fahlbeck var konservativ även om han öppnade för intressanta debatter i 

samhällsfrågor i tidskriften. Han var också mycket engagerad i statistikens 

möjligheter att kartlägga samhälleliga fenomen. Ett exempel på 

nationalekonomins dynamiska ställning var inrättandet av National

ekonomiska föreningen som blev säte för flera debatter om sociala frågor. 

Politiska aktörer fanns således utanför de officiella politiska organen. 

Men hur såg den socialpolitiska debatten ut bland politikerna? I det följande 

kommer endast den kommunala debatten att belysas. Rikspolitiken sysslade 

i mycket begränsad omfattning med frågor som rörde bostadspolitiken. Det 

var i stort sett endast finansieringsformerna för egnahem som var en 

rikspolitisk fråga.4 Kommunalpolitiken var inte bara en politisk aktionsnivå 

utan just vid den aktuella tiden fördes intensiva debatter om vilken 

inriktning den kommunala politiken skulle ha. Socialism på kommunnivå 

föresvävade en del debattörer. Hur som helst var de kommunala politiska 

organen öppnare för både kvinnor och arbetare. Valbara kvinnor för 

3 Efter hans död återbesattes inte professuren och det skulle dröja fram till 1947 innan 
ämnet fick en institutionell plats på universiteten. Se Per Wisselgren "Sociologin som 
inte blev av?: Gustaf Steffen och tidig svensk socialvetenskap", Sociologisk forskning 
(1997, kommande) samt Anna Olsson, "En ny sociologi: Om inrättandet av sociologi som 
självständigt akademiskt ämne i Sverige 1947", Sociologisk forskning (1997, 
kommande). 
4 Ingegerd Svenningson-Centerwall & Olof Söderberg, Bostadsfrågan i riksdagens 
protokoll 1902-1949, Statens institut för byggnadsforskning, meddelande M80:16 
(Gävle, 1980). 
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fattigvårdsstyrelse och skolstyrelse fanns från 1897. Och en representant for 

socialdemokraterna kom in i stadsfullmäktige 1903 genom 

fackföreningsmannen Ernst Blomberg. 

Initiativ togs från de politiskt aktiva till flera utredningar om bostads

frågan. Dessa blev i sig själv till politiska instrument men de låg också till 

grund för vidare utredande. Under 1910-talet såg en del utredningsmaterial 

dagens ljus liksom några av de mera intressanta bostadsmotionerna. Första 

världskriget aktualiserade på ett plågsamt sätt de mindre bemedlades utsatta 

situation. Bostadsbyggandet avstannande och en okontrollerbar kostnads

ökning gjorde situationen på bostadsmarknaden prekär. 

Kvinnorna hade en mycket undanskymd plats i politiken. Bland social

reformatorerna fanns dock ett mycket stort antal aktiva kvinnor men bland 

akademiker och politiker var de försvinnande fa. Informella arenor fanns 

och politisk organisering bland de socialdemokratiska kvinnorna ägde rum 

redan åren före sekelskiftet. Dessa kvinnor förde fram sina åsikter genom 

tidskriften Morgonbris och från 1920-talet fick de frisinnade kvinnorna en 

offentlig röst genom tidskriften Tidevarvet. Givetvis kunde även andra 

kvinnoorganisationer studeras ur politisk synvinkel men jag har valt att in

skränka granskningen av de politiska kvinnliga arenorna till de nu nämnda. 

Forskning kring socialreformatorisk verksamhet engagerar flera 

forskare men är ännu mycket ofullständig. Den viktiga organisationen CSA 

har ännu inte blivit föremål för systematiska studier. Idéhistorikern Elsy 

Wennström påbörjade en forskning kring CSA som tyvärr inte kunde full

följas. Hon har skrivit några uppsatser bland annat om CSA och trädgårds

stadsidén. Statsvetaren Lennart Lundqvist som redan på 1960-talet forskade 

kring CSA har utvidgat dessa studier i Fattigvårdsfolket.5 Vad gäller den av 

CSA initierade Stockholms Kooperativa Bostadsförening har dess historik 

skrivits, senast i Från bostadsnöd till önskehem: Stockholms Kooperativa 

Bostadsförening.6 Christer Skoglund har i sin avhandling Vita mössor under 

röda fanor: Väns ter studenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 

1880-1940, bland annat behandlat föreningen Studenter och Arbetare.7 

Idéhistorikern Peder Aléx har i sin avhandling, Den rationella 

konsumenten, behandlat nationalekonomernas betydelse för en ny syn på 

5 Lennart Lundqvist, Fattigvårdsfolket: Ett nätverk i den sociala frågan 1900-1920 
(Lund, 1997). 
6 Från bostadsnöd till önskehem, red. Lennart Holm (Stockholm, 1992). 
7 Crister Skoglund, Vita mössor under röda fanor: Vänster studenter, kulturradikalism 
och bildningsideal i Sverige 1880-1940, diss. (Stockholm, 1991). 
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ekonomisk planering.8 Idéhistorikern Per Wisselgren intresserar sig för 

Gustaf Steffen och sociologins framäxt. Han har bland annat skrivit en D-

uppsats om Lorénska stiftelsen som förberedelse till sitt pågående 

avhandlingsarbete om just Lorénska stiftelsen samt en uppsats om Gustaf 

Steffen till Sociologisk forskning.9 Gustaf Steffen har biograferats av 

idéhistorikern Åke Lilliestam i Gustaf Steffen: Samhällsteoretiker och 

idépolitiker.10 Gustav Cassel har också biograferats av Ingrid Giöbel-Lilja, 

Gustav Cassel: En livsskildringI denna forskning har inte heller bostads

frågan särskilt uppmärksammats. 

Kommunalpolitiken i Stockholm har bland annat behandlats av Ingemar 

Johansson i hans bok om planering i stockholmsregionen, Stor Stockholms 

bebyggelsehistoria}2 En av den tidens viktigaste aktörer Yngve Larsson har 

skrivit om sin tid som politiker i böckerna På marsch mot demokratin samt 

Mitt liv i stadshuset.I3 I dessa skrifter finns bostadsfrågan med som ett 

viktigt tema, men en samlad framställning av de politiska insatserna på 

området saknas. Yngve Larsson har med sin förstahandskunskap bidragit 

med att sätta in det politiska agerandet i bostadsfrågan i ett långt perspektiv. 

Som aktör har han givetvis haft friheten att bedöma agerandet utifrån sina 

egna insatser och sina egna värderingar. 

Vad gäller bostadsundersökningar, utredningar och motioner har dessa 

berörts i flera sammanhang. Historikern Birgitta Odén har skrivit mycket 

intressant om af Geijerstams undersökning, "En historiker om Geijerstams 

'Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm", efterord till Gustaf af 

Geijerstam, Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm}4 Karl Key 

Åbergs undersökning har åberopats av bland annat etnologen Rut Liedgren i 

8 Peder Aléx, Den rationella konsumenten (Stockholm, 1994). 
9 Per Wisselgren, "Sociologin som inte blev av? Gustaf Steffen och tidig svensk 
socialvetenskap", Sociologisk forskning (Stockholm, 1997) och av samme fÖrafattare 
Lorénska stiftelsen och den sociala frågan: Ett kapitel i den moderna svenska 
samhällsvetenskapens historia, inventering och problemformulering, D-uppsats, 
idéhistoriska institutionen, Umeå universitet (1995). 
10 Åke Lilliestam, Gustaf Steffen: Samhällsteoretiker och idépolitiker, diss. (Göteborg, 
1960). 
11 Ingrid Giöbel-Lilja, Gustav Cassel: En livsskildring (Stockholm, 1948). 
12 Ingemar Johansson, Stor Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och 
byggande under sju sekler (Stockholm, 1987). 
13 Yngve Larsson, På marsch mot demokratin: Från hundragradig skala till allmän 
rösträtt (1900-1920) (Stockholm, 1967) samt av samme författare Mitt liv i stadshuset 
(Stockholm, 1977). 
14 Birgitta Odén, "En historiker om Geijerstams 'Anteckningar om arbetarförhållanden i 
Stockholm'", efterord till Gustaf af Geijerstam, Anteckningar om arbetarförhållanden i 
Stockholm (1894) (Lund, 1973). 
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Så bodde vz.15 Historikern Sten O. Karlsson har i sin avhandling 

Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet: Om bostadshygienism och klass

kultur i mellankrigstidens Göteborg bland annat behandlat Hjalmar 

Wallqvist bostadsundersökning från 1891.16 

Om bostadspolitik som fenomen har skrivits en avhandling bland annat 

av statsvetaren Bo Bengtsson, Bostaden - välfärdens marknadsvara.17 Den 

behandlar främst mera nutida fenomen men problematiserar även på ett 

generellt plan bostadspolitikens möjliga betydelser. 

Vad gäller kvinnor och politik måste nämnas Christina Carlssons 

avhandling Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av svensk 

socialdemokrati 1880-1910.]S Där berör hon något de socialdemokratiska 

kvinnornas agerande i samband med hemmet. Yvonne Hirdmans bidrag till 

Maktutredningen Att lägga livet tillrätta bör också omtalas även om den 

huvudsakligen ägnar sig åt en senare tid än vad som här är aktuellt.19 Hon 

intresserar sig emellertid uttalat för bostaden och hemmet. Yvonne Hirdman 

har även skrivit Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, en 

samling uppsatser varav främst titeluppsatsen har relevans i detta samman

hang.20 Sociologen Aino Saarinen har intresserat sig för de informella 

arenorna för kvinnopolitik och hon har skrivit därom i Feminist Research -

an Intellectual Adventure.21 Tidevarvet har idéhistorikern Lena Eskilsson 

behandlat i sin avhandling Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga 

medborgarskolan på Fogelstad}2 

Flera forskare från olika discipliner har således intresserat sig för 

aspekter av bostadspolitiken. Ingen har dock sammanhängande belyst den 

politiska etableringen av bostadsfrågan. I föreliggande avsnitt kommer jag 

att med utgångspunkt från det sociala arbetet, vetenskapen, kvinnornas 

verksamhet och kommunpolitiken att följa hur det politiska ansvaret för de 

fattigas boende etableras och utvecklas under de två första decennierna 

15 Rut Liedgren, Så bodde vi (Stockholm, 1971). 
16 Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet: Om bostadshygienism och 
klasskultur i mellankrigstidens Göteborg (Stockholm, 1993). 
17 Bo Bengtsson, Bostaden - välfärdens marknadsvara, diss. (Uppsala, 1995). 
18 Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av svensk socialdemokrati 
1880-1910, diss. (Lund, 1986). 
19 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: Studier i svensk folkhemspolitik (Stockholm, 
1989). 
20 Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (Stockholm, 
1992). 
21 Aino Saarinen, Feminist Research - an Intellectual Adventure (Tampere, 1992). 
22 Lena Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga medborgarskolan på 
Fogelstad, diss. (Stockholm, 1991). 
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under 1900-talet. Tidsavgränsningen grundas i huvudsak på det politiska 

genombrottet inom Stockholms stadsfullmäktige 1903 då den första stora 

bostadsdebatten ägde rum och på utgivandet av den första statliga bostads

utredningen år 1921, skriven av personer som då länge varit aktiva i 

bostadsdebatten i Stockholm. 

Före den aktuella tiden fanns ansatser till kommunalpolitiska debatter i 

bostadsfrågan. Viktiga bostadsundersökningar initierades och filantropin, 

som jag ser i vissa former som en förpolitisk rörelse, hade sin mest genom

gripande betydelse i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet. Därigenom 

bereddes otvivelaktigt vägen för en politisering av bostadsfrågan. Den poli

tiska debatten var intensiv under de första decennierna och fortsatte givetvis 

men initiativet gled över till den kooperativa rörelsen - inte minst till HSB -

under 1920-talet. 

Eftersom det är de fattigas bostäder som är objektet för mina under

sökningar gäller detta även för den politiska debatten. Det som mest intres

serar mig är vilka värdefrågor som fördes fram i debatterna. Hur bedömdes 

de fattigas bostadsbehov? Ansåg man att de fattiga av grundläggande 

orsaker ville och kunde bo på ett från andra grupper särskilt sätt, utmärkt av 

större täthet och lägre standard? Eller predestinerade fattigdomen dem till 

att utveckla en från det borgerliga samhället skild kultur i vilken också in

gick en annorlunda syn på boendet? Eller var det helt enkelt det ekonomiska 

systemet som höll de fattiga kvar i det sätt att bo och leva som av 

debattörerna karakteriserades som bostadsfrågans egentliga innehåll? 

Ekonomin spelade förstås en utomordentlig roll, men jag kommer inte 

att skildra framväxten av ett finansieringssystem trots dess stora betydelse 

både under början av seklet och för HSB under 1920-talet. Inte heller 

markpolitiken, planeringen och egnahemsfrågan ges något egentligt ut

rymme.23 

Syftet med följande avsnitt är således att belysa hur bostadsfrågan 

politiserades eller kanske rättare församhälleligades. Förutom kommun

politiken kommerjag att belysa även det sociala arbetets och vetenskapens 

betydelse för bostadsfrågan. Kvinnornas intresse för bostadspolitik har jag 

velat undersöka eftersom kvinorna i så hög grad var identifierade med 

ansvaret för bostaden och hemmet. För de aktiva politikerna fanns det en 

23 Vad gäller markpolitik och planering har Johan Rådberg skrivit därom i sin avhandling 
Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975. Ekonomhistorikern Mats Deland 
intresserar sig för egnahemsbyggandet som ett exempel på disciplinering av 
arbetarklassen i sin pågående avhandling. Se "Bostäder och disciplin", Häften för kritiska 
studier 1996:1. Se även Nils Edling, Det fosterländska hemmet (Stockholm, 1996). 
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given ordning för hur debatten skulle föras, men för aktörer inom andra 

områden var valmöjligheterna och strategierna flerfaldiga. 

Min utgångspunkt har varit att alla var överens om bostadssituationens 

betydelse för den enskilde och för samhället. Känslan av samförstånd, 

gällde den målen eller medlen? Hur bred var samförståndets bas? Betydde 

bostadsfrågans lösning överhuvudtaget samma sak för de olika 

debattörerna? 

Källmaterialet har främst varit protokoll, motioner, utredningar och 

artiklar. Av stort värde har Yngve Larssons arkiv på Stockholms Stadsarkiv 

varit. Där finns utförliga anteckningar om bostadspolitik i form av 

personliga, kommenterade mötesprotoll. Av CSA:s arkiv på Riksarkivet har 

de delar som bedömts vara relevanta för ämnet studerats. På Arbetar

rörelsens arkiv i Stockholm finns protokoll och verksamhetsberättelser från 

socialdemokratiska kvinnoklubbar och Socialdemokratiska kvinno

förbundet. Vad gäller akademikerna har endast tryckt material utnyttjats. Jag 

har ansett att det skulle föra för långt att i detta sammanhang gå in i enskilda 

arkiv för att söka material. 

De två första decennier som här främst behandlas var en prövotid för 

försöken att etablera en bostadspolitik med mål som var acceptabla i 

förhållande till de medel som man ansåg sig förfoga över. Svårigheterna att 

omdefiniera bostadsfrågan från en enskild angelägenhet till en samhällelig 

och politisk fråga var en mödosam process. I denna process spelade filan-

troperna och socialreformatorerna en viktig roll. Kring 1920 var den långt 

ifrån avslutad. Bostadsfrågan hade då ändå nått en ny debattnivå bland 

annat genom hyresgäströrelsens tillkomst och genom den 1921 publicerade 

första statliga offentliga bostadsutredningen. 
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Det är förståelse och intresse för 
bostadsfrågan vi behöfva hos de styrande i 
hufvudstaden. År o dessa egenskaper för
handen, då finnas inga svårigheter för en 
lycklig lösning af bostadsfrågan.24 

12. Socialt arbete och politik 
Respekten för den enskildes värdighet var säkerligen en viktig drivkraft för 

socialreformatorernas vilja att åstadkomma förändringar av de fattigas livs

villkor. När målen för det sociala arbetet artikulerades var undanröjandet av 

den materiella misären ett viktigt första steg. Att detta skulle ske var de 

flesta helt eniga om. Däremot var sättet på vilket det skulle uppnås inte 

självklart. Förbättringen av bostadsstandarden var ett mål i sig, men sågs 

också som ett avgörande viktigt medel till en, som man uttryckte det, sedlig 

eller moralisk förbättring. Härav ska man inte dra slutsatsen att social-

reformatörerna ansåg att de fattiga var moraliskt defekta eller underlägsna. 

De tyckte sig däremot kunna iakttaga hur fattiga människor tvingades 

underkasta sig en livsföring som inte var människovärdig. Givetvis fanns 

olika vanor vad gällde äktenskap, familjebildning och boende i de olika 

samhällsklasserna. Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att upp

fattningen om värdighet och behov på ett radikalt sätt skilde sig åt mellan 

klasserna. Otvivelaktigt var det just sådana mycket grundläggande aspekter 

av människors livsvillkor som stod på spel i debatten om bostadsfrågan. De 

flesta debattörer var påfallande sakliga i sina bedömningar och mera sällan 

kommer någon moralisk panik till uttryck. Även om socialreformatörerna 

bejakade familismen i det att de i kärnfamiljen såg en ideal samlevnads

form, var de väl medvetna om det stora antalet ensamstående mödrar och 

deras behov. De ägnade därför denna viktiga grupp i samhället särskild 

uppmärksamhet liksom det stora antalet ogifta kvinnor och män med 

svårighet att finna egen bostad. 

Många enskilda socialreformatörers arbete skulle kunna lyftas fram, 

men här kommer det gemensamma arbetet inom föreningen Central

förbundet för Socialt Arbete, CSA, att behandlas. I denna förening 

24 G.H. von Koch, "Arbetarebostads- och egnahemsfrågan", Social Tidskrift 1902:8, s 
302. 
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sammanstrålade många aktiva socialreformatörer vid den aktuella tiden. 

Föreningen Studenter och Arbetare föregick CSA och därför kommer det 

arbete för bostadsfrågan som Studenter och Arbetare utförde också att pre

senteras. 

Inom CSA möttes socialliberala debattörer, akademiker, filantroper och 

politiker. CSA blev en inflytelserik lobby grupp för genomdrivandet av 

sociala reformer. Man kan också säga att CSA var det sista ledet i ut

vecklingen mot en regelrätt socialpolitik. Med Stockholms Kooperativa 

Bostadsförening 1916 och Socialpolitiska institutet 1921, föregångare till 

Socialhögskolan, skapades organisationer som befann sig mellan det 

enskilda och det allmänna. Ur den verksamheten skulle helt offentliga 

institutioner komma att ta form. Redan under 1920-talet när de för-

samhälleligade organisationerna var ett faktum hade CSA spelat ut sin 

viktigaste historiska roll.25 

* 

Filantroperna beredde vägen för en politisering av bostadsfrågan. De som 

satt med i de olika styrelserna var direkt eller indirekt i kontakt med stadens 

politiker. Men kanske minst lika viktig som denna personliga kontakt var 

filantropernas inringande och analys av bostadsfrågan. De blev väl för

trogna med människors boendevillkor och de blev också väl medvetna om 

människors önskningar om förbättringar. Utifrån en bred erfarenhet och 

med oftast socialliberala värderingar i botten betonade de att de fattigas 

boende måste förbättras. Andra socialpolitiska åtgärder kunde inte fa effekt 

om boendevillkoren var fortsatt dåliga, menade de. 

Filantroperna agerade inte direkt för kommunalt bostadsbyggande. 

Kanske fruktade de att det viktiga personliga mötet mellan hyresvärd och de 

boende då inte skulle kunna upprätthållas, att det personliga ansvarstagandet 

skulle mattas av. Det betydde dock inte att de avvisade kommunalt 

engagemang. Kommunal markpolitik, statlig och kommunal finansiering 

var åtgärder som var välkomna och ofta förutsättningen för ett framgångs

rikt filantropiskt bostadsbyggande. Som vi ska se var denna hållning 

gemensam för de flesta som var engagerade i bostadsfrågan. Med några 

viktiga, framtidsorienterade undantag. 

25 Gunnar Boalt & Ulla Bergryd, Centralförbundet för socialt arbete: Ett kapitel svensk 
socialpolitik (u.o., 1974), s 35f. Se även Lennart Lundqvist, Fattigvårdsfolket (Lund, 
1997). 
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Studenter och Arbetare 

Föreningen Studenter och Arbetare bildades ursprungligen i Uppsala 1886 

som en samarbetsorganisation. Organisationen stod studentföreningen 

Verdandi nära både ideologiskt och vad gällde deltagare. Syftet var att 

"öppet och ärligt arbeta för klassfördomarnas häftande och klass

skillnadernas utjämnande samt i deras ställe söka sätta ett sant och fullt 

broderskap."26 Föreningen fick snart filialer i såväl Lund som Stockholm. 

Det är stockholmsavdelningen, bildad 1891, som fortsättningsvis ska be

handlas. I föreningen Studenter och Arbetare samlades många social

liberaler med ett starkt intresse för sociala frågor. Flera av medlemmarna 

hade dessutom sådana positioner i samhället att de kunde utveckla starka 

påtryckningar på de styrande och dessutom väcka opinion i frågor som 

bedömdes som angelägna. Den mest namnkunniga var kanske föreningens 

sekreterare G.H. von Koch. 

Föreningen Studenter och Arbetare startade 1901 den viktiga Social 

Tidskrift. Där debatterades regelbundet bostadsfrågan, vilket bidrog till att 

profilera organisationen. Under första året publicerades bland annat 

statistikern Gustav Sundbärgs undersökning "Ett rum och kök".27 Anna 

Lindhagen, en av de mera aktiva i arbetet för bevarandet av Stockholms 

äldre bebyggelse och värnandet av stadens skönhet, skrev under tidskriftens 

första år om asylerna, de hemlösas tillfälliga bostäder, i Stockholm. Hon 

menade att det var viktigt att kommunen inte lät sig nöjas med de redan 

byggda utan fortsatte att uppföra även centralt belägna asyler.28 

26 Från föreningens stadgar, §§ 1 och 2, citerat från Carl Cederblad, "Liberalismen, 
Verdandi och folkbildningsarbetet" i Verdandi genom femtio år (Uppsala, 1932), s 161. 
Finns även citerat i Nordisk Familjebok (Stockholm, 1918), del 27, sp 482. 
27 Gustav Sundbärg kom att utnämnas till docent i statistik 1903 och 1910 kallades han 
som innehavare av den första professuren i statistik vid Uppsala universitet. Han gjorde 
grundläggande arbeten kring befolkningsstatistiken men kom också att bli 
uppmärksammad för Det svenska folklynnet som gavs ut 1911 som bilaga till 
Emigrationsutredningen. Nordisk Familjebok (Stockholm, 1918). 
28 Anna Lindhagen, "Ett besök i Stockholms asyler för husvilla", Social Tidskrift 1901, s 
43-46. Överhuvudtaget var frågan om övernattningsställen för husvilla, ungkarlar och 
luffare något som debatterades flitigt. Fram till början av 1900-talet krävdes en slags 
remiss från fattigvårdsnämnden för att fa en plats på någon asyl. Detta förfaringssätt 
slopades och de behövande kunde själva ansöka om en plats. Därmed kom också frågan 
om asyler och härbärgen att bli till en del av bostadsfrågan. De som motionerade i 
bostadsfrågan inkluderade behovet av härbärgen, inte minst för ungkarlar. Socialisten 
Knut Tengdahl, medlem i Studenter och Arbetare, var en av dem som flitigt försökte 
genomdriva byggandet av ett så kallat Rowton-house. Denna hustyp hade uppförts 
London och bestod av ett stort antal sovbås kompletterade med många 
gemensamhetsutrymmen. Knut Tengdahl framförde sina idéer inom C S A-kretsen och när 
han kom med i stadsfullmäktige 1905 fick han även där tillfalle att föra fram sina tankar i 
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G.H. von Koch skrev under 1902 en stor artikel i Social Tidskrift om 

"Arbetarbostads- och egnahemsfrågan".29 Utan att skjuta från sig ett eget 

ansvar uppmanade von Koch med stor intensitet att kommunen måste be

sinna sitt ansvar för de fattigas bostäder. Indignerad och upprörd över 

rådande förhållanden hyste han likväl en förhoppning om att det var kun

skap som saknades hos de styrande. När de väl fatt tillräcklig insikt i hur 

bostadssituationen såg ut, "då kan det ej dröja länge, förrän verksamma åt

gärder vidtagas att råda bot på missförhållandena."30 

G.H. von Koch använde sig av de argument som var vanliga när 

bostadsnöden debatterades som barnfamiljernas orättfärdigt utsatta 

situation, bland annat beroende på att det fanns hyresvärdar som över

huvudtaget inte tog emot barnfamiljer. Bostadsbristen i allmänhet och "de 

onaturliga hyrorna" var ett hot för alla. Trångboddheten ägnade von Koch 

stor uppmärksamhet och refererade till Agnes Lagerstedt och hennes skrift 

om Stockholms Arbetarehem. Han påtalade hur inneboendesystemet 

tvingades på hyresgästerna, inte minst av ekonomiska skäl. Intressant nog 

anförde han inte bara den så kallade sedliga utsattheten utan framhöll de 

kvalitativa krav som även en fattig människa borde kunna ställa på sin 

bostad. 

Men det är ej nog med att ett enda litet rum mången gång far göra tjänst som 
sofplats för en 7 - 10 personer: där skall ock förvaras mat, tillredas mat, förtäras 
mat. I samma rum skola de sjuka vårdas, nya världsmedborgare födas och de gamla 
dö. Slutligen skall i detta enda af sofplatser och matvaror uppfyllda rum skapas 
hemlif, 'detta starka värn för familjelif och samhälle'.31 

Det kunde vara rimligt att rikta hårda anklagelser mot skrupellösa hyres

värdar. Men detta avstod von Koch ifrån. Det är som om han betraktade det 

som en naturlig tingens ordning att hyresvärdar inte hade annat för ögonen 

än att tjäna pengar. Liksom Agnes Lagerstedt ställde han sig på de fattigas 

sida inför de potentiella anklagelser som skulle kunna riktas mot dem och 

deras snuskiga bostäder. "Hvem kan hålla rent och ordentligt i bostäder, 

den motion han presenterade tillsammans med C. H. von Kock. Se Stockholms 
stadsfullmäktige 1907, motion nr 8. Förslaget i motionen anslöt till 1903 års 
bostadskommittés förslag som hade presenterat en första rapport redan 1904. Men trots 
positivt bemötande skulle det dröja innan något ungkarlshotell av det slag som 
diskuterats i motionen kom till stånd. Se vidare Inger Ström-Bil ling, Ungkarlshotell 
(Stockholm, 1991), s 24f samt s 46ff. 
29 Social Tidskrift 1902:8, s 289-302. 
30 G.H. von Koch, "Arbetarebostads- och egnahemsfrågan", Social Tidskrift 1902:8, s 
289. 
31 Social Tidskrift 1902:8, s 291. 
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som äro dåliga svinhus och vedbodar? Men här inhysas samhällets 

viktigaste medlemmar, de barnrika familjerna. " 

Anklagelserna och kraven riktade von Koch mot staden. Dels ansåg han 

med stöd av flerfaldiga exempel att staden var en usel hyresvärd i de fall 

staden verkligen hyrde ut bostäder. Men det värsta var underlåtenhets

synderna. Det var, enligt von Koch, ett upprörande faktum att staden inte 

kände sitt ansvar för de bostadslösa vare sig det gällde barnfamiljerna, 

ogifta inneboende eller sina egna arbetare. Dessa människor var, trots sin 

fattigdom, de nya världsmedborgarna. Medvetenheten om att fattiga männi

skor i lika hög grad som några andra var medborgare och bidrog till att 

forma framtiden borde fa de ansvariga att besinna sig, menade von Koch. 

Inte nog med det. Staden saknade förutseende när det gällde att förse 

sig med exploaterbar mark. Istället såg man genom fingrarna när hugade 

spekulanter för en spottstyver köpte upp attraktiva områden i det "större 

Stockholm". Även om von Koch var hård i sin kritik och frammålade en till 

synes förtvivlad situation, menade han att att det fanns en lycklig lösning av 

bostadsfrågan. Förutsättningen var att alla invånare i huvudstaden måtte 

samla sig till en kraftfull opinion som inte kunde gå de sittande politikerna 

förbi. Att väcka opinion uppfattades som viktigt, kanske som varje med

borgares möjlighet att göra sin stämma hörd. 

G.H. von Kochs artikel skrevs som en upptakt till det opinionsmöte 

som skulle komma att äga rum i november månad 1902. Mötet arrangerades 

av Studenter och Arbetare som tagit initiativ till en kommitté för behandling 

av huvudstadens bostadsfråga. Den femte oktober förde man en 

förberedande diskussion med föredrag och bilder av G.H. von Koch och 

Knut Tengdahl. Kommitténs övriga ledamöter bestod av Axel Raphael, 

nationalekonom, Hugo Lagercrantz,"den röde greven" och Charles Lindley, 

fackföreningsman.32 Ett av deras uppdrag var att anordna ett massmöte 

vilket de alltså gjorde den 25 november 1902. 

Huvudfrågan på detta möte gällde anslag för uppförande av bostadshus 

för stadens arbetare. Därutöver debatterades införandet av elektrisk spår

vagnsdrift. Man samlades till kritik över drätselnämndens avslag på 

generalkonsul Fränckels motion om ett anslag på 425 000 kronor till 

arbetarbostäder. Vanligtvis skulle drätselnämndens avslag konfirmerats av 

stadsfullmäktige, men opinionen mot förslaget gjorde ett sådant intryck att 

j2 Social Tidskrift 1902:8, s 287. Ytterligare personer adjungerades till kommittén, 
nämligen Sven Palme, professor E. Almqvist, arkitekt P.O. Hallman, Karl Hildebrand, 
ingenjör Oscar Hirsch, Agnes Lagerstedt, direktör Alrik Hult, fattigvårdsinspektör Albin 
Lindblom, Carl Lindhagen, riksdagsmannen M.F. Nyström, ibid. s 387. 
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när frågan var uppe till behandling, höjdes nästan ingen röst i stadsfull

mäktige mot Fränckels förslag. Inte nog med att motionen bifölls dessutom 

förebådades en särskild kommitté som skulle komma med förslag till 

bostadsfrågans lösning.33 Studenter och Arbetare hade verkligen samlat en 

kraftfull och verksam opinion! 

De krav som riktades mot kommunen var att bostadsfrågan måste tas på 

allvar. Det innebar inte att kommunen förutsattes bli byggherre i stor skala. 

Det bostadsbyggande som man ville se genomfört var för stadens egna 

anställda arbetare. Den mest ihållande uppmaningen till kommunen skulle 

komma att gälla en aktiv markpolitik, nya finansieringsformer samt legala 

åtgärder. Studenter och Arbetare uppmärksammde till exempel behovet av 

en hyreslag. På liknande sätt som Axel Raphael påpekade i sin bok om 

bostadsfrågan framhölls på mötet i oktober 1902 att hyresvärden har alla 

rättigheter och hyresgästen alla skyldigheter.34 Frågan överlämnades för 

vidare behandling till bostadskommittén. 

Bland socialreformatorerna fanns en stark kritik av hyreskasernerna och 

en vurm för de engelska trädgårdsstäderna. Utflyttningen till de träd-

gårdsstadsinspirerade nya samhällena Storängen, Stocksund och Djursholm 

pågick kring sekelskiftet. Många av socialreformatorerna och andra ur vad 

man skulle kunna kalla tidens kulturelit valde att bosätta sig i dessa 

samhällen. Liknande bostadsformer även för de mindre bemedlade föresvä

vade många. Alla fördelar till trots tvingades man mer eller mindre överge 

dessa kostsamma ideal för att kunna hitta lösningar på arbetarnas bostads

fråga.35 Men strävan bort från de höga hyreskasernerna var trots detta ihål

lande. Det som främst uppfattades som stötande var att tränga ihop männi

skor i små lägenheter kring ett gemensamt trapphus där det var svårt att 

upprätthålla avskildhet. Hyreskasernernas fulhet hindrade flera att acceptera 

dem som värdiga att innehålla människors hem. Det var således svårt för 

den tidens debattörer att se några förmildrande drag i de överexploaterade 

nya arbetarstadsdelarna. 

Studenter och Arbetare hade alltså en utomordentligt viktig roll i debat

ten om bostadsfrågan alldeles i början av seklet. De riktade sig till de poli

33 Social Tidskrift 1902, s 384. 
34 Social Tidskrift 1902, s 334. 
35 Mats Deland framhåller i "Bostäder och disciplin", Häften för kritiska studier 1996:1, 
att politikerna och reformatorernas förtjusning i egna hem för arbetare handlade om 
disciplinering. Ska detta förstås som att disciplineringen består i att arbetaren genom ett 
eget hem solidariserar sig med ett samhälle som förutsätter egendom som en viktig del av 
självförverkligandet? Disciplineringens innebörd är oklar och jag ifrågasätter tolkningen. 
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tiskt ansvariga med sina synpunkter och krav och de förväntade sig att 

politikerna skulle lyssna och beakta deras förslag. Delar av gruppen förena

des snart med de initiativrika filantropiska kvinnor som bildade CSA 1903. 

I Social Tidskrift, som då blev också CSA:s språkrör, fortsatte den kontinu

erliga bevakningen av bostadsfrågan både genom artiklar och i form av 

notiser under den samlande rubriken "Bostadsfrågan". 

För medlemmarna i Studenter och Arbetare var det alltså viktigt att i de 

gamla undersåtarna i stället se de nya världsmedborgarna. Med en tilltro till 

bildningens och kunskapens betydelse såg de sig ha en uppgift i denna 

process. I ett samhälle där alla förutsattes fa rösträtt var arbetarfamiljerna en 

strategisk grupp i formandet av ett nytt och medborgerligt samhälle. 

Centralförbundet för Socialt Arbete - CSA 

CSA fortsatte att även utanför Social Tidskrift behandla bostadsfrågan. I 

dess skriftserie, som kom ut mellan 1905 och 1910, gavs ut titlar om 

bostadsfrågan. Bland andra kan nämnas Yngve Larssons om 

kommunalsocialistisk bostadspolitik i utlandet och Erik Palmstiernas om 

kommunalpolitik där även bostadspolitiken berörs, vilka utgavs 1907. Erik 

Palmstierna, som 1906 var sekreterare på den av CSA anordnade första 

fattigvårdskongressen, tog samma år initiativ till en kommunalkongress.36 

Vid det tillfället väckte CSA, bland annat genom Palmstierna, förslag om 

bildandet av Svenska Städers förbund.37 Svenska Stadsförbundet 

konstituerades året därpå, 1908, med Yngve Larsson som ordförande och 

Erik Palmstierna som sekreterare. 

1906 anordnade CSA sin permanenta utställning i Stockholm. Syftet 

var att "medelst illustrationsmaterial (fotografier, planritningar, grafiska 

framställningar och modeller) jämte därtill hörande tryckta eller skrifna 

redogörelser bereda allmänheten tillfälle till studier angående sociala förhål

landen och sociala företag i Sverige."38 Som en del av denna utställning in

gick en avdelning om bostadsfrågan. Rubrikerna berättade en hel del om 

vad som ansågs vara representativt för bostadsfrågans utveckling. Först 

36 Om fattigvårdspolitik se Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran: Liberal 
fattigvårdspolitik 1903-1918, diss. (Stockholm, 1997), om fattigvårdkongressen kap. 3. 
Erik Palmstierna tog för övrigt ett initiativ till en hyresgästförening 1907. Året 
dessförinnan hade han flyttat tillbaka till Stockholm från Karlskrona för att kunna ägna 
sig åt arbetet inom CSA vars sekreterare han blev. 
37 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, 
"Kommunalkongress 1907". 
38 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "CSA:s 
permanenta utställning i Stockholm, maj 1906." 

251 



presenterades statistik där hyreskostnader för ett rum och kök från olika 

orter visades. Bostäder för ogifta arbetare och arbeterskor, bland annat ung

karlshotellet Labor i Göteborg och Gerda Meyerssons Hem för arbeterskor i 

Stockholm togs som exempel. Allmännyttiga företag som Stockholms 

Arbetarehem, Bostadsaktiebolaget Holmia och Vanadislunden, Arbetare

bostadsfonden - den äldsta allmännyttiga eller filantropiska organisationen 

från 1853 - samt Robert Dicksons stiftelse i Göteborg. CSA visade med sitt 

urval på en positiv relation till filantropin och de filantropiska bostäderna. 

Även arbetarbostäder uppförda av arbetsgivare fanns med.39 Till denna ut

ställning hade de olika organisationerna inbjudits att själva presentera sin 

verksamhet. 

Med sin permanenta utställning spred CSA kunskap om bostadsförhål

landena vilket kan antas ha varit en utmärkt grund för opinionsbildning. 

Och utställningen var i första hand riktad till allmänheten. Men också poli

tiker kunde bibringas kännedom om de dåliga förhållandena. Då skulle de 

inte trovärdigt kunna argumentera för passivitet i bostadsfrågan om de 

samtidigt menade att även fattiga människor hade rätt till en värdig bostad, 

tycktes man mena. 

CSA spred kunskap även genom att ordna flera föreläsningsserier. 

Redan 1903 planerades de första med Gerda Meyersson och Karin 

Fjällbäck-Holmgren.40 1910 var temat samhällsarbete och en delkurs med 

fyra föreläsningar handlade om bostadsfrågan.41 Erik Palmstierna talade om 

"Några synpunkter angående statens och kommunens bostadspolitik", G.H. 

von Koch om "Egna Hem" och Gerda Meyersson om "Filantropiska 

bostadsföretag". Intressant nog avslutades serien med en diskussion kring 

frågan "Egna hem eller hyreslägenheter"?42 Debatten torde både ha belyst 

bostadsformernas betydelse för den enskilde och för det sociala livet liksom 

givetvis de ekonomiska konsekvenserna. Under kursen gjordes studiebesök 

i Enskede trädgårdsstad men också på Stockholms Arbetarehem, Hem för 

arbeterskor och i AB Vanadislunden som upplät billiga bostäder åt arbetare. 

Hösten 1910 hölls en förläsningsserie om sociala banbrytare och deras 

verk. Även då belystes bostadsfrågan från olika utgångspunkter. Gerda 

39 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "CSA:s 
permanenta utställning i Stockholm maj 1906." 
40 Gunnar Boalt & Ulla Bergryd, Centralförbundet för socialt arbete (u.o., 1974), s 10. 
41 Föreläsningarna hölls på fredagkvällarna klockan åtta i K.F.U.K:s lilla sal på 
Brunnsgatan 3. Priset för hela kursen var 3 kronor och ett enstaka föredrag kostade 25 
öre att bevista. 
42 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "Program 
för CSA:s kurs i samhällsarbete vårterminen 1910". 
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Meyersson talade om "Octavia Hill och bostadsfrågan", Anna Whitlock om 

"Arnold Toynbee och den engelska settlementrörelsen" och skriftställare 

E.H. Thörnberg om "Robert Owen, affärsman och social reformator".43 

Valen av tema för föredragen speglade ett intresse för filantropernas försök 

att påverka de fattiga genom att själv bo och verka bland dem. Väl att märka 

var Octavia Hills och Arnold Toynbees verksamhet förlagd i de redan 

befintliga arbetarstadsdelarna. Även om de enskilda initiativen knappast 

kunde fa generell giltighet var de inte betydelselösa för dem som fick ta del 

av dem. Utmärkande för de exempel som man talade om var att de ägde rum 

i den materiella verkligheten. De var emellertid också förenade med 

visioner om inte bara ett bättre boende utan ett bättre liv, där kulturella, 

moraliska och sociala aspekter var formerande.44 

Ytterligare exempel på hur CSA höll debatten om bostadsfrågan 

levande är den insats organisationen gjorde på Baltiska utställningen i 

Malmö 1914. Där planerade man en social utställning med en sektion om 

städernas bostadsfråga. Utställningsmaterialet bestod huvudsakligen av 

grafiska framställningar i form av tabeller och diagram, fullmäktige

handlingar och kontrakt, kartor och planritningar men även fotografier och 

skisser. I samband med utställningen fanns ett program för den sociala 

veckan där flera tänktes hålla föredrag om bostadsfrågan, bland andra Allan 

Cederborg och C.H. Meurling, som skulle tala om kommunal bostads

politik.45 

På ett möte om bostadsfrågan i Hantverkarföreningens hörsal fredagen 

den 30 oktober 1914 tog CSA ett viktigt initiativ. Vid detta välbesökta möte 

höll C.H. Meurling ett föredrag om kommunal bostadspolitik. Föredraget 

utmynnade i ett förslag till bildandet av en centralorganisation med uppgift 

att bilda och understödja bostadsföreningar.46 Erik Sjöstrand, som var 

sekreterare på mötet höll ett föredrag om kommunalt husbygge och 

43 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "Program 
för Centralförbundets för Socialt Arbete Föreläsningsserie om Sociala banbrytare och 
deras verk Höstterminen 1910". 
44 Se Standish Meacham, Toynbee Hall and Social Reform, 1880-1914: The Search for 
Community (Yale, 1987) om setttlementrörelsen. Denna inspirerade Natanael Beskow 
och Ebba Pauli att ta initiativ till Birkagården. Robert Owen var en föregångsgestalt inte 
minst för kooperationen. Se Axel Gjöres, Robert Owen och hans tid (Stockholm, 1971). 
Octavia Hills betydelse har behandlats i samband med Stockholms Arbetarehem. 
45 Enligt Boalt-Bergryd, Centralförbundet för socialt arbete (u.o., 1974), inställdes den 
sociala veckan på grund av krigsutbrottet, s 11. 
46 SKB 25 år (Stockholm, 1941). 
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bostadsföreningar i Tyskland.47 Efter en livlig diskussion beslöt mötet att i 

enlighet med det förslag som Anders Örne på CSA:s styrelses vägnar lade 

fram tillsätta en kommitté med uppgift att ange riktlinjer för ovan nämnda 

centralorganisation för bostadsföreningarna. De personer som invaldes i 

kommittén representerade sakkunskap och erfarenhet inom området. Och 

inte minst viktigt ett stort antal personer var antingen själva politiker eller 

hade nära kontakter med de verksamma politikerna.48 

Den kommitté som tillsattes inledde förarbetena till det som skulle bli 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Denna förening konstituerades 

den 21 juni 1916. Stadsfullmäktige hade utsett socialdemokraten och 

blivande fastighetsborgarrådet Harry Sandberg till föreningens ordförande 

medan det konstituerande mötet valde in övriga ledamöter.49 

1915 fortsatte CSA sin kursverksamhet med fyra avgiftsfria föreläs

ningar angående dyrtidsproblemet och hemmets ekonomi. Under kriget 

förvärrades situationen drastiskt och det fanns goda skäl att försöka vara 

förutseende och planerande vad gäller hemmets ekonomi. Kursen genom

fördes i huvudsak av en rad kvinnor som visste vad de talade om. Skol-

köksinspektrisen Gertrud Bergström - engagerad i Kooperativa förbundet 

genom sin medverkan i Konsumentbladet, där hon redigerade en stående 

hushållsavdelning "Hemmets ekonomi" - var den första inledande före

läsaren. Efter henne talade skolkökslärarinnan Ingeborg Schager om 

"planläggning av hushållets ekonomi".50 

47 Erik Sjöstrand kom att skriva om bostadsbyggandet i Tyskland som en del av 1912 års 
bostadskommissions utredning, del VII Bostadsfrågan i utlandet, första delen 
(Stockholm, 1916). 
48 SKB 25 år, red. Albert Aronsson och Hugo Vahlberg, "protokoll fört vid CSA:s möte i 
bostadsfrågan, 30 oktober 1914" (avfotograferat) (Stockholm, 1941), s 24f. För den 
intresserade kan nämnas att de föreslagna personerna i kommittén var ingenjör A. 
Adling, red. G. Ahlbin, sekr. Gottfrid Björklund, Fru Emilia Brommé, rådman Allan 
Cederborg, målare G. Valkvist, redaktör Karl Eriksson, Hugo Heyman, ingenjör Oscar 
Hirsch, arkitekt Cyrillus Johansson, redaktör G.H. von Koch, Yngve Larsson, 
stadsarkitekt Gustaf Linden (Linköping, min anm.), E. Martin, direktör C.H. Meurling, 
ingenjör Josef Norén, verkmästare N.P. Olsson, friherre Erik Palmstierna, redaktör Einar 
Rosenborg (frisinnade klubben, min anm.), Erik Sjöstrand, metallarbetare Ture Starck, 
arkitekt T. Stubelin, herr Knut Tengdahl, stadsarkitekt Sigurd Westholm. 
491 förtroenderådet satt ett antal personer som var medlemmar i CSA som C.H. Meurling 
och Yngve Larsson och andra som stod föreningen nära som Oscar Hirsch och Gottfrid 
Björklund. Se SKB 25 år (Stockholm, 1941), s 26f. Se även Från bostadsnöd till 
önskehem, red. Lennart Holm (Stockholm, 1991), s 23ff. 
50 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, LI : 1, "Fyra 
föreläsningar angående dyrtidsproblemet och hemmets ekonomi", 1915. Ingeborg 
Schager var en av de kvinnor som Gertrud Bergström engagerade och gav uppdraget att 
författa en bok om familjens krigshushållning - Kortfattad handbok för 
dyrtidshushållningen. 

254 



Vidare talade hemkonsulenten Thora Holm om dyrtiden och hus

mödrarna. Hon framhöll behovet av en nydaning i enkelhetens tecken och 

det var husmoderns arbete, betraktat som yrke som kunde genomföra denna 

förändring. Thora Holm påpekade att det gällde att inte vara rädd för arbete. 

"Hustruns samvetsgranna och ihärdiga arbete i hemmet är ett stort plus till 

mannens inkomst, ofta större än en direkt utifrån förtjänad slant." Be

toningen av husmoderns viktiga arbete uteslöt inte uppmaningen till mannen 

och barnen att vrsa aktning, uppskattning och tacksamhet för hennes 

arbete.51 Den avslutande föreläsningen höll redaktör Anders Örne. Som en 

av portalfigurerna inom Kooperativa förbundet talade han naturligt nog om 

"Dyrtiden och konsumenternas orgnisation". Med dessa föreläsningar och 

kurser visades tilltro till kunskapens imperativ. Förnuft och kunskap skulle 

undanröja de olägenheter som fanns. 

Arbetet och engagemanget i bostadsfrågan fortsatte. CSA förberedde 

under 1915 en bostadskongress bland annat genom att rikta en förfrågan till 

sjuttiosju utvalda personer bland dem Erik Palmstierna, C S A-medlem och 

Sigurd Westholm, stadsarkitekt i Stockholm, men också Agnes Lagerstedt 

och Alma Hedin, vicevärdinnor i filantropiskt uppförda bostadshus. Då den 

preliminära inbjudan skickades ut våren 1916 föreslogs att kongressen 

skulle innehålla två sektioner för att grundligt kunna behandla de viktigaste 

frågorna.52 Uppläggningen av kongressen motsvarade deltagarnas intresse

områden och det fanns goda förutsättningar att frågorna verkligen skulle bli 

väl belysta. I senare debatter hänvisades till vad som framkom under CSA:s 

bostadskongress. 

CSA utbildade även människor i socialt arbete. I själva verket var de 

kurser som gavs under 1910-talet förstadiet till socialpolitiska institutet som 

bildades 1921 och som blev en föregångare till socialhögskolorna.53 

51 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "Central
förbundets för socialt arbete föreläsningar angående dyrtidsproblemet och hemmets 
ekonomi. Grundlinjer till hemkonsulenten Thora Holms föreläsning." 1915. 
52 Dagordningen föreslogs uppta "byggnadsverksamhetens regelering genom stadsplan, 
byggnadsstadga och byggnadsordning samt om smålägenheternas hygieniska 
beskaffenhet, å andra sidan spörsmål om bostadsproduktionens höjande bl. a. genom 
åtgärder för fastighetskreditens understödjande. Särskild uppmärksamhet kommer härvid 
att ägnas åt bostadsfrågan vid industriella företag samt bostadsföreningsrörelsen T Se 
Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l. 
53 När socialpolitiska institutet bildades valdes Gösta Bagge till förståndare. Han var 
konservativ, man och professor vid Handelshögskolan. Som framgått var det främst 
kvinnor som tidigare ansvarat för utbildning och kurser, men när den på frivillig väg 
arrangerade utbildningen formal i serades överläts ansvaret på en etablerad man, tillika 
konservativ. Helena Bergman, Socialt arbete i Sverige: Konstruktionen av 
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Utbildningen var från början både teoretisk och praktisk. Kurser gavs mot 

bakgrund av att åtgärder hade vidtagits för att vidga myndigheternas ansvar 

och kontroll genom bland annat olika former av inspektion.54 1918 ägde den 

sjätte utbildningskursen för praktiskt socialt arbete rum. Kursen vände sig 

till "unga kvinnor, som vilja ägna sig åt bostadsinspektion, fosterbarns

inspektion eller annat barnavårdsarbete, intressekontor eller socialt arbete 

vid industriella verk, arbetsförmedling, vicevärdsskap i hus för mindre be

medlade m. m."55 Kursen sträckte sig över tre terminer med såväl teoretik 

som praktisk utbildning och med avslutande tentamina. Kursledare var 

CSA:s byråföreståndare Karin Fjällbäck-Holmgren. Bland de ämnen som 

lästes ingick som inledande ämne bostadslära med konstruktionsritning. 

Arkitekt Rudolf Enblom ledde den kursen. Han var en Djursholmsarkitekt -

kanske hade han varit arkitekt åt några av C S A-medlemmarna - och en 

uppskattad pedagog genom sin skrift Ett hem på landet från 1908. Enblom 

var själv mest förtrogen med en burgen medelklass bostadsvanor, men ägde 

förstås teknisk sakkunskap inom området.56 

Andra ämnen som lästes var fattigvård och fattigvårdslagstiftning med 

G.H. von Koch som lärare, statskunskap med Lydia Wahlström, social

hygien med Kerstin Hesselgren. De teoretiska kurserna var tjugo till antalet 

och hälften leddes av kvinnor. Den praktiska kursen omfattade även en rad 

studiebesök bland annat till allmännyttiga bostadsföretag.57 

socialarbetaren och klienten - det sociala arbetets professionaliseringsprocess 1903-
1945, framlagd vid konferensen "Samhällets linnéaner", Vadstena 20-21 maj 1996. 
54 Se Helena Bergman, Reformatorer och inspektörer: kvinnlig fabriksinspektion i USA 
1890-1910, framlagd vid konferensen Från filantropi till frivilligt socialt arbete, 
Sköndalsinstitutet, oktober 1995. 
55 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "Program 
för centralförbundets för socialt arbete sjätte utbildningskurs för praktiskt socialt arbete, 
arbetsåret 1918-1919" 
56 Rudolf Enblom, Ett hem på landet (Stockholm, 1908). I denna skrift presenteras bland 
annat författarens egen villa i Djursholm. Hans hem är ett utmärkt exempel på de stilideal 
som utgick ifrån främst Jacob Falke, som vurmade för renässansstil. 
57 Riksarkivet, Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA:s egna tryck, Ll:l, "Program 
för centralförbundets för socialt arbete sjätte utbildningskurs för praktiskt socialt arbete, 
arbetsåret 1918-1919". De kurser som lästes var förutom de nämnda, även fysik (lektor 
T.E. Aurén), kemi (adjunkt K.W.R. Widman), födoämnes-och materiallära 
(skolkökslärarinnan Lilly Arwedsson), fysiologi och barnavårdslära (dr Inez Laurell), 
sjukvårds-och samaritkurs (Röda Korset), nationalekonomi, socialpolitik (O. Järte), 
kommunalkunskap (fil.kand. Helge Lindholm), bakteriologi (professorskan Gerda 
Almqvist, f. Troili-Petersson), barnavårdslagstiftning och barnavårdsverksamhet 
(barnavårdskonsulenten L. Barkman), författningskunskap och rappportskrivning, 
diarieföring och registrering (jur. kand. Mathilda Staël von Holstein, bokhålleri (frk. 
Ruth Philip), maskinskrivning och byråteknik. 
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CSA ville både skapa en opinion för ökat kommunalt ansvarstagande i 

bostadsfrågan och öka kunskapen kring boendets olika aspekter. Kurserna 

vände sig till dem som ville skaffa sig en utbildning i sociala frågor medan 

föreläsningarna vände sig till den intresserade allmänheten. Tilltron till 

olika former av inspektion avspeglades i kursutbudet. Flera av inspektions

arbetena utfördes av kvinnor. Dessa arbeten skulle kunna ha blivit av

görande vad gäller kvalitetskontroll men resurserna var otillräckliga. 

Kongresserna fångade upp de redan socialt engagerade. Utbyte av erfaren

heter kunde öppna nya strategier i bostadsfrågan. CSA förutsatte att de 

insatser som gjordes för att förbättra boendevillkoren var i överens

stämmelse med de önskemål som de boende själva kunde tänkas ha. Just 

denna strävan att artikulera och företräda andras intressen utmärkte CSA:s 

agerande i stort. 

CSA:s viktigaste bostadspolitiska insatser kan sägas ha bestått i att 

hålla debatten om bostadsfrågan levande och att ha varit ett samlande forum 

för dem som var intresserade av denna fråga. Dessutom utförde CSA ett 

socialt arbete som påverkade den samhälleliga organisationen och uppfatt

ningen om vad som var enskilt och vad som offentligt. CSA framhöll förde

larna med en organiserad hjälp till självhjälp i den kooperativa bostads

organisation som ju befann sig mellan det enskilda och allmänna. Av de 

allmännyttiga bostäder som presenterades i Social Vägvisare från 1918 var 

de filantropiska bostäderna medtagna. I dessa bostäder fanns som regel väl

villiga hyresvärdar som trots att hyresgästerna saknade legalt skydd var 

villiga att utan hot om uppsägning erbjuda bra bostäder till skälig hyra åt de 

barnrika familjerna. Genom att framhålla dessa bostäder tycktes CSA anse 

att där hade man kommit så långt det var möjligt under en tid då bostaden 

ännu inte var en rättighet. 

* 

Inledningsvis nämndes att bildandet av CSA var ett kvinnoinitiativ och flera 

av de verksamheter som beskrivits har drivits av kvinnor. Agda Montelius 

från den filantropiska organisationen FVO var CSA:s första vice 

ordförande. Ett nätverk av socialt engagerade personer möttes i olika upp

drag inom CSA. Många organisationer, som Kooperativa Förbundet, 

Frisinnade klubben, Vita Bandet, Fredrika Bremer-förbundet, Föreningen 

för Välgörenhetens Ordnande, anslöt sig också till CSA under åren fram till 
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dess omorganisering 1922.58 Upplysningsarbetet inom CSA leddes under de 

första tio åren av Emilia Broomé (1866-1925). Den vikt som lades vid ut

bildningen var kanske främst Gerda Meyerssons förtjänst. Kerstin 

Hesselgren och Anna Whitlock var med om att planera de längre kurserna i 

social utbildning som började 1910. 

Det som utmärkte den socialreformatoriska versamheten efter sekel

skiftet 1900 var arbetet med att fa i första hand kommunen, men även 

staten, att ta ett större ansvar för bostadsfrågan. Visserligen fanns ingen 

absolut gemensam uppfattning om hur detta skulle gå till men riktningen var 

klar. De flesta var överens om att biståndet skulle bestå i förmånliga lån och 

billig tomtmark och ett kommunalt bostadsbyggande för stadens egna 

arbetare. Bostadsproduktionen i sin helhet var en stor stötesten som undveks 

bland socialreformatorerna, von Koch förordade inte ett kommunalt ansvar 

för produktionen utan värnade om enskilda initiativ av oegennyttig karaktär. 

Socialreformatorerna värderade högt det personliga engagemanget lik

som betydelsen av människors möten. Ökad samordning och organisering 

eftersträvades och uppnåddes och en allt högre grad av offentlighet etable

rades inom det sociala arbetet. Därigenom kunde det hända att betoningen 

av det personliga tvingades tillbaka till förmån för till exempel administra

tiva rutiner. Utmärkande för socialreformatorernas arbete med bostads

frågan var att de många gånger utgick från en "empatisk" kunskap om de 

faktiska förhållandena. Erfarenhetskunskapen gav sedan tyngd åt social

reformatorernas argument. Den vetenskapliga, ofta liktydig med den 

statistiska, kunskapen i bostadsfrågan var inte främmande för 

socialreformatorerna men kom att utvecklas främst bland 

nationalekonomerna. 

58 Gunnar Boalt & Ulla Bergryd, Centralförbundet för socialt arbete (u.o., 1974) s 7 och 
34. 
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Àr bostaden mörk, smutsig, illaluktande, 
förkväfves hos barnen sinne för ordning och 
renlighet, och familjefäderna föredraga att 
tillbringa sina fristunder på krogen och 
värdshuset.*9 

13. Vetenskap och politik 
Engagemang och bekymmer om de enskildas och samhällets väl och ve 

förenades ofta med ett vetenskapligt förhållningssätt till bostadsfrågan. 

Kunde ett gott och välfungerande samhälle härbärgera alltför stora miss

förhållanden? Samhällsekonomin eller som man också sade, folkhus

hållningen, föreföll bristfällig när stora delar av befolkningen inte klarade 

av det vardagliga livet. De olika vetenskapernas teorier och metoder 

kommer inte att beskrivas och analyseras. Däremot ska uppmärksammas på 

vilket sätt företrädare för olika vetenskaper kunde förhålla sig till bostads

frågan. Särskilt nationalekonomerna utmärkte sig. Vid den aktuella tiden var 

nationalekonomi och socialpolitik enligt de dominerande national

ekonomerna inom den historiska skolan i stort sett samma sak. Politik och 

ideologiska ställningstaganden fanns tydligt inhysta i vetenskapen. 

Nationalekonomin såsom den utformades kring sekelskiftet kan sägas ha 

lagt grunden för de kommande samhällsvetenskaperna. 

Företrädare för nationalekonomin var i olika grad katedersocialistiskt 

influerade även om flera kom att modifiera sina ståndpunkter med tiden. 

Tongivande i bostadsfrågan var Axel Raphael och Gustaf Steffen. Axel 

Raphael verkade som skriftställare och anlitad nationalekonomisk expert i 

kommittéer och utredningar. Gustaf Steffen skulle komma att besätta en av 

donationsprofessurerna i nationalekonomi liksom Gustav Cassel. Denne 

skrev tidigt en inflytelserik bok om socialpolitik men deltog annars inte 

nämnvärt i den bostadspolitiska debatten. Statsvetaren Pontus Fahlbeck 

fanns i Lund och intog en konservativ ståndpunkt men vad gäller bedöm

ningen av behovet av socialpolitiska insatser delade han sina kateder-

socialistiskt influerade kollegers uppfattning. 

59 Axel Raphael, Bostadsfrågan: Föreläsningar hållna vid Stockholms Arbetarinsitut 
hösten 1902 (Stockholm, 1903), s 2. 
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De som bidrog till att belysa bostadsförhållandena på ett systematiskt 

och vetenskapligt sätt var statistikerna. Statistiken räknades ännu inte som 

en självständig vetenskap utan som en vetenskaplig metod. Som redan har 

framgått utfördes en rad bostadsräkningar av statistiker. Många skulle 

komma att använda sig av statistikernas resultat, både politiker och andra 

akademiker. 

* 

Flera av de socialt engagerade liberalerna var alltså influerade av de så kal

lade katedersocialisterna, en nationalekonomisk riktning som genom refor

mer ville förändra och starkare integrera samhället till skillnad från 

socialisterna som betonade klasskampen. Det var bland dessa socialliberala 

katedersocialister som bostadsfrågan analyserades och fördes fram som det 

nav kring vilket andra socialliberala reformer skulle ta form. Kateder

socialisterna hade anhängare bland såväl akademiker som politiker. 

Akademikerna skrev utförligt i frågan och uppträdde som viktiga aktörer i 

den politiska debatten. En av de ledande teoretikerna, Böhm-Bawerk, pre

senterade nationalekonomin både som vetenskap och som socialpolitik.60 

Denna karakteristik stämmer mycket bra överens med den verksamhet som 

utgick från akademikerna. Den marxska samhällsläran hade inte tydligt 

pekat ut socialpolitiken som ett viktigt område. Det var produktions

förhållandenas förändring som skulle ligga till grund för ändrade villkor 

även inom socialpolitiken. När Friedrich Engels skrev om bostadsfrågan 

bekräftades den grundläggande inställningen att ekonomin och produktio

nen är primär och några reformer är inte meningsfulla innan en ekonomisk 

omvälvning av samhället ägt rum.61 Socialisterna lämnade därför fältet fritt 

för de reformintresserade katedersocialisterna, varav åtskilliga även var 

influerade av den fabianska socialismen, som såg socialpolitiken som det 

fält inom vilket de kunde pröva sina vetenskapliga teorier. 

Statistik 

Karl Key-Åberg fick år 1896 i uppdrag av Stockholms Stadsfullmäktige att 

genomföra en undersökning av de fattigas bostadsförhållanden.62 I under

sökningen finns tabeller med kvantitativa uppgifter liksom tabeller som 

60 Peder Aléx, Den rationella konsumenten (Stockholm, 1994), s 149; Mats Andrén, 
Borgerskapets Marx (Stockholm, 1990). 
61 Friedrich Engels, 1 bostadsfrågan (1872) (Stockholm, 1946), s 24. 
62 Karl Key-Åberg, Af Stockholms stadsfullmäktige beslutad undersökning af arbetarnes 
bostadsförhållanden i Stockholm (Stockholm, 1897). 
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åskådliggör relationer dem emellan. Bostadsförhållandena belyses både 

demografiskt, ekonomiskt, rumsligt och geografiskt och de beskrivs på ett 

nyanserat och rikt sätt med hjälp av statistiken. Karl Key-Åberg nöjde sig 

emellertid inte med tabellerna. Som komplement valde han att göra en 

kvalitativ studie. Denna genomfördes med hjälp av en serie hembesök. 

Intrycken från dessa hembesök skrevs ner som berättelser där kärnan är en 

beskrivning av rådande förhållanden utifrån de statistiska kategorierna. Det 

är inte Key-Åberg själv som genomfört intervjuerna utan en grupp med

arbetare. I deras berättelser finns ingen neutral ton utan det är en synner

ligen engagerad och för det mesta uppbragd stämma som kommer till tals. 

Det elände som besökarna mötte relativiserades inte genom sofistikerade 

jämförelser utan skildras nästan brutalt. Det råder inget tvivel om att resul

tatet av undersökningen syftade till att synliggöra ett icke önskvärt tillstånd. 

Det finns en dynamisk relation mellan tabellernas torra tysta språk och den 

känslomässiga tonen i berättandet. 

Det utfördes flera bostadsräkningar kring sekelskiftet till exempel av 

statistikern Joseph Guinchard. Uppenbarligen kände sig även han föranledd 

att med den statistiska kunskapen i botten ytterligare kommentera just 

bostadsfrågan. Han bidrog senare med en mera beskrivande, populär fram

ställning av bostadsförhållandena.63 

Gustav Sundbärg (1857-1914) presenterade, som nämnts, en statistisk 

undersökning av smålägenheterna i Social Tidskrift under 1901. Han på

visade hur utbrett boendet i smålägenheterna var. Redovisningen var mycket 

detaljerad och uppmärksammade en tydlig tendens till segregering av 

boendet. Inne i staden var andelen smålägenheter knappt 30% medan de i 

stadens ytterområden utgjorde 50%. Sundbärg undersökte även inne

boendesystemet och fann att detta var mycket utbrett i smålägenheterna. 

Orsakerna var flera, men de höga kostnaderna - betydligt högre än i övriga 

Europa - var starkt bidragande.64 Sundbärg föreslog kanske inte några 

direkta lösningar men framkastade, överraskande kan man tycka, att det 

borde vara tillåtet med sexvåningsbebyggelse inne i staden, samt att 

kommunikationerna borde byggas ut. 

Förutom dessa statistikers undersökningar gjordes andra undersökande 

studier av bostadsförhållandena. Särskilt Lorénska stiftelsen finansierade 

några uppmärksammade studier av Gustaf af Geijerstam och Knut 

63 Joseph Guinchard, Statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i 
Stockholm 1900 och 1902 (Stockholm, 1903) samt av samme författare Storstadens 
bostadsfråga: En populär orientering (Stockholm, 1927). 
64 Gustav Sundbärg, "Ett rum och kök", Social Tidskrift 1902, s 289ff. 
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Tengdahl. Men det var särskilt de statistiska undersökningarna som andra, 

både akademiker och politiker, använde sig av i sina studier av bostads

frågan. 

Statsvetenskap 

Vid sekelskiftet fanns professurer i statsvetenskap i Uppsala och Lund, båda 

besatta med konservativa företrädare. Statsvetenskapens intresseområde var, 

som framgår av namnet, staten och, som framgår av den engelska 

beteckningen political science, politiken. Den sociala frågan uppfattades 

inte som en central fråga på den politiska dagordningen och var därmed inte 

självklart intressant för statsvetenskapen. Inte desto mindre kom professorn 

i statsvetenskap och statistik från Lund, Pontus Fahlbeck, att hävda att 

socialpolitiken och bostadsfrågan borde stå högt på den kommunalpolitiska 

dagordningen. Socialpolitiken var inte hans huvudämne men han berör den i 

sin bok Stånd och klasser liksom i artikelsamlingen Arbetarefrågan. 

Bostadsfrågan kommenteras direkt endast i artiklarna. 

I Stånd och klasser resonerar Fahlbeck om jämlikhet och hävdar att den 

politiska jämlikheten inte garanterade någon egentlig jämlikhet. Den sociala 

jämlikheten baserades på egendom och bildning. 

En frihet utan faktisk makt är endast en tom möjlighet och ingen frihet; ingen är 
fri, som icke äger makt att utöfva sin frihet, och förutsättningen härför är åter att 
besitta de sociala maktmedlen, egendomen och bildningen.65 

Han förfäktade att den rådande samhällsordningen ledde bort från både 

egendom och bildning. För att styrka sitt resonomang hävdade han att 

underklassen, som saknade egendom, drastiskt ökat under senare delen av 

1800-talet medan mellanklassen i motsvarande grad minskat. Överklassen 

utgjorde, enligt Fahlbeck, oförändrat 5% av befolkningen.66 Eftersom till

gång på egendom var centralt för Fahlbeck kan man förmoda att han 

menade att underklassens möjligheter att fa tillgång till kulturen, som i sin 

tur stod i framåtskridandets tjänst, avsevärt försvårades. Visserligen på

pekade Fahlbeck att egendom och bildning inte alltid följdes åt. Fahlbeck 

hyste en stark tilltro till kulturens krafter. Med ökad kultur ökades även 

känslan för andra och kunskapen kunde bli ett medel att bereda människor 

lycka.67 

65 Pontus Fahlbeck, Stånd och klasser: En socialpolitisk öfverblick (Lund, 1892), s 3f 
66 Pontus Fahlbeck, Stånd och klasser (Lund, 1892), s 55. 
67 Pontus Fahlbeck, Stånd och klasser (Lund, 1892), s 38. 
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Hans intresse för sociala frågor kom också till uttryck i de artiklar som 

han skrev om arbetarfrågan. Han samlade dessa till en bok i ämnet som ut

kom 1910.68 Några av artiklarna hade under 1905 varit publicerade i 

Statsvetenskaplig Tidskrift som Fahlbeck initierade 1897. Från 1899 var han 

ensam redaktör för tidskriften. Fahlbeck var en uttalad antisocialist. Men 

han misstrodde inte så mycket socialisternas samhällsanalys som de 

politiska konsekvenser de drog därav. Här ska framhållas hans positiva syn 

på kooperationen även om han tvivlade på dess möjlighet till framgång i 

Sverige. Han uppskattade kooperationen eftersom den var "en produkt af 

medveten plan och klok beräkning."69 Fahlbeck stödde också idén om stat

ligt och kommunalt ägande av marken. I den första artikeln om arbetare

frågan föreslog han åtgärder som skulle ge "ett rotlöst proletariat" fast mark 

under fötterna. Där finns tio fordringar i artikeln, bland dessa goda bostads

förhållanden och helst eget hus. De flesta fordringar ska arbetsgivaren upp

fylla men just bostaden menade Fahlbeck förutsatte arbetarens eget delta

gande för att realiseras.70 

I en följande artikel uppehöll sig Fahlbeck något utförligare kring 

bostadsfrågan. Han hävdade att bostadsfrågan var av större betydelse än 

man vanligen föreställde sig. Den handlade inte bara om hygien utan också 

om moral. Enligt den gängse åsikten ansåg Fahlbeck att dåliga bostäder 

medförde dåliga seder, medan goda bostäder befrämjade goda seder. 

Fahlbeck hävdade vidare att: "Den råhet, som dessvärre alltjämt finnes inom 

stora delar af vår arbetareklass, kan till stor del sättas på räkningen af 

trångboddhet och bristande hemtrefnad".71 Därför blev det inte bara ett 

klassintresse utan också ett samhällsintresse att sörja för arbetarklassens 

bostäder. 

Vid den här tidpunkten framhöll Fahlbeck vikten av en bostads

inspektion och förbättrade lånemöjligheter. Han bejakade lagen om egna

hemslån från 1904 och menade att den mest varaktiga förbättringen skulle 

åstadkommas om industrin lokaliserades till landsbygden där arbetarna utan 

svårighet skulle kunna skaffa sig ett eget hem.72 Fahlbecks vision om hur 

bostadssituationen skulle kunna förbättras utgick ifrån hans höga värdering 

av egendom. 

68 Pontus Fahlbeck, Arbetarefrågan: Villa och verklighet (Stockholm, 1910). 
69 Pontus Fahlbeck, Arbetarefrågan (Stockholm, 1910), s 51. 
70 Pontus Fahlbeck, "Utopier och realiteter", Statsvetenskaplig tidskrift 1905, s 1-28. 
71 Pontus Fahlbeck, Arbetarefrågan (Stockholm, 1910), s 49. 
72 Pontus Fahlbeck, "Vägar och medel till lösning", Statsvetenskaplig tidskrift 1905, s 
94f. 
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Fahlbecks tilltro till egendomsägandet som grund för frihet kan tyckas 

motsägelsefullt. Vanligtvis medför ägande av egendom en bundenhet både 

konkret och bildligt. Ägande av egendom i form av hus binder ägaren till 

platsen och gör denne beroende av arbete och inkomst. Industrialismen gav 

emellertid arbetaren en principiell frihet att fritt förflytta sig och sälja sin 

arbetskraft. Förvisso var aktörerna i denna idealiserade verklighet män utan 

något ansvar för barn och familj. Familjeliv är som regel stationärt till sin 

karaktär och försvårar utnyttjandet av arbetslivets principiella frihet. Socia

listernas motstånd mot egnahem och ägande hade sin grund i ett motstånd 

mot bundenhet. Att erkänna ägandet som en viktig grund skulle ha varit att 

erkänna en tillhörighet till det borgerliga samhället. 

Att avvisa ägandet innebar emellertid under rådande förhållanden, då 

en fungerande lagstiftning saknades, en osäker och otrygg grund för 

vardagen, karakteriserad av ständiga uppbrott och omflyttningar. 

Bostadsfrågan var inte någon huvudfråga för Fahlbeck utan i artiklarna 

argumenterade han mot det sociala krig som han menade att fack

föreningarna utlöste. Men intressant nog hävdade även Fahlbeck i likhet 

med katedersocialister, socialister och andra socialliberala debattörer att 

bostadsfrågan fanns i den sociala frågans centrum. Hans förslag till åtgärder 

visade på hans konservativa ståndpunkt men också på att han tagit intryck 

av den debatt och utredning som ägt rum, bland annat under CSA:s ledning. 

Fahlbeck framhöll för övrigt CSA som en betydelsefull organisation för det 

praktiska arbetet med arbetarfrågans lösning, liksom han ansåg att Social 

Tidskrift var betydelsefull för upplysningsarbetet om arbetarfrågan. I det 

sammanhanget framhöll han vikten av arbetarnas medverkan beträffande 

bostadsföreningarna. Överhuvudtaget sympatiserade han med idén om hjälp 

till självhjälp. Som en egendomlighet för Sverige nämnde han "ansatser till 

social förbrödning" vilka i Sverige fatt sitt organisatoriska uttryck i 

Studenter och Arbetare.73 

Pontus Fahlbeck hade också politiska ambitioner. Hans något ovanliga 

konservativa ståndpunkt gjorde honom emellertid till en osäker representant 

för de konservativa även om han slutligen blev invald i andra kammaren 

1902. Han förenade sin ekonomiska konservatism med en närmast kateder-

socialistisk hållning i socialpolitiska frågor. 

73 Pontus Fahlbeck, "Vägar och medel till lösning", Statsvetenskaplig Tidskrift 1905, s 
84f. 
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Nationalekonomi 

Nationalekonomi blev ett viktigt samhällsvetenskapligt ämne kring sekel

skiftet. Flera av tidens företrädare ansågs politiskt radikala och föreföll 

intressera sig mera för det nya samhälle som formerades än att slå vakt om 

gamla privilegier och strukturer. Men bara efter ett decennium var sekel

skiftets radikaler närmast att betrakta som konservativa och en ny 

generation nationalekonomer utvecklade ämnet. 

En av sekelskiftets nationalekonomer var Gustav Cassel (1866-1942) 

som avlade sin akademiska examen 1895. Han började arbeta som matema

tiker men i samband med en vistelse i Tyskland åren just kring sekelskiftet 

började han alltmer intressera sig för nationalekonomi. Cassel studerade i 

Berlin för de välkända tyska katedersocialisterna Adolf Wagner och Gustav 

von Schmoller och hade i Sverige haft Johan Leffler som lärare. Cassel 

uppfattades kring sekelskiftet närmast som företrädare för en socialistisk 

åskådning, inspirerad av de tyska katedersocialisterna men också av de 

engelska fabianerna. En sådan politisk hållning gjorde honom något mindre 

populär inom akademin och man var tveksam till att installera honom som 

professor. Varken i Lund eller i Göteborg kom han i fråga, utan först i 

Stockholm 1904. Professurerna i Stockholm, Lund och Göteborg var 

samtliga donationsprofessurer. Detta gällde även stockholmsprofessuren 

som finansierades med pengar i huvudsak från Lars Hiertas minnesfond. 

Gustav Cassel blev med tiden allt mera konservativ och hans tyskvänlighet 

under första världskriget uppfattades som stötande. Han fick emellertid stort 

internationellt erkännande som ekonom. 

Efter sin hemkomst från studieresan på kontinenten höll Gustav Cassel 

för Frisinnade klubben i Göteborg och delvis för Göteborgs Arbetarinstitut 

en serie av sex föreläsningar om socialpolitik i februari år 1902. Senare 

under våren upprepades föreläsningsserien vid Köpenhamns universitet. 

Föreläsningarna trycktes och gavs ut samma år under titeln Socialpolitik. 

Denna skrift har rönt stor uppmärksamhet bland annat genom de fråge

ställningar om kooperation och fackföreningsrörelse som där formuleras.74 

Cassels socialpolitiska inställning påminde om den som makarna Webb i 

England företrädde - fabiansk socialism. 

Ingen av föreläsningarna om socialpolitik handlade direkt om bostads

politik men Cassel berörde ändå ämnet i föreläsningen "Uppgifter för en 

offentlig socialpolitik". Efter att ha noga diskuterat arbetarnas lönesättning 

konstaterade Cassel att samtidigt som arbetarna - och Cassel betonade att 

74 Gustav Cassel, Socialpolitik (Stockholm, 1902), passim. 
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det gällde även kvinnor och barn - skulle kämpa för att erhålla en värdig 

minimilön för sitt arbete, måste det bedrivas en kamp mot "tomtjobberiet". 

Cassel påpekade mycket riktigt att med den då aktuella bostadspolitiken 

kunde de privata byggarna sätta vilka hutlösa hyror som helst och därmed 

hjälpte det inte att arbetarna kunde fa en dräglig lön. Cassel förordade där

för en kommunal bostadspolitik genom en aktiv markpolitik som bland 

annat skulle innebära att all eventuell värdestegring på mark skulle tillfalla 

kommunen. Därmed skulle, menade Cassel, kommunen fa "det materiella 

underlaget för en bostadspolitik i stor stil. Och därmed skulle vi ha kommit 

närmare lösningen af den fråga, som dock djupare än någon annan ingriper i 

arbetarefamiljens hela ekonomi, bostadsfrågan." 75 Väl att märka innebar 

kommunal bostadspolitik i praktiken för Cassel, liksom för social

reformatorerna, kommunal markpolitik. 

Cassel vände sig emot en oskälig hyressättning men också emot att 

arbetare skulle tvingas "nedsätta sina anspråk på en bostad till något långt 

under hvad de enklaste fordringar på sundhet och anständighet kräfVa."76 I 

detta uttalande angav Cassel uppfattningen att de fattiga i grunden hade 

samma behov som vilka andra medborgare som helst. De fattiga hade ingen 

anledning att hävda särskilda normer för sundhet och vad anständigheten 

beträffar torde Cassel syfta på integritet och värdighet. 

Kraven på ett aktivt ingripande från samhället i form av markpolitik 

som garanterade kontroll över värdestegringen var utmanande vid en tid

punkt då det ofta saknades en uppfattning i dessa frågor inom kommunen. 

Utan att vidare lägga ut texten förutsatte Cassel möjligheten av en bostads

politik i stor stil. Detta var om möjligt ännu mer främmande för kommun

politikerna; det skulle dröja mer än trettio år innan en sådan storskalig 

bostadspolitik kom till stånd. 

Efter detta tidiga engagemang i socialpolitiken kom Gustav Cassel att i 

huvudsak ägna sig åt den andra aspekter av nationalekonomin. Några fler 

inhopp i de bostadspolitiska debatten gjorde han inte. Men den gången han 

gjorde det var gensvaret bland de socialpolitiskt intresserade stort. Han hade 

den rätta publiken både bland de frisinnade och inom Arbetarinstitutet. De 

socialpolitiskt engagerade kände väl till hans föreläsningar och många var 

eniga med honom i hans bedömningar. 

Axel Raphael (1850-1921) var nationalekonom och jurist. Han promo

verades 1875 i Uppsala till filosofie doktor. Därefter avlade han jurist

75 Gustav Cassel, Socialpolitik (1902) (Stockholm, 1908), s 101. 
76 Gustav Cassel, Socialpolitik {1902) (Stockholm, 1908), s 101 f. 
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examen. Någon fortsatt akademisk karriär kom Raphael inte att ägna sig åt. 

Hans insatser kom främst att bestå i inlägg i samhällsdebatten. Han var 

också sakkunnig i olika kommittéer. Axel Raphaels viktigaste insats i 

bostadsfrågan var skriften Bostadsfrågan från 1903. Den bygger på en serie 

föreläsningar som Raphael höll på Arbetarinstitutet dit han var knuten redan 

från dess bildande.77 Vi kan i detta sammanhang erinra oss de 

bostadsutställningar som Ellen Key arrangerade där under 1899.1 sin skrift 

om bostadsfrågan använder han sig av den statistik som fanns tillgänglig i 

den år 1901 i Social Tidskrift publicerade uppsatsen "Ett rum och kök" av 

Gustav Sundbärg. Överhuvudtaget går Raphael i sin bok igenom bostads

frågan på ett mycket noggrant och omfattande sätt. Han refererar till 

utländska erfarenheter främst tyska och engelska och han åberopar kända 

katedersocialister i sin argumentation. För Raphael är bostadsfrågan i 

huvudsak en arbetarfråga. Och han konstaterar i sin inledning att 

[...]flertalet bostäder icke motsvara de fordringar man i hygienens och sedlighetens 
intresse har rätt att ställa på dem, och än mindre om man af dem kräfver 
egenskapen af hem och icke endast af sofplatser.78 

Ett sådant uttalande bekräftar att inte heller Raphael var av den åsikten att 

särskilda normer skulle gälla för de fattiga. Acceptabla hygieniska förhål

landen varierade inte med samhällsklass utan var en gemensam norm. 

Anständigheten handlade återigen om integritet och den enskilda männi

skans värdighet. Raphael gav dessa krav en särskild innebörd genom att 

framhålla vikten av att bostaden också verkligen fick förutsättning att för

vandlas till ett hem. Hemmets utmärkande egenskap var att erbjuda de olika 

familjemedlemmarna värdiga levnadsförhållande där bland annat möjlighet 

till en viss avskildhet ansågs viktig. 

I likhet med andra debattörer hävdade Raphael att kommunen måtte ta 

sitt ansvar främst genom en aktiv markpolitik. Därigenom skulle hyrorna 

kunna sänkas. Kommunen skulle som markägare endast kunna upplåta 

marken, inte försälja den. Annars kunde även Raphael hävda i likhet med 

Fahlbeck att en decentralisering skulle gynna bostadsbyggandet förutsatt att 

kommunikationerna byggdes ut. Han var dock medveten om att ett eget hem 

endast är för de bättre bemedlade arbetarna. Och det kunde till och med vara 

så, menade Raphael, att det var olämpligt att arbetare ägde sin bostad, 

77 B. Rinman, "Axel Raphael", Social Tidskrift 1904. 
78 Axel Raphael, Bostadsfrågan: Föreläsningar hållna vid Stockholms Arbetarinstitut 
hösten 1902 (Stockholm, 1903), s 1. 
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eftersom de flesta hade osäkra anställningsförhållanden och osäkra in

komster. Däremot ansåg han att arbetsgivarna hade ansvar för att till

handahålla bostäder åt sina arbetare, även om han också i detta såg en fara i 

att arbetsgivarnas makt över arbetarna blev för stor. 

Raphael förde fram tankar om bostadsfeudalism - ett uttryck som han 

hämtat från den tyske nationalekonomen Wilhelm Roscher - som han ansåg 

karakteriserade det dåvarande systemet. Hyresgästerna hade bara skyldig

heter medan hyresvärden garanterades alla rättigheter. Han förordade därför 

en sammanslutning av hyresgäster. Med ett citat från den tyske juristen 

Rudolph Sohm uttrycker han sig kärnfullt därom. "Det duger icke, att hus

värden uppträder i harnesk och hyresgästen i nattrock."79 

Raphael berörde även de filantropiska insatser som gjorts. Octavia Hills 

åsikt att hyresvärdens makt ska användas till hyresgästernas sedliga höjande 

återges med gillande. Detta kan tolkas som ett bejakande av borgerliga 

socialreformatorernas självpåtagna rätt att normera de fattigas vardagsliv. 

Granskar man innehållet i den anförda verksamheten finner man emellertid 

att det inte handlade om att göra de fattiga till laglydiga 

egendomsinnehavare. Arbetet syftade till att göra vardagen mindre kaotisk 

genom planering och famförhållning och, med de medel som stod till buds, 

göra den fysiska miljön mera attraktiv eller - en med omständigheterna mera 

överensstämmande beskrivning - uthärdlig. En förbättring av den fysiska 

miljön ansågs i lika mån gynna sedernas och moralens förbättring. Givetvis 

stod den eftertraktade livsföringen inte i något motsatsförhållande till 

borgerlighetens självförståelse av det goda livet. Inte heller såg man att 

ansträngningarna motarbetade de fattigas egna intressen. Tvärtom upp

fattades insatserna som hjälp till självhjälp. För att bli varse intentionerna i 

verksamheten måste man förstå det intima samband som dessa social

reformatorer såg mellan skönheten och det rätta och goda. Det fula och 

kaotiska ansågs besläktade med destruktiva krafter och borde därför stävjas. 

Den återkommande kritiken av hyreskasernerna hade inte sällan sitt ur

sprung i dessas ovedersägligt torftiga utformning. Raphael var i likhet med 

de flesta skeptiska till hyreskasernen. "Man är icke längre för sig själf." 

Dessutom var de hygieniska olägenheterna uppenbara liksom de sedliga. 

"Och den hygieniska smittan sprider sig lika lätt som den sedliga."80 

Personlig integritet, liksom vikten av hygien bestämde således Raphaels 

uppfattning av hyreskasernen. Raphael gjorde, på det sätt som vi tidigare 

79 Axel Raphael, Bostadsfrågan (Stockholm, 1903), s 104. 
80 Axel Raphael, Bostadsfrågan (Stockholm, 1903), s 39f. 
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sett, en parallell mellan sedlig och materiell "smuts". Denna sprider sig som 

en epidemi - också det en metafor som vi tidigare blivit bekanta med. 

Ett särskilt kapitel ägnade Raphael åt bostadsföreningar. Han var 

mycket positiv till arbetarnas egenorganisering, som han menade gynnade 

arbetarnas självständighet och oberoende. Han bemötte socialdemokraternas 

invändningar mot kooperativa föreningar. Engels hade ju hävdat att de var 

ett medel att göra människor ur medelklassen till husägare, och inte ett 

medel att förbättra de lägre klassernas bostadsförhållanden. Raphael 

medgav att det genom kooperativa bostadsföreningar skapas en 

arbetararistokrati, "men det ligger i historiens gång att en elit svinga sig 

uppåt. På de friblivna platserna tränga massorna in".81 Framsteg berodde på 

att en liten grupp avancerade och fungerade som lärare för de övriga. "Om 

en arbetargrupps bostadsförhållanden förbättras, kommer detta sålunda att 

visa sig gagneligt för hela arbetsklassen[...]". Detta resonemang kommer vi 

att känna igen när Sven Wallander inom HSB skulle argumentera för ett 

kooperativt bostadsbyggande av hög kvalitet. 

Raphaels katedersocialistiska påbrå blev särskilt tydligt när han argu

menterade för varför man borde ägna sig åt socialpolitiska åtgärder för att 

lösa bostadsfrågan. Ur rättvisesynpunkt måste man se till att det skapades 

drägliga villkor för de sämst lottade. En annan sak var att de burgna av ren 

egoism borde ta sig an bostadsfrågan. Raphael citerade den tyske kateder

socialisten Schmoller. 

...de burgna klasserna måste ändtligen inse, att, till och med om de bringa stora 
offer, detta endast är en måttlig, blygsam försäkringspremie, med hvilken de 
skydda sig mot epidemierna och de sociala revolutionerna, som måste komma, om 
vi icke upphöra att genom deras bostadsförhållanden nedtrycka de lägre klasserna i 
våra storstäder till barbarer, till djurisk tillvaro.82 

Ett sådant uttalande tycks spegla den omvittnade rädslan för den farliga 

underklassen.83 Bestod rädslan i att proletariatet bokstavligen skulle vända 

upp och ner på världen och störta borgerskapet ner i den avgrund, där de 

själva levde och därmed omintetgöra den grundläggade materiella och 

kulturella trygghet som borgerligheten grundade sin livsföring på? Eller 

bestod rädslan i att samhället aldrig skulle kunna utvecklas och förbättras 

och att det ständigt pågick eruptiva utbrott grundade i ett berättigat 

missnöje? Raphael torde, liksom Schmoller, mena att borgerligheten har ett 

81 Axel Raphael, Bostadsfrågan (Stockholm, 1903), s 64. 
82 Axel Raphael, Bostadsfrågan (Stockholm, 1903), s 14. 
83 Se bl.a. Birgit Petersson, "Den farliga underklassen" (Umeå, 1983). 
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gemensamt intresse med de egendomslösa, om dessa vill medverka till en 

fredlig utveckling av samhället. Därför måste borgerligheten besinna sitt 

ansvar och göra det möjligt för de fattiga att tillskansa sig den elementära 

grundtrygghet som en god bostad innebar. 

Axel Raphael fanns med i de sammanhang då Studenter och Arbetere 

och senare CSA utredde eller debatterade bostadsfrågan.84 Axel Raphael åt

njöt uppenbarligen ett stort förtroende och han räknades bland portal

gestalterna bland socialreformatörerna vilket renderade honom uppmärk

samhet i Social Tidskrift där Rinman porträtterade honom.83 

Sociologi 

Den nationalekonomiska donationsprofessuren i Göteborg kombinerades 

med sociologi. Gustaf Steffen som tillträdde ämbetet var förvisso ekonom 

men här uppmärksammas de insatser han gjorde för bostadsfrågan som 

sociolog. Gustaf Steffens gjorde sina insatser i bostadsfrågan som 

socialdemokratisk sociolog. Liksom Cassel hade han studerat för Wagner 

och Schmoller i Berlin. Då anslöt han sig inte till deras läror eftersom han 

betraktade sig som socialist. Under sin tid i England blev det 

katedersocialistiska inflytandet mera tydligt. Men Steffen vidhöll sin 

socialistiska övertygelse och hälsades av Hjalmar Branting välkommen i 

partiet och i riksdagen 1914. Branting hoppades att en socialistisk ekonom 

skulle fungera som en motvikt till de borgerliga som i riksdagen represen

terades främst av Pontus Fahlbeck och Rudolf Kjellén från Göteborg. 

Gustav Steffen företog studieresor till England och tog intryck av makarna 

Webbs politiska idéer. Ett möte med anarkisten Peter Kropotkin anses ha 

påverkat Steffens politiska hållning.86 Vidare bosatte han sig i Italien, och 

fram till dess att han erbjöds professuren i nationalekonomi och sociologi i 

Göteborg hade han i huvudsak vistats utomlands. 

84 1902 utlystes i Social Tidskrift en pristävling i arbetarbostadsfrågan där Lorénska 
stiftelsen stod för premiesumman. Tävlingen blev ingen framgång eftersom endast två 
förslag inkom varav det ena bedömdes som oredigt. Men med i bedömningsgruppen satt 
Axel Raphael tillsammans med Sven Palme och Social Tidskrifts redaktör E. Almqvist. 
Vidare kom Axel Raphael att tillsammans med G.H. von Koch, Knut Tengdahl, 
Lagercrantz och Charles Lindley sitta med i den kommitté från Studenter och Arbetare 
som skulle förbereda ett massmöte om bostadsfrågan och överhuvudtaget verka för 
bostadsfrågans lösning. S q Social Tidskrift 1902, s 387. 
85 Erik B. Rinman, "Sociala lifsverk: VI: Axel Raphael: en svensks föregångsman på den 
sociala upplysningens område", Social Tidskrift 1904, s 228 - 231. 
86 Åke Lilliestam, Gustaf Steffen, samhällsteoretiker och idépolitiker (Göteborg, 1960), 
s41. 

270 



Väl hemkommen blev han en motsägelsefull och kontroversiell person. 

Hans socialistiska idéer gav honom en plats i socialdemokratiska partiet 

men hans tyskvänlighet under kriget var alltför stötande inom social

demokratin för att han skulle kunna vara kvar inom partiet. Han återvände 

dock till partiet några år efter krigsslutet. 

Steffen ingick i den bostadskommission som tillsattes 1912. Den del 

som Steffen ansvarade för kom ut 1918 undet namnet Bostadsfrågan i 

Sverige ur sociologiska och socialpolitiska synpunkter. Även om skriften 

innehåller ett synnerligen omfattande material och är en ovärderlig källa att 

ösa ur vad gäller kunskapen om bostadsförhållandena är det svårt att 

bedöma dess betydelse för debatten. Senare, när sociologin etablerades på 

nytt under inflytande av anglosaxisk empirism, kom Steffens sociologi att te 

sig föråldrad. Åke Lilliestam omnämner i sin biografi över Steffen bostads

utredningen endast med några rader. Han avfärdar den som en samman

ställning av fakta dragna ur tillgängliga handböcker i ämnet.87 Steffens 

utredning innehåller dock betydligt mer än detta. 

Steffens uppdrag var alltså att bidraga med sociologiska och social

politiska synpunkter på bostadsfrågan. Han gick systematiskt tillväga. De 

sociologiska synpunkterna inbegrep ett försök att se bostadens och boendets 

betydelse i relation till olika befolkningsgrupper. Härvid använde Steffen 

historien som kunskapskälla. Denna del av undersökningen kan 

karakteriseras som den vetenskapliga delen av utredningen. När Steffen 

kommer in på socialpolitiken blir han mera normativ. 

Steffen ställde en rad grundläggande frågor kring bostaden. Han defini

erade bostadens olika ändamål och han skiljde på kvantitaiva och kvalitativa 

aspekter. Med hjälp av ett omfattande historiskt material gjorde Steffen 

bostadens grundläggande ändamål synliga och gav också en förståelse för 

hur de historiska bostäderna på ett adekvat sätt har tjänat sitt syfte, varvid 

han främst tog fasta på bostadens fysiska och sociala värde. Bostadens 

sociala roll handlar om människors behov av isolering. Men Steffen menade 

att bostaden också är fundamental för kulturlivet. Visserligen har de 

offentliga byggnaderna en viktig roll men "icke dess mindre är familje

bostaden ett ursprungligt kulturens tempel och måste i viss mån alltid 

förbliva detta."88 

87 Åke Lilliestam, Gustaf Steffen, samhällsteoretiker och idépolitiker (Göteborg, 1960), 
s262. 
88 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige ur sociologiska och socialpolitiska synpunkter 
(Stockholm, 1918), s 6. 
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Steffen gav sig också i kast med att försöka analysera bostadens stan

dard. För att kunna diskutera bostadens kvalitativa innehåll måste det finnas 

en norm att utgå ifrån. Steffen värjde sig mot kategoriska uttalanden om till 

exempel sunda eller osunda bostäder. Allt berodde på sammanhanget. En li

ten bostad kan vara adekvat om den ska vara en koja för fiskare, när de ut

övar sitt yrke eller timmerhuggare när de är i skogen, men är orimlig om en 

familj ska använda den som åretruntbostad i staden. Steffen hävdade, i lik

het med den amerikanske sociologen Lewis Mumford tjugo år senare, att de 

tidiga industriarbetarna har tvingats till historens sämsta boende.89 

När Steffen skulle motivera detta påstående vände han sig med kraft 

emot att bostaden behandlades som en vara producerad för en marknad. 

Bostadsnöden var en följd av den kapitalistiska varuproduktionen, menade 

Steffen och hävdade att "privatkapitalismen är enligt sin egen natur 

oförmögen att bota eländet."90 

Steffen var djupt kritisk mot det av smålägenheter fyllda hyreshuset. 

Han citerade Werner Sombart som pläderade för en rikt differentierad bo

stad där människor kan fa sina vitt skilda behov tillfredsställda. Kritiken 

gällde de överfyllda, dåliga bostäderna. Hur ska dessa kunna uppfylla de 

grundläggande ändamålen? "Var finner här en sörjande och lidande den ef

terlängtade ensamheten, var kan människan här gå in i sig själv?"91 Steffen 

fäste sig även vid Sombarts krav på att i bostaden måste ordningssinnet 

kunna utvecklas och allt kunna fa vara på sin rätta plats. 

För att belysa bostadseländet och dess grunder sammanfattade Steffen 

på ett grundligt och översiktligt sätt de bostadsundersökningar som gjorts i 

Sverige alltsedan de allmänna bostadsräkningarna började för Stockholm 

1868. I Göteborg ägde den första bostadsundersökningen rum redan 1865, 

föranstaltad av stadsfullmäktige. Steffen ser fa ljuspunkter i det material 

som utredningarna presenterade. 

Bostaden har nämligen en annan uppgift, än att förgifta och mörda sina invånare. 
Dess uppgift är att skydda och främja deras fostran till sunda, dugliga och goda 

89 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 105. Se Lewis Mumford, 
Stadskultur (Stockholm, 1942), s 171. 
90 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 110. 
91 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 113. Citaten har Steffen 
hämtat ur Werner Sombart, Das Proletariat (Frankfurt am Main, 1906), översatt av 
Valdemar Langlet 1911. Sombart har i sin tur använt sig av ett arbete av Hans Kurella, 
Wohnungsnot und Wohnungsjammer. 
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människor och att icke blott bevara en viss, redan uppnådd kulturnivå, utan även 
att vara ett medel för dennas höjande.92 

Hur skulle då bostaden kunna utformas så att den uppfyllde de anspråk som 

enligt Steffen med rätta kunde ställas på den? Förutsättningen var att den 

undandrogs den kapitalistiska varuproduktionen och gjordes till en del av 

socialpolitiken. Steffen visade här sitt inflytande från katedersocialism och 

fabiansk socialism. Han raljerade över de liberala nationalekonomer som 

menade att det är "slaveri" att lagstifta om arbetsförhållanden. Liksom det 

skulle vara "slaveri" att vara lagligen förhindrad att sälja ruttet kött! Och 

han drog slutsatsen att samma ekonomer skulle uppfatta det som "slaveri" 

att lagstifta mot möjligheten att såväl uthyra som förhyra "ruttna bostäder 

eller, låt oss säga, bostäder som enligt en anständig standard äro otjänliga 

för mänskliga, även de fattigaste människors, bostadsändamål."93 

Steffen menade att den moderna socialpolitiken tog sin början i den 

engelska arbetarlagstiftningen. Efter en omfattande diskussion om minimi

standard inom olika områden återkom han till sin kritik av den liberala 

nationalekonomin. Steffen hävdade att man måste lagstifta även om minimi

löner eftersom ingenting i de rådande produktionsförhållandena skulle 

kunna hindra lönerna att sjunka till en nivå där människor inte längre kan 

leva av sin lön. Detta är, menade han, nationalekonomins innersta kärna och 

den rådande ekonomiska ordningens svaga punkt. Steffen hävdade således 

nödvändigheten av en aktiv socialpolitik, som reglerade människors 

levnadsvillkor så att ingen människa skulle hamna i nöd. 

Då "socialpolitikens legala minimistandardsprincip" utsträckts att om

fatta bland annat arbetarskydd, försäkring och barnavård "blir det en på 

längden ohållbar inkonsekvens att icke även taga steget ut till en enligt 

socialpolitikens allmänna principer uppbyggd bostadspolitik. Steffen var 

mycket optimistisk inför möjligheterna till en sådan, särskilt som "bostaden 

är ett materiellt ting, erbjuder dess standardisering och inspektion i själva 

värket inga större svårigheter." Steffen var dock medveten om att mot

ståndet kommer att vara stort inte minst från dem som hittills producerat 

bostäderna och som ofta utövar stort inflytande. Först en kommande 

generation skulle kunna komma att fa glädje av vad som läggs grunden till 

idag.94 

92 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 114. 
93 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 182. 
94 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 185. Citaten i stycket 
från denna sida. 
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Steffen innefattade i det kommunala ansvaret för bostadsfrågan mer än 

vad de liberala socialreformatorerna gjorde. Som framgått tänkte sig 

liberalerna främst en aktiv kommunal markpolitik medan Steffen före

språkade ett kommunalt ansvar för bostadsproduktionen. Denna ståndpunkt 

kom att särskilja de flesta socialdemokratiska politiker och debattörer från 

även de mest engagerade, liberala socialreformatorer. 

I Bostadsfrågan i Sverige presenteras den lagstiftning kring bostaden 

som fanns i olika länder. Det framgår att bostadsinspektionen i de flesta 

länder hade en självständigare ställning än i Sverige.95 Steffen hävdade 

dessutom att emigrationen i huvudsak var en bostadsfråga eftersom arbetare 

i andra länder hade en avsevärt högre bostadsstandard.96 

Skriften avslutas med fyra korta kapitel som behandlar bostads

politikens mål, bostadspolitikens medel, jordpolitiken och kredit och 

produktionspolitiken. Här sammanfattade Steffen sin socialpolitiska vision. 

Han menade att det är omöjligt att uppställa ett bostadsminimum som skulle 

kunna vara giltigt för alla grupper. Det kunde se olika ut på landsbygden 

och i staden, och variera mellan olika yrkesgrupper. Fysiologerna hävdade 

vissa minimikrav vad gäller tillgång på frisk luft, solljus och värme. På 

liknande sätt far, enligt Steffen, kraven på bostadens möjlighet att erbjuda 

en livsföring som står i överensstämmelse med "den miniminivå av 

anständighet och hyfsning, vilken kännetecknar nationen som ett helt" inte 

underskridas. När han ska exemplifiera vad han menar framhåller han att en 

ettrumslägenhet kanske kan uppfylla de fysiologiska kraven, ibland även de 

moraliska. Men i en familj med flera barn kommer det med nödvändighet 

att i en ettrumslägenhet uppstå intressekonflikter vad gäller möjligheter till 

avskildhet för de olika familjemedlemmarna.97 Steffen relativiserade således 

de krav som kunde ställas på en bostad men inte utifrån klass- eller 

fattigdomskriterier utan utifrån funktionella aspekter. 

Han krävde större uppmärksamhet på barnens behov av lekområden. I 

samband med detta krav tar Steffen tillfället i akt att kritisera hyres

kasernerna som han finner avskyvärda. Han tillerkänner dock denna hustyp 

fördelen av att underlätta umgänget hushållen emellan. I arbetarhushållen 

fanns otvivelaktigt ett behov av daglig handräckning, men det täta livet 

kunde också bli mer än önskvärt påträngande, menade Steffen. Tillsyn av 

barnen, vård av sjuka och gamla, handräckning i vardagsbestyren kunde 

95 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 186ff. 
96 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 192. 
97 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 197. Citatet i stycket från 
denna sida. 
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endast den oftast kvinnobaserade vardagssolidariteten upprätthålla. Det 

fanns ingen hemhjälp för de fattiga och inga samhälleliga institutioner att 

tillgå. Steffen kan därför erkänna de sociala fördelarna med att bo nära var

andra. Närheten kan dock övergå till en inte alltid önskvärd social kontroll 

och en omöjlighet att vara för sig själv. Hur en balans mellan dessa behov 

ska upprättas anger inte Steffen. 

Med vilka medel skulle bostadspolitikens mål uppnås? Steffen formu

lerade en rad förslag av administrativ, organisatorisk och legal art. Han för

ordade också en standardisering av bostadsproduktionen, när bostadens 

minimistandard blivit utredd. Därigenom kunde bostadsbyggandet också 

ekonomiskt effektiviseras. Denna synpunkt förde även arkitekterna fram 

som ett argument för standardisering. 

Steffen var oerhört kritisk till att enskilda kapitalägare hade möjligheter 

att tillskansa sig vinsterna av markvärdesstegringen. Han menade att mycket 

av de dåliga förhållandena hade sin orsak i ett skamlöst utnyttjande av 

marken med en oacceptabelt hög exploatering i syfte att tjäna så mycket 

pengar som möjligt. Slutligen kritiserade han enskildas möjligheter att 

spekulera med utlånat privat kapital där höga räntekostnader betalades av 

hyresgästerna. Steffen förordade en annan typ av finansiering där staten och 

kommunen ansvarade för kostnaderna. 

Bostadsfrågan var, enligt Steffen, en politisk fråga och det var stat och 

kommun som skulle garantera tillgången på bostäder som ingen skulle 

behöva skämmas för, varken hygieniskt, socialt eller estetiskt. Dessutom var 

det bara stat och kommun som kunde undanröja bostadsbristen. 

"Bostadsbristen skulle förekommas, icke blott 'botas' sedan den väl inställt 

sig och brutit ett hål i den legala socialpolitiska skyddsmuren mot bostads

förhållandenas försumpning."98 I ett sådant uttalande sammanfattas den 

socialdemokratiska hållningen i bostadsfrågan. 

Steffen kom in i bostadsdebatten senare än sina kolleger, även om han 

var samtida med dem vad gäller tillträdandet av professuren. Konsekven

serna av hans utredning blev kanske inte så stora. Visserligen kom Steffen 

att sitta med i den socialiseringsutredning som etablerades 1920 men någon 

uppföljning av de förslag till bostadspolitik som fanns i hans utredning fick 

han aldrig uppleva. Goda bostäder kunde beskrivas och HSB tog även itu 

med uppgiften att skapa kvalitativt goda bostäder, enligt de resonemang 

Steffen fört fram. Men upprätthållandet av denna strävan skulle bli 

problematisk. 

98 Gustaf Steffen, Bostadsfrågan i Sverige (Stockholm, 1918), s 224. 
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* 

Akademiker som inom ramen för sina ämnen intresserade sig för bostads

frågan såg den som en fundamental del av den vittförgrenade sociala frågan. 

Ekonomiska teorier, omdefiniering av politikens innehåll, studier av 

människors samhälleliga villkor och tillämpning av statistiskt vetenskapliga 

metoder bidrog till att ge legitimitet åt bostadsfrågan. Samtidigt utvecklades 

ur nämnda ämnesområden ett nytt vetenskapligt område. Samhälls

vetenskapen började formeras vid denna tid, men dess blomstringstid skulle 

komma först under 1940- 1950-talen. 

Ett uttryck för det samhällsvetenskapliga intresset, som institutionellt 

trots allt var svagt företrätt vid universiteten, var bildandet av Lorénska 

stiftelsen år 1885. Lorénska stiftelsen instiftades för socialvetenskaplig 

forskning och till belysning av sociala problem. Lorénska fonden var tänkt 

att snabbt omsätta sina medel, inom femton år. I ledningen för fonden satt 

författarinnan Ann-Charlotte Edgren-Leffler och hennes bästa väninna 

matmatikern Sonja Kovalevsky. Sekreterare för fonden var national

ekonomen Johan Leffler och därutöver fanns nationalekonomen David 

Davidsson och den socialt intresserade läkaren Axel Key från Karolinska 

institutet. Många av de socialpolitiskt intresserade personerna vid den tiden 

sökte anslag ur fonden till resor eller för att genomföra undersökningar. 17 

skrifter gavs ut mellan åren 1890-1899 varav flera behandlade bostads

frågan på ett epokgörande sätt. Såväl Cassel som Steffen fick anslag från 

fonden för att företa studieresor. Överhuvudtaget blev Lorénska stiftelsen 

ett viktigt centrum för en socialpolitisk debatt inte minst om bostadsfrågan. 

Det fanns andra viktiga fora för de debatter som ledde till ett genom

brott för en aktiv socialpolitik. Intresset för nationalekonomi var ett intresse 

för folkhushållningen, något som fick åtskilliga i samhället ekonomiskt 

verksamma personer att känna sig ansvariga för, om inte ämnets 

vetenskapliga utformning, så dess samhälleliga tillämpning. De samhälls

vetenskapliga ämnena var ur många aspekter en del av den politiska och 

ekonomiska praktiken. Ett uttryck för samarbetet mellan akademiker och 

ekonomiskt verksamma personer var Nationalekonomiska föreningen, 

initierad 1877 av Carl Fredrik Waern i Göteborg, som en förening för de 

ekonomiska liberalerna. Dessa fann sig stå på de konservativas sida när 

intresset för socialpolitik slog igenom i slutet av 1880-talet." I fortsätt

ningen var Nationalekonomiska föreningen bland annat ett debattforum för 

99 Johan Lönnroth, Minervas uggla (Stockholm, 1990), s 39ff. 
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socialpolitik i allmänhet, men också för bostadspolitik. Redan 1882 höll 

bankdirektören och förutvarande ledamoten i stadsfullmäktige Henrik 

Palme ett uppmärksammat tal om bostadsfrågan och nio år senare återkom 

han i samma ämne. 1898 var det dags för honom att återigen tala om 

bostadsförhållandena i Stockholm. När han först tog till orda om bostads

frågan hade han två ärenden. Först ville han kritisera prisbildningen. Som 

stöd för sin argumentation om situationen på bostadsmarknaden använde 

han sig av den allmänna bostadsräkningen från 1880. Hans kritik resulte

rade inte i ett fördömande av hela byggnadssektorn utan utvecklades till 

uppfordran till självkritik och förbättring vad gäller analys av rådande för

hållanden. Hans andra ärende var att uttala sitt stöd för de bostadsföreningar 

som bildats bland de mindre bemedlade och som vilade på självhjälpens 

grund.100 Härigenom stödde han liberalen Adolf Hedin som vid samma tid 

motionerade om bättre villkor för dessa föreningar. 

Vid nästa tillfälle då Henrik Palme talade handlade det om en tillbaka

blick på de gångna tio åren vad gällde bostadsproduktionen. 1890-talet var 

ett decennium med en relativt "god" tillgång på bostäder, vilket fick flera 

bedömare att tro att detta skulle vara en ihållande tendens. Palme oroade sig 

för konsekvenserna av överproduktion, men kunde framhålla byggnads

företagens möjlighet till arbete om inte i kommande nyproduktion så i om

fattande reparationer av alla de fastigheter som började ha ett decennium på 

nacken. 

Som framgått hade akademiker med skilda politiska ståndpunkter en 

likartad uppfattning om socialpolitiken under några decennier kring sekel

skiftet. Bostadsfrågan behövde lösas för att en gynnsam utveckling av sam

hället skulle kunna äga rum. Många betraktade en aktiv kommunal mark

politik som den kanske mest angelägna insatsen. Den uppfattningen delade 

socialdemokraten Gustaf Steffen, men han krävde därutöver ett kommunalt 

ansvar för själva produktionen av bostäder. De boendes engagemang och 

egenverksamhet skattades högt i samband med bostadsbyggandet. Koopera

tionen bejakades av de flesta och även socialdemokraten Axel Danielsson 

lovprisade den i grunden liberala kooperationen och självhjälpen. 

Debatten om bostadsfrågan gav upphov till en analys av människors 

behov och värden. Onekligen blottades den avgrund mellan rika och fattiga 

som var en realitet vid sekelskiftet. Det skulle kunna vara frestande att utgå 

från att människor som lever under olika sociala och ekonomiska villkor 

100 J.H. Palme, "Om byggnadsverksamheten och bostadsförhållandena i hufVudstaden" i 
Nationalekonomiska föreningens handlingar 1882 (Stockholm, 1883), s 95-119. 
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också på ett grundläggande sätt skulle ha olika behov. Men de debattörer 

och samhällsvetare som vi här lärt känna hade en annan uppfattning. De var, 

som framgått, bland annat upptagna av tanken på att människor har ett 

behov av att vara för sig själva, en föreställning som troligen utgick ifrån 

egna erfarenheter. De ansåg att människor har likartade grundläggande 

behov som trotsade de kulturella skillnader som också fanns. När de 

vetenskapliga debattörerna argumenterade för bättre bostäder ville de 

åstadkomma ett mera enhetligt samhälle som inte dominerades av sociala 

klyftor och orättvisor som på sikt kunde underminera samhället och som 

inte heller var moraliskt försvarbara. De utgick ifrån att de fattigas situation 

behövde förändras. I många avseenden blev borgerlighetens normer och 

värderingar vägledande i förändringsarbetet. Obönhörligt tycktes den sam

hälleliga utveckligen kräva ett upphävande av de förhållanden som skapade 

instabilitet och som förhindrade modernisering och tekniskt, ekonomiskt 

och kulturellt framåtskridande. Bostaden var inte bara ett uttryck för den 

enskildas möjlighet och önskningar utan också ett samhälleligt uttryck för 

hur medborgarna värderades. Detta stod klart för vetenskapen när den 

engagerades i bostadsfrågan kring sekelskiftet. 
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Mannens sak är att anskaffa bostaden och 
inrätta den så beqvämt han förstår och 
tillgångarna medgifva; husmoderns 
åligande är att vårda, vidmakthålla och 
försköna den.101 

14. Kvinnor och politik 
Den socialreformatoriska organisationen CSA bildades av en grupp filan

tropiska kvinnor. Många andra anslöt sig varav flera även var engagerade i 

rösträttsrörelsen. Under 1903 års kommunalval gjordes bostadsfrågan till en 

viktig politisk fråga bland kvinnorna vilket ökade andelen röstande kvinnor 

markant. Annars hade kvinnorna inte tillträde i någon nämnvärd omfattning 

till den offentliga politiken eller till akademin och vetenskapen. Det betydde 

inte att kvinnor saknade ett politiskt engagemang. De politiska arenorna för 

kvinnor såg emellertid annorlunda ut än för män. Inte minst inom informella 

sammanslutningar agerade kvinnor för förändringar av människors 

livsvillkor. Ett sådant engagemang kan beskrivas och tolkas som ett uttryck 

för politiskt handlande.102 Här vill jag i första hand presentera de politiskt 

organiserade kvinnorna inom socialdemokratin. Kunde dessa kvinnor 

formulera ett politiskt program på sina egna villkor eller var de bundna av 

manliga politiska prioriteringar? Christina Carlsson har behandlat detta 

tema i sin avhandling Kvinnosyn och kvinnopolitik. Hennes slutsats är att de 

socialdemokratiska kvinnorna inte fick gehör bland de manliga 

partimedlemmarna för sina ståndpunkter i frågor som berörde dem. Inom de 

egna organisationerna blev dock olika frågor belysta, även de som inte 

tilläts profilera rörelsen i stort. Jag kommer här att inskränka mig till att se 

hur de organiserade socialdemokratiska kvinnorna hanterade frågan om 

bostaden och hemmet. 

Kvinnorna skaffade sig en offentlig röst genom tidskriften Morgonbris, 

vars första nummer kom ut i juni 1906. Tidskriften var skriven av kvinnor 

för kvinnor, det vore osannolikt att frågan om bostaden och hemmet inte 

skulle debatteras i denna. Genom att studera hur de socialdemokratiska 

skribenterna formulerade sig kring frågor rörande hemmet är det möjligt att 

101 Mathilda Langlet, Husmodern i staden och på landet (Stockholm, 1884), s 811. 
102 Aino Saarinen, Feminist Research - an Intellectual Adventure (Tampere, 1992). 
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se om kvinnorna under seklets första decennier hade en annan uppfattning 

om sin uppgift i hemmet än den som Mathilda Langlet uttrycker i det citat 

som inleder detta avsnitt. För att ytterligare belysa de socialdemokratiska 

kvinnornas uppfattning om hemmet görs en jämförelse med vad de frisin

nade kvinnorna ger uttryck för i sin tidskrift Tidevarvet som började komma 

ut i november 1923. 

De socialdemokratiska kvinnorna 

För att undersöka huruvida bostadsfrågan spelade en viktig roll för kvinnors 

politiska mobilisering har jag valt att se hur de socialdemokratiska 

kvinnorna hanterade bostadsfrågan under seklets två första decennier. Först 

1920 bildades Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Men redan 1897 

bildades Stockholms allmänna kvinnoklubb och efter sekelskiftet fanns så 

många kvinnoklubbar att man från 1907 började hålla särskilda kvinno

konferenser. Dessa hölls vart tredje år fram till dess förbundet bildades 

1920. Här har stockholmsklubben studerats samt i någon mån Social

demokratiska kvinnoförbundet. Ser man till Sveriges Socialdemokratiska 

kvinnoförbund kan man verkligen inte hävda att bostadsfrågan under 1920-

talet intar någon framskjuten plats. Den fanns nästan inte alls med när man 

summerade diskussionerna i årsberättelserna. Istället ägnade sig de 

socialdemokratiska kvinnorna liksom männen åt att diskutera arbetslivs

frågor, även om man inte alltid delade deras ståndpunkter.103 

Inom kvinnoklubbarna debatterades moderskapets villkor. Synen på 

moderskapet profilerade även synen på familjen. Skulle man betona kvin

nors självförsörjning och därmed ställa krav på offentlig barnomsorg eller 

skulle man satsa på familj eförsörjarlön åt mannen så att kvinnan kunde 

stanna hemma och ta hand om barnen? Eller skulle man kanske förorda 

moderskapspenning så att kvinnan kunde vara hemma med barnen men vara 

självförsörjande? På dessa frågor fanns inga enkla svar. Kompromisser 

mellan olika kombinationer av ståndpunkter präglade de förslag som lades 

fram.104 

Bostadsfrågan togs däremot mycket sporadiskt upp även inom 

kvinnoklubbarna. När det gjordes var det främst husmodern i hemmet som 

diskuterades. Man fann det angeläget att betona värdet av kvinnors arbete i 

103 Se Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie i svensk 
socialdemokrati 1880-1910 (Lund, 1986), kap. 6. 
104 Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie i svensk socialdemokrati 
1880-1910 (Lund, 1986), s 249-277. 
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hemmen. 1917 motionerade till exempel Alma Norsell därom vid den ijärde 

kvinnokongressen.105 

Inte minst i samband med Husmodersföreningens bildande 1917 

aktualiserade de socialdemokratiska kvinnorna frågan om husmoderns roll i 

hemmet. På den femte socialdemokratiska kvinnokongressen i februari 1920 

motionerades om arbetarkvinnorna och Husmodersförbundet. Man var 

upprörd över att Husmodersförbundet velat upprätta ett socialt departement. 

Ruth Gustafsson tolkade detta som "en farlig myndighet över hus

mödrarna." Husmodersförbundet hade också föreslagit en konsulent

verksamhet som av Ruth Gustafsson bedömdes som "ett störande intrång i 

familjens mest intima, det egna hemmet".106 Socialdemokratiska kvinno

förbundet förbjöd i princip sina medlemmar att vara med i Husmoders

förbundet. Man ville att de socialdemokratiska kvinnorna skulle arbeta inom 

egna organisationer. Frågan fanns kvar inom förbundet och i styrelse

berättelsen från 1922-1923 vidhölls att de socialdemokratiska kvinnorna 

skulle arbeta inom de egna organisationerna. En undersökning visade dock 

att på de tretton platser i landet där det fanns en husmodersförening fanns 

socialdemokratiska kvinnor med i tolv av dem.107 Ruth Gustafsson gjorde 

med anledning av diskussionen om Husmodersföreningens verksamhet en 

bedömning av hemmets karaktär. "Hur demokratin än kanske kommer att 

nivellera vissa ting, så kommer hemmets individualitet likväl alltid att be

varas."108 Det är inte utan att man far intrycket att Ruth Gustafsson uppfat

tade hemmet som ett frihetligt område där kvinnorna efter tradition eller 

eget skön skapade sin egen ordning. Kritisk värdering av hemarbetet tycktes 

vara oförenlig med frihet och oberoende. Var det kanske därför Ruth 

Gustafsson så hårt kritiserade Husmodersföreningen? Hon ville i vart fall 

inte ha några synpunkter på arbetarhemmen från borgerligt håll. Ambitionen 

att upplysa arbetarkvinnorna om hemmets vård och skötsel var ju något som 

105 Arbetarrörelsens arkiv, Soc-Dem Kvinnoförb. kongresser 1907-1928: Protokoll, 
Protokoll förda vid Sveriges Fjärde socialdemokratiska kvinnokongress i Stockholm den 
25 och 26 februari 1917 (Stockholm, 1917), s 20ff. 
106 Arbetarrörelsens arkiv, Soc-Dem Kvinnoförb. kongresser 1907-1928: Protokoll, 
Protokoll förda vid Sveriges Femte socialdemokratiska kvinnokongress i Stockholm den 
16, 17 och 18 febr. 1920 (Stockholm, 1924), "Arbetarekvinnorna och 
Husmoderföreningarna", Motion 17, s 27. 
107 Arbetarrörelsens arkiv, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund: Styrelse- och 
Revisionsberättelse för åren 1922-1923 (Stockholm, 1924), s 10. 
108 Arbetarrörelsens arkiv, Soc-Dem Kvinnoförb. kongresser 1907-1928: Protokoll, 
Protokoll förda vid Sveriges Femte socialdemokratiska kvinnokongress i Stockholm den 
16, 17 och 18 febr. 1920 (Stockholm, 1924), "Arbetarekvinnorna och Husmoder
föreningarna", Motion 17, s 27. 
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många visat intresse för. Ruth Gustafsson betackade sig å de 

socialdemokratiska kvinnornas vägnar för välmenande råd. Inte desto 

mindre förekom liknande tongångar inom den egna rörelsen, vilket framgår 

med all önskvärd tydlighet i Morgonbris. 

Stockholms Allmänna kvinnoklubb hade inte heller bostadsfrågan sär

skilt ofta på dagordningen. I årsberättelsen från 1908 framgår det att ett 

föredrag om bostadsfrågan hållits inom klubben. Inledare var den bostads

politiskt intresserade Sven Persson, arbetarkommunens ordförande. Detta 

förefaller mest ha varit en enstaka händelse, liksom när den kommunalt 

bostadspolitiskt mycket aktive Gustaf Wahl höll föredrag för klubben 

1922.109 

Eftersom hemmet otvivelaktigt var kvinnans ansvarsområde kan det 

tyckas förvånansvärt att det var så tyst kring bostadsfrågan, som allmän

politiskt var navet i den sociala debatten. I den deltog visserligen social

demokraterna men socialpolitiken var ännu inte högst upp på dagordningen. 

Den partipolitiska organiseringen skedde i hög grad kring frågor som 

definierats av männen. Så även om vardagen och hemmen var en hjärtefråga 

för kvinnorna stod arbetslivet och ekonomin i centrum för debatten. 

Bostadsfrågan kom upp på dagordningen först i slutet av 1920-talet. På 

kongressen 1928 uppmanades kvinnorna att framhålla vikten av goda 

bostäder, inte minst på landsbygden.110 Landsbygdens bostäder ägnades ett 

intensivt intresse dessa år. Lundastudenternas clartésektion genomförde 

1929 en undersökning av förhållandena i Skåne och clartésektionen i 

Stockholm och Stockholms socialistiska studentklubb hade också inspek

terat landsbygdens bostäder. Kanske var det tidningen Socialdemokratens 

reportage utförda av Karin Andersson som initierade uppropet på kongres

sen. Hur som helst beslöt riksdagen 1930 att genomföra en undersökning av 

lantarbetarnas bostadsförhållanden.111 

Det förekom även en debatt inom kvinnoklubbarna om modernisering 

av hemmen, om rationalisering av hemarbetet genom kollektivhushåll. 

Vidare ventilerades frågan om barntillsyn och hur man skapade trivsel i ett 

fattigt hem. Väl medveten om de funktionalistiska arkitekternas upp

maningar att dela upp bostadsytan i flera små rum ställde kvinnorna sig 

frågan om detta var det bästa sättet att ordna bostaden för en arbetarfamilj 

109 Arbetarrörelsens arkiv, Stockholms Allmänna kvinnoklubbs arkiv, A:4:l, 
Verksamhetsberättelser 1892-1976. 
110 Hulda Flood, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige (Stockholm, 1939), 
sl98. 
111 Morgonbris, augusti 1930, s 12. 
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med många barn. Alternativet var en bostad med ett stort kök och ett stort 

rum.112 Eftersom denna typ av bostad förutsattes sakna moderna bekvämlig

heter och den fiinktionsuppdelade var försedd med sådana förefaller frågan 

närmast retorisk. 

Att man inte så ofta fann bostadsfrågan på dagordningen i de social

demokratiska kvinnoklubbarna betydde inte att man var ointresserad av 

frågan. I Morgonbris finns åtskilliga inlägg om bostaden och hemmet. Här 

förberedde de socialdemokratiska kvinnorna under seklets början det enga

gemang för hemmet och den fostran av medborgarna genom husmödrarna 

som senare kom till uttryck i olika utredningar.113 Många av dessa fråge

ställningarna formulerades alltså av skribenterna i Morgonbris. 

Morgonbris 

I Morgonbris, vars första nummer gavs ut i november 1904, finner man att 

de socialdemokratiska kvinnorna kontinuerligt bevakade hemmet. Intresset 

riktade sig främst mot husmoderns situation men det fanns även en bredare 

diskussion om bostaden och hemmet.114 

I två artiklar under 1905 presenterades arbetarkvinnans svåra situation. 

Artiklarna författades av Ann-Clara Romanus som beskrev dilemmat att 

sköta såväl hem som arbete, två arbetsuppgifter som inte lämnade utrymme 

för egna privata intressen. Denna brist på privatliv var, enligt Romanus, 

orsaken till tidens folkåkomma, nevrasteni. Tidens kvinna slets mellan för 

många uppgifter som krävde ett ständigt givande. Utmattning, aptitlöshet 

och sömnlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, smärta i ryggen och ångest var 

några av de symptom som beskrevs.115 Författarinnan gav en psyko-somatisk 

förklaring, eller snarare beskrivning, av tillståndet och uppmanade 

kvinnorna att söka sig ett eget livsinnehåll för att bryta den onda cirkel de 

befann sig i. Lite uppgivet konstaterade Romanus att "jag tror dock att för 

en kvinna är det svårare än för en man att lefva och arbeta för sin egen 

skull."116 

112 Vårt arbete: Socialdemokratiska kvinnoförbundets upplysnings- och organisations
verksamhet (Stockholm, 1930), s 26. 
113 Yvonne Hirdman, lägga livet till rätta (Stockholm, 1989), s 128ff. 
114 Se även Jan-Erik Hagberg, Tekniken i kvinnornas händer (Linköping, 1986), s 134-
136. 
115 Anna-Clara Romanus, "Något om nevrasteni hos arbetarkvinnor", Morgonbris juni 
1905, s 3. 
116 Anna-Clara Romanus, "Något om nevrasteni hos arbetarkvinnor, forts., Morgonbris 
september 1905, s 4. 
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Denna fallbeskrivning var ett sätt att presentera arbetarkvinnans otack

samma livsuppgifter och uppmana henne att tänka på sig själv och sina egna 

intressen. Att det skulle kunna finnas en sådan möjlighet för kvinnor 

framgår av en annan närmast programmatisk artikel om den socialistiska 

framtidsstaten. I den skulle arbetsdelningen även gälla för hemmets arbete 

genom kollektivisering och professionalisering. Storkök, tvättinrättningar, 

professionell barntillsyn var några av de förändringar som borde genom

föras. Därtill krävdes en modernisering av bostäderna. "Man far vidare 

tänka sig centraluppvärmning, elektrisk belysning o vattenklosetter".117 På 

så sätt skulle kvinnorna frigöras för andra uppgifter som kunde gagna både 

dem själva och det framtidsland som skulle byggas. 

Dessa två artiklar far representera det program för kvinnorna vad gäller 

hemmet och bostaden som aldrig formulerades explicit, men som under lång 

tid på olika sätt tematiserades i Morgonbris. Det gällde således att ra

tionalisera hemarbetet och modernisera bostaden. Därigenom skulle 

kvinnorna hjälpas till ett eget liv där de kunde utveckla sina egna intressen 

och givetvis även beredas möjlighet för ett samhällsarbete. Kvinnornas 

önskan att kunna lämna hemmen understöddes åtminstone i teorin av några 

manliga meningsfränder. Carl Lindhagen var en av dem som tidigt uttalade 

sig om kvinnornas rättigheter. Kanske är det symptomatiskt att han 

ursprungligen kan sägas ha tillhört den liberala socialreformatoriska grup

peringen. Han uppträdde i början av sin politiska karriär som liberal och 

blev först senare socialdemokrat. I slutet av 1920-talet, när partiet var mera 

formerat och samhällsansvaret vilade tyngre på dess företrädare, skrev den 

socialdemokratiske partiledaren Per Albin Hansson i Morgonbris. 

Per Albin Hansson konfronterade mannen med den besvärande frågan 

om kvinnan sågs som mannens jämlike och om han var beredd att behandla 

henne som sådan. Betraktade mannen kvinnan som medborgare eller 

"behandlas kvinnan i sin egenskap av kvinna såsom en mindrevärdig med

borgare." Per Albin Hansson ansåg att även kvinnorna behövde fostras till 

goda demokrater. För att detta skulle vara möjligt måste kvinnan ha möj

lighet att lämna hemmet. Mannen borde således vara beredd att ge kvinnan i 

familjen möjlighet till egen tid. Kvinnan var visserligen den som ansvarade 

för hemmet men hon borde ha möjlighet att även intressera sig för "det stora 

folkhemmet". 

Att vi måste ha kvinnorna med i samhällsarbetet och i rörelsen, därom kan inte rätt 
gärna finnas delade meningar. Jag är ingen feminist, tycker inte att kvinnor skola 

117 Gust. Bang, "Den socialistiska framtidsstaten", Morgonbris mars 1906, s 7. 
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fa funktioner bara därför att de äro kvinnor. Men det finns så många områden där 
kvinnokraften är nödvändig för samhällsarbetet, där detta arbete blir sämre gjort, 
om icke just kvinnans särskilda egenskaper tagas till hjälp. Kvinnan skall 
behandlas som likställd medborgare icke minst därför att hon behövs för 
fulltonigheten i samhällsarbetet.118 

Denna ståndpunkt kom, som tidigare nämnts, under trettiotalet att betonas 

mycket starkt av Alva Myrdal. Men redan kring sekelskiftet uttrycktes så

dana åsikter. Ellen Key var övertygad om kvinnornas betydelse för det 

samhälleliga arbetet och en av hennes medarbetare i Tolfterna, Elna Tenow, 

tog upp samma tanke i sina skrifter.119 Den grundläggande föreställningen 

om mannens och kvinnans lika ansvar i samhälle och hem fördes fram på 

olika sätt i Morgonbris. Här ska framförallt betonas vilka konsekvenser 

detta fick för synen på bostaden och hemmet. 

Förutom det politiska budskap som ovan nämnts argumenterade skri

benterna i Morgonbris på ett påfallande sätt om skönhetens betydelse för 

hemmen. Smakfostran var inte alls främmande för dem som deltog i detta 

samtal. Inflytandet från Ellen Key är märkbart. Hennes skrifter om skönhet i 

hemmen satte sina spår i många inlägg. Tonen i flera artiklar skiljer sig inte 

från Ellen Keys vad gäller omdöme och förhoppning om en reformering av 

skönhetssinnet genom bildning och fostran. Julia Ström, som senare blev 

redaktör för Morgonbris, var mycket skoningslös och ironisk i sin kritik av 

arbetarhemmen. Hon menade att näringen för ett hem är skönheten; "av det 

sköna lever det goda i människan". Även om hon var kritisk så höll hon 

arbetarkvinnan om ryggen och krävde, i enlighet med vad som ovan 

framhållits, att mannen skulle dela ansvaret för hemmet. Julia Ström fick 

även tillfälle att kommentera arbetarhustruns hårda lott, som innebar att 

denna av okunnighet tvingades att offra sin psykiska och fysiska hälsa. 

Dessutom menade Julia Ström att arbetarkvinnan snart skulle upptäcka "att 

hon blivit inspärrad i anstalten för lifstids straffarbete för kvinnor." För att 

denna hemska situation skulle kunna upphävas krävdes att man och hustru 

delade på ansvaret för hemmet. Visst kunde en del kvinnor driva sina män 

till krogen med sitt gnat, menade hon, men det var minst lika viktigt att 

uppmärksamma alla de kvinnor, vars visioner om ett gott hem krossades av 

118 Per Albin Hansson, "Kvinnorna som medborgare", Morgonbris mars 1929, s 3. 
119 Se Ronny Ambjörnsson, "Elna Tenow - vardagens visionär", i Obemärkta 
(Stockholm, 1995) samt Jan-Olof Nilsson, Alva Myrdal: En virvel i den moderna 
strömmen (Stockholm, 1994), s 92-99. 
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den tunga arbetsbörda som mannen överlämnade till henne ensam att 

sköta.120 

I Morgonbris alternerade inläggen om hemmet och bostaden mellan 

högstämda lovprisningar till lantlivet och den röda stugan där man kunde 

vara för sig själv och mera sakliga inlägg om krav på förbättringen av 

hemmen. Om Morgonbris accepteras som ett representativt forum för 

arbetarkvinnor måste man konstatera att arbetarfamiljernas behov och 

önskningar, enligt skribenterna i denna tidskrift, inte skilde sig från social

reformatorernas visioner. Att bo för sig själv i kontakt med naturen var det 

utopiska bostadsprogram som tycktes gälla för alla. 

För att hemmen skulle duga som grund för familjen krävdes en för

sköning av dessa. Viktigt för många var också kraven på medinflytande. 

"Kvinnorna skapa ju hemmen, men känna inte till och ha inte inflytande på 

de organ, som utgöra sambandet mellan överbyggnaden och grundvalen, 

staten och hemmet. Kunna de då ha förutsättning att uppfostra värdiga och 

målmedvetna medborgare?" 

Det är intressant att notera att husmödrarna uppmuntrades att ta sig an 

det viktiga hushållsarbetet och ansvaret för familjen. Fostran av familjen 

ansågs vara avgörande för samhällets utveckling. Skribenterna i Morgonbris 

var socialdemokrater, men av artiklarna om bostadsfrågan och hemmet att 

döma, stod de nära de frisinnade och liberala kvinnorna. Vikten av hus

modersarbetet betonades samtidigt som man hela tiden pekade på samhället 

och kvinnans möjlighet till en egen identitet utanför familjen. Arbetet fanns 

med, men hade inte samma status för kvinnorna i Morgonbris som för 

kvinnorna i Tidevarvet. Kretsen av engagerade kvinnor var stor och grupp

eringarna var många. Det fanns också de som rörde sig mellan de olika 

grupperingarna. Detta var möjligt eftersom det fanns en stor enighet kring 

en rad sociala frågor. Skillnaderna mellan de borgerliga och social

demokratiska kvinnorna bestod, har det hävdats, i synen på moderskapet, 

där de socialdemokratiska kvinnorna mera värnade om rätten att fa vara 

hemma med barnen. Detta gällde arbetarkvinnorna i basorganisationerna där 

proklamationerna kring husmodern och kvinnan i hemmet var starka. 

Skribenterna i Morgonbris tillhörde själva yrkeskvinnorna och intog därför 

en betydligt mera modifierad hållning till hemarbetet. Snarare kan man säga 

att det fanns en strävan ut ur hemmet in i det större sociala livet, om man 

läser artiklarna i Morgonbris som behandlar hemmet och bostaden. 

120 Julia Ström, "Konstsinne och hemtrevnad", Morgonbris november 1909. s 6-9. 
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Ellen Key skrev om behovet av bostadsinspektion. Under rubriken "En 

förbisedd kvinnlig rättighet och en kvinnlig uppgift" talade hon om att 

kvinnorna, som var ansvariga för hemmen, hade rätt att ställa krav på en 

sund bostad. Ellen Key pekade inte bara på de hygieniska kraven utan 

passade på att framhålla behovet av arbetsbesparande åtgärder i hemmen. 

Motivet var att kvinnorna skulle vinna tid för sociala uppgifter. Därför 

skulle de inte bara låta sig nöjas med vad byggmästarna erbjöd dem. Även 

om hemmet ofta var kvinnans arbetsplats måste man konstatera att villkoren 

för arbetet var mycket illa tillgodosedda. Ansvaret för detta lade Ellen Key 

till stor del på kvinnorna själva. 

Kvinnorna ha icke varit produktiva inom sitt egentliga arbetsområde; de ha själva 
följt slentrianen och därför nöjt sig med denna i de bostäder, männen danat åt dem. 
Må de nu börja att uppfinna, att ingripa; må de på arkitektbyråer utbilda sig till 
sakkunniga bostadsinspektriser; må de som självständiga eller assisterande 
arkitekter fa ett ord med i lösandet av byggnadsproblemen; må de börja verka för 
det ändamålsenliga och vackra i stället för att gripa efter det granna och 
obekväma!121 

I Morgonbris skrev även de kända agitatatorerna Kata Dalström och Hulda 

Flood^om hemmet. Kata Dalström bidrog med en artikel om John Ruskin 

som hon hyllade som en hemmets konstnär. Kata Dalström slog an ett bil

dande tonfall när hon framhöll att det faktiskt är lika enkelt att tillverka 

vackra och smakfulla inventarier som fula, "det fordras bara att folk far 

detta klart för sig, så blir det fula bannlyst". Ellen Keys skrift, Skönhet i 

Hemmet, åberopades och Kata Dalström förenade sig med Ellen Key i att 

hävda att "hela människan förfinas genom en ädel omgivning".122 Kata 

Dalström skilde sig i sin argumentation och sina exempel knappast från 

smakfostrarna. Detta kan naturligtvis hänga samman med hennes klasstill

hörighet och inte hennes partitillhörighet. Här ska dock framhållas, att de 

bildande och upplysande ideal som Kata Dalström använde sig av i första 

hand hade emancipatoriska syften. Kata Dalström ville på allvar förmedla 

vad hon uppfattade som värdefull information till arbetarkvinnorna. 

När Hulda Flood mer än ett decennium senare tog till orda i Morgon

bris var mycket förändrat. Ansvaret för tidningen låg hos Social

demokratiska kvinnoförbundet sedan 1920. Hulda Flood värvade kommis-

121 Ellen Key, "Kvinnlig bostadsinspektion: En förbisedd kvinnlig rättighet och en 
kvinnlig uppgift", Morgonbris april 1910, s 2f. 
122 Kata Dalström, "John Ruskin", Morgonbris december 1911, s 5f. 
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sionärer på sina agitationsresor.123 Kvinnorna hade då fatt rösträtt vilket för

anledde Hulda Flood att skriva i Morgonbris om "Kvinnorna - hemmen -

och politiken". Upprörd avfärdar hon föreställningen att kvinnors politiska 

engagemang skulle hota hemmens skötsel. 

En sådan fråga verkar enbart löjlig om man granskar hur stort antal kvinnliga leda
möter vi ha i riksdag, landsting och kommunala institutioner. Och även om vi gå 
längre och undersöka hur stor procent av kvinnorna, som deltaga i det politiska 
upplysningsarbetet inom våra partiorganisationer, så finna vi även där endast en 
liten bråkdel av de svenska kvinnorna.124 

Däremot utpekade hon fattigdomen som det stora hotet. Fattigdomen ska

pade trångboddhet och nödbostäder. Fattigdomen drev mödrarna till arbete 

utom hemmen och barnen lämnades åt sig själva. Det var fattigdomen och 

slitet som gjorde kvinnan trött och nervös och som hindrade henne från att 

"ta del av de kunskaper som skulle göra henne mera kompetent för sitt an

svarsfulla kall." Hulda Flood var inte främmande för att det fanns kvinnor 

som faktiskt inte var intresserade av hushållsarbete men som på grund av 

rådande samhällsförhållanden tvingades till det, men trots det var fattig

domen den stora stötestenen för en verklig förändring. För Hulda Flood var 

lösningen att arbetarklassens kvinnor och män solidariskt slöt sig samman. 

Då skulle man, menade Hulda Flood, kunna fa ekonomiska förhållanden 

som gjorde det möjligt för mödrarna "att i lugn och ro ägna sig åt sina hem 

och åt sitt ansvarsfulla kall som uppfostrare,"125 

I Morgonbris argumenterades kring hemmet och bostadsfrågan på ett 

sätt som i mycket liknade de borgerliga socialreformatoriska föreningarna. I 

själva verket fanns det en stor överensstämmelse även när det gällde 

personer. Gertrud Bergström, initiativtagaren till Föreningen för Rationell 

Hushållning och dessförrinnan skribent i Konsumentbladet, publicerade sig i 

Morgonbris. Tidningen använde sig av utdrag ur Konsumentbladet. Gertrud 

Bergström underströk vad flera av de andra medarbetarna framhållit. 

Kvinnorna med sin sakkunskap måste bli aktiva. Inte bara genom att 

kritisera vad som gjordes utan genom att "söka tänka ut praktiska reformer 

och sedan förmå herrar byggmästare att begagna sig av och vidare utföra de 

erbjudna idéerna."126 

123 Marianne Swedmark, Hulda Flood: Socialist, agitator, kvinnopionjär, Idéhistoriska 
skrifter nr 18 (Umeå, 1993), s 97. 
124 Hulda Flood, "Kvinnorna - hemmen - och politiken", Morgonbris mars 1925, s 2. 
125 Hulda Flood, "Kvinnorna - hemmen - och politiken", Morgonbris mars 1925, s 11. 
126 Gertrud Bergström, "Några betingelser för hemtrevnad", Morgonbris september 1915, 
s 8. 
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Jag nämnde tidigare att kvinnorna gjorde bostadsfrågan till en kommu

nal valfråga 1903 och därmed engagerades fler kvinnor än brukligt i valet. 

1921, då kvinnorna fick rösta för första gången, fanns bostadsfrågan fort

farande med. Nu var den inte i valrörelsens centrum av artiklarna i 

Morgonbris att döma, men bostadsfrågan behandlades i flera inlägg. Anna 

Lindhagen inledde en artikel om samhällets barnavård med några 

påståenden om bostadsfrågan. Hon slog fast att en av de viktigaste 

betingelserna för ett hem var en ordentlig bostad och fann det beklagligt, ja, 

en sjuk punkt i samhällslivet, att bostadsfrågan inte kunnat lösas. För en 

familj ansågs två rum och kök nödvändiga för att tillfredsställa de behov 

som fanns i ett hem. Det var då viktigt menade Anna Lindhagen, att det ena 

rummet inte stod städat, obegagnat, avstängt och dött.127 

Eva Wigforss skrev i valnumret en kvinnornas önskelista. Hon uttryckte 

där den blygsamma förhoppningen att bostadsstandarden skulle höjas till 

vad som gällde före kriget. Hon upplevde att de bostäder som fanns inte 

kunde benämnas hem eftersom varenda del av bostaden upptogs av 

sängplatser. Avskildheten inom hemmet, såväl som mellan hemmen, var 

mycket bristfällig och den aktuella bostadsstandarden påminde om forna 

tiders fattiggårdar. Så Eva Wigforss efterlyste sunda, ändamålsenliga och 

vackra hem.128 

Under 1920-talet presenterades i Morgonbris flera artiklar om hemmet 

och bostaden. Mattis Hörlén skrev om bosättningen på ett sätt som väl 

överensstämde med liknande samtida artiklar i HSB:s tidskrift Vår Bostad. 

Hon hänvisade till Ellen Keys skrift Skönhet för alla. På det hela taget 

skiljer sig inte hemidealet i Hörléns artiklar från det som presenterats i 

debattskrifter och på utställningar. Vardagslivet och ändamålsenligheten be

tonades och den ogenomtänkta traditionen med stilmöbler och finrum 

ifrågasattes. Genren att skriva påminner om hur Ellen Keys utställning på 

Arbetarinstitutet presenterades i Dagny som en dialog mellan ett nygift par i 

färd med att sätta bo. 

Även om flera artiklar handlar om den ständigt närvarande skönheten i 

hemmen så glömdes inte bostadens mera grundläggande, materiella sidor 

bort. Morgonbris lät översätta en artikel av den österrikiska social

demokraten Emma Freundlich som presenterade en stor hemutställning an

ordnad av kvinnor. Där förordades förutom en allmän modernisering av 

hemmen, arbetsgemenskap mellan husmödrarna. Väl medveten om att en 

127 Anna Lindhagen, "Om samhällets barnavård", Morgonbris valnummer 1921, s 4ff. 
128 Eva Wigforss, "Kvinnornas önskelista", Morgonbris valnummer 1921, s 13. 
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sådan organisering kunde stöta på svårigheter framhölls dock att husmöd

rarna genom gemenskap i arbetet skulle fa både frihet och likaberättig" 

ande.129 Kollektiv organisering av hemmens arbete prövades i olika debatter 

men något verkligt genombrott kom egentligen aldrig. Först med kommu

nala barnstugor, skolmåltider och industrins billiga konfektion befriades 

kvinnorna från en del av hushållsarbetet. När kvinnornas sedan seklets 

början enträgna uppmaning till männen att dela ansvaret för hemmen så 

småningom fick ett visst genombrott, avlastades kvinnorna ytterligare från 

hemarbetet.130 

Alltsedan den politiska bostadsdebattens början hade argumentet att en 

arbetarbostad borde innehålla två rum och kök framförts. Denna åsikt hade 

fortfarande aktualitet på 1920-talet. Hård kritik riktades mot samhällets pri

oriteringar av författaren till artikeln "Två rum och kök". Där framhålles hur 

offentliga byggnader som Stadshuset uppförts till en kostnad som skulle 

motsvara "1.600 goda arbetarhem om två rum och kök".131 Men kritiken 

drabbade även arbetarna själva. 

Jag har nämligen tyckt mig finna, att arbetarna aldrig med samlad slagkraft ge 
något ordentligt eftertryck åt sina krav i bostadsfrågan. Och dock måste väl varje 
förnuftig människa, hon må vara kroppsarbetare eller ej, säga sig, att det minsta en 
gift arbetare bör nöja sig med, är två rum och kök!132 

Detta uttalande torde rikta sig till den egna socialdemokratiska rörelsen. För 

alltsedan bostadsfrågan blev en viktig social fråga har dess främsta och mest 

energiska förespråkare varit socialliberaler och konservativa social

reformatorer. Givetvis har flera socialdemokrater som Ernst Blomberg, 

Fredrik Ström och Gustav Wahl flitigt motionerat för förbättrade bostäder 

men någon framskjuten position inom den socialdemokratiska politiken 

hade inte bostadsfrågan. Artikelförfattaren belyste bostadsfrågan genom 

jämförande exempel, inte minst med situationen i USA där arbetaren hade 

en boendestandard som för svenska förhållanden tedde sig närmast utopisk. 

En nästan vanmäktig kritik riktades även mot industrialismens konsekvenser 

för människors levadsvillkor. Men den avgörande appellen riktades till 

samhället. 

129 Emmy Freundlich, "Arbetsgemenskap för husmödrarna", Morgonbris juni 1925, s 7. 
130 Anita Nyberg, Tekniken, kvinnornas befriare?: Hushållsteknik, köpevaror, gifta 
kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet-1980-talet, diss. 
(Linköping, 1989). 
131 C. Thornborg, "Två rum och kök", Morgonbris, januari 1926, s 3. 
132 C. Thornborg, "Två rum och kök", Morgonbris, januari 1926, s 4. 
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Jag upprepar det: det är ovärdigt staten eller primärsamhället, att en arbetare skall 
ha mindre än 2 rum och kök till hem, detta oavsett om husfadern har stadigvarande 
arbete eller ej. Samhället måste obönhörligt krävas på detta. 
Ett gott hem betyder så oändligt mycket. Först i detta kan personlighetsvärdet 
utvecklas, först i detta vaknar socialt medvetande, först där förvärvas sinnesro och 
jämvikt. Och det betyder framför allt ett livskrafitigare framtida släkte."133 

Som framgår av citatet ovan skiljer sig argumentationen för en bättre bostad 

inte nämnvärt från socialreformatorernas och smakfostrarnas retorik. Det 

goda hemmet är både ett mål och ett medel. Det är ett samhälleligt mål för 

att kunna skapa en rättvisa bland människor. Bostaden borde vara en 

rättighet. Men den goda bostaden och det goda hemmet är ett medel för den 

viktiga personlighetsutvecklingen och det är övningen i hemmet som ger 

förutsättningar för ett bärkraftigt framtida samhälle. 

Alla dessa uttalanden ka sägas uttrycka en strävan efter att definiera 

samhällets minsta beståndsdel. Även om man kan säga att det fanns tenden

ser att betrakta individen som den minsta enheten inte minst i samband med 

kraven på kvinnornas ekonomiska självständighet och oberoende, fortsatte 

familjen att betraktas som samhällets minsta planeringsenhet. Och familjens 

materiella bas är hemmet. För att skapa ett gott bärkraftigt hem måste det 

finnas en god bostad. Detta är helt logiskt och begripligt med den syn på 

samhällets struktur som gång på gång demonstrerades i debatten. 

Tidevarvet 

Tidevarvet kom ut första gången i november 1923. Tidskriften var parti

politiskt oberoende. Gruppen kring den kvinnliga medborgarskolan på 

Fogelstad hade tagit initiativet och angav tonen. Elin Wägner var tilltänkt 

som redaktör men var till vännernas besvikelse alltför upptagen av ett nytt 

romanprojekt för att ställa sin tid till förfogande för tidskriften. Det dröjde 

dock bara till sommaren 1924 innan hon övertalats att bli Tidevarvets 

redaktör.134 Tidevarvet var ett forum för samhällsfrågor i vid mening men 

också kulturfrågor hade sin givna plats i spalterna. Utan att här närmare 

presentera Fogelstadgruppens ideologiska utgångspunkter måste dock 

framhållas den betydelse som fastes vid personlighetens betydelse inom po

litiken. Tidevarvet började ges ut i anslutning till att kvinnorna röstat för 

133 C. Thornborg, "Två rum och kök", Morgonbris, februari 1926, s 10. 
134 Lena Eskilsson, Kamratsamhället: kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 
(Stockholm, 1991), s 111. Elin Wägner var redaktör fram till 1927, då hon efterträddes av 
Carin Hermelin. 
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första gången och var ett viktigt forum för att diskutera politikens inriktning 

och organisering. 

Här kommer endast att granskas i vilken mån kvinnorna kring 

Tidevarvet intresserade sig för bostaden och hemmet under 1920-talet.135 

Bostaden och hemmet var ingen stor fråga i Tidevarvet. Det uteslöt inte en 

relativt regelbunden rapportering om aktuella utställningar och andra mera 

offentliga tillställningar som berörde bostaden och hemmet. Få artiklar 

skrevs om bostaden och hemmet utan någon utifrån kommande anledning. 

Detta kanske inte är ägnat att förvåna eftersom Tidevarvet i än högre grad 

än Morgonbris förde de yrkesverksammas och samhälleligt aktivas talan. 

Däremot kanske man kunde väntat sig en mera reflekterad hållning kring 

hemmets betydelse för den enskilde och för samhället. 

Elisabeth Tamm skrev dock en artikel 1925 om den goda bostaden. Den 

var svar på en ledare av Gusav Cassel i Svenska Dagbladet där Elisabeth 

Tamm apostroferades. Hon anslöt till den gängse uppfattningen om den 

goda bostadens betydelse "för hela vårt folk och vårt land." I det 

sammanhanget passade hon på att kritisera Stockholms stad för att den så 

villigt tillhandahöll medel för de oerhörda kostnader som byggandet av 

Stadshuset förde med sig. Däremot, hävdade hon, fanns inte några sådana 

medel att tillgå när bostäder skulle byggas. "Men bostadsfrågan är och för

blir en av våra allra viktigaste samhällsfrågor."136 

Elisabeth Tamm återkom med rapporter om bostadsfrågan, inspirerad 

av upplevelser hon gjorde i Oslo. Där fördes en framsynt kommunal 

bostadspolitik under 1920-talet som imponerade och inspirerade Elisabeth 

Tamm. Hon framhöll att alltsedan Oslo byggnadskontor öppnade i april 

1914 hade man uppfört låga hus med bra lägenheter. Detta sätt att bygga var 

tämligen kostsamt och frågan om detta var en klok bostadspolitik inställde 

sig, menade Elisabeth Tamm. Hon svarade med en motfråga. "Har varje 

medborgare i ett samhälle rätt till ett hem? Den frågan kan svårligen besva

ras med annat än: ja."137 

Det som Elisabeth Tamm uppfattade som utmärkande för bostads

byggandet var att det måste grunda sig på en viss samhällssolidaritet. Efter

som kommunen bygger i samhällets tjänst måste de enskilda medborgarnas 

berättigade krav beaktas, menade hon. Ett sådant bostadsbyggande hade 

135 Tidevarvet fortsattes att ges ut till 1936. 
136 Tidevarvet 1925:49. 
137 Elisabeth Tamm, "Vad Oslo gjort för bostadsfrågans lösning", Tidevarvet 31/10 1925, 
s i .  
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förutsättningar att dämpa motsättningarna mellan samhällsklasserna, vilket 

kunde bidraga till att värna om "hemmets helgd". 

Elisabeth Tamms uppfattning om hemmet grundades på tidens uttalade 

krav. Tillgången till ett hem var först och främst att betrakta som en rättig

het. Sedan var det rimligt att ställa vissa krav på bostadens beskaffenhet, 

som att den skulle ha "tidsenlig och praktisk utrustning" och så förstås vara 

ljus, luftig och solig. Visserligen menade Elisabeth Tamm att det skulle ta 

lång tid innan fattigkvarteren och hyreskasernerna hade förvandlats till så

dana hem, "men kanske är ingen verksamhet av sådan betydelse för fram

tiden som denna."138 Att betrakta tillgången på en bostad som en samhällelig 

rättighet och därmed ett samhälleligt ansvar var ovanligt. Skulle denna upp

fattning verkligen tagits på allvar stod samhället inför en mycket stor upp

gift. Ännu höll politikerna, med undantag av socialdemokrater, denna fråga 

ifrån sig. 

Bostadsinspektriser gavs tillfälle att skriva i Tidevarvet, vilket under

stryker den positiva inställning till yrkesverksamhet och professionalisering 

som tidskriften representerade. En bostadsinspektris från Oslo skrev om 

bostadsnöden i sin hemstad, särskilt den bland de ensamstående mödrarna. 

Hon fick också tillfälle att 1929 skriva en stor entusiastisk artikel om de nya 

moderna husen i Frankfurt.139 Även Stockholms bostadsinspektris på 1920-

talet, Elsa Flodin, skrev om bostadsfrågan. Intressant nog framhöll hon 

Stockholms Arbetarehem som förebildligt när staden skulle uppmuntra till 

ytterligare bostadsbyggande genom subventioner till, bland andra, filan

tropiska bostadsföretag och kooperativa föreningar.140 

I Tidevarvet artikulerades en positiv inställning till de nya moderna 

hemmen. Särskilt köken uppmärksammades. Entusiasmen över den nya 

tekniken som med hjälp av elektricitet förmodades göra hushållsarbetet lät

tare kom vid flera tillfällen till uttryck. Särskilt i rapporteringen från olika 

utställningar uppmärksammades den nya tekniken. På Bygge och Bos ut

ställning 1924 på Norr Mälarstrand rapporterades om ett "elektriskt kök".141 

Dammsugaren som presenterades på Bygge och Bos Lidingöutställning 

138 Elisabeth Tamm, "Vad Oslo gjort för bostadsfrågans lösning", Tidevarvet 31/10 1925, 
s i .  
139 Lulli Lous, "Bolignöd, nödboliger og kostens valg", Tidevarvet 10/5 1924 samt "Den 
brännande bostadsfrågan", Tidevarvet 30/11 1929. 
140 Elsa Flodin, "Bostadsbrist och billiga hyror", Tidevarvet, 23/11 1929. 
141 Tidevarvet, 22/11 1924. 
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1925 lovordades och ackompanjerades för övrigt av annonser för AEG:s 

dammsugare Vampyr.142 

HSB som bostadsbyggande organisation uppmärksammas i Tidevarvet. 

Rapporteringen är positiv även om man är kritisk till de kostnader som är 

förbundna med att fa en lägenhet inom kooperationen. Kritiken mot kost

naderna ansågs höra samman med markpolitiken som för övrigt gavs ett 

relativt stort utrymme. Detta är inte ägnat att förvåna eftersom jordfrågan 

var en av Tidevarvets hjärtefrågor. Särskilt noterades att HSB:s lägenheter 

var utrustade med alla moderna bekvämligheter. Detta fann man mycket 

tillfredsställande. 

Av alla artiklar som på ett eller annat sätt behandlade bostadsfrågan var 

det endast en som tydligt profilerade sig i förhållande till den allmänna upp

fattningen om vad som var viktigt att beakta. 1926 skrev Anna Pallin en 

lång artikel om kooperativa hem. Vad vore mera rimligt 1926 än en rappor

tering om HSB:s kooperativa hem? Redan då hade tusentals lägenheter 

byggts till summor som vida översteg kommunens investeringar för 

bostäder. Men Anna Pallin skrev alls inte om HSB. Istället skrev hon en 

kritisk artikel mot stadens och samhällets oförmåga och ovilja att ta ansvar 

för bostadsfrågan. Hon såg mycket pessimistiskt på möjligheterna att finna 

en lösning på bostadsfrågan. I det läget uppmanade hon människor att helt 

enkelt ta i besittning stora våningar och omvandla dem till kooperativa hem. 

Hon hade själv utomordentligt god erfarenhet av att bo på detta sätt, vilket 

hon då hade gjort i åtta år. Anna Pallin pläderade för ett kollektivt boende. 

Hon menade att detta var ett mycket rimligt sätt att bo med tanke på att 

"människan är ett socialt djur. Och ensamhetskänslan är en vampyr som 

suger ut henne." Dessutom hävdade hon att det var angeläget att bo 

tillsammans ur "individuell uppfostringssynpunkt"143 

Sporadiska inlägg i den allmänna debatten om kollektiva bostadsformer 

förekom, men de måste ha uppfattas som uppseendeväckande i en debatt 

som annars så totalt var inriktad på familjebostäder. Efter Pallins artikel 

kom dock inget ytterligare inlägg. Hennes uppmaning förklingade till synes 

ut i tomma intet. 

Förutom den relativt sporadiska rapporteringen om bostadsfrågan före

kom enstaka artiklar som tog upp husmoderns situation. Som väntat kanske 

yrkades på att husmoderns arbete skulle ses som ett yrke. Med tanke på 

vilka underverk en duktig husmoder ansågs kunna åstadkomma även i de 

142 Tidevarvet, 10/10 1925. 
143 Anna Pallin, "Kooperativa hem", Tidevarvet, 27/11 1926 . 
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fattigaste hem vore det rimligt att kräva en obligatorisk utbildning för hus

mödrar. Hemmens rationella skötsel skulle inverka mycket positivt särskilt 

på de mindre bemedlades hem. "Vill vi ha fler ekonomiskt skötta hem, fler 

andligt och kroppsligt välvårdade barn, låt oss då arbeta för en obligatorisk 

husmodersutbildning."144 Jämfört med socialdemokraten Ruth Gustafssons 

värnande om det enskilda hemmets autonomi uppmuntrade tidevarvs

kvinnorna till att öppna hemmen för insyn på det att hemmen skulle kunna 

förändras - allt för att öka kvinnornas kompetens och samhällets samlade 

välfärd. 

I Tidevarvet var således inte hemmet och bostadsfrågan någon stor 

fråga. Få känslosamma inlägg om hemmets betydelse för familjen och för 

samhället presenterades. Särskilt frånvaron av inlägg rörande barnens fost

ran och sedlighetsaspekterna som annars var så vanliga lyste med sin från

varo i Tidevarvet. Kvinnor som mödrar ägnades enbart ett marginellt 

intresse. Man rapporterade om bostadsfrågan som en aktuell samhällsfråga 

och var mest entusiastisk inför utsikten att se hemmen moderniserade med 

hjälp av den nya tekniken. "Hemmen först" vid elektrifieringen, skrev man i 

tidskriften.145 Inte heller husmodersyrket fick någon stor uppmärksamhet 

vilket kanske kan förklaras med att tidevarvskvinnornas hjärta fanns i de 

övergripande frågorna om jorden och freden. 

* 

De arenor som här presenterats har samtliga på ett eller annat sätt berört 

hemmet och bostaden. Med tanke på att hemmet så självklart ansågs vara 

kvinnans plats och intresseområde ägnade kvinnorna själva frågan 

förvånansvärt ringa uppmärksamhet. Morgonbris var mest uppmärksam på 

hemmet och inte minst på kvinnans situation. Kvinnornas ringa problemati-

sering av frågan kanske kan förklaras med att den fanns alltför nära inpå för 

att kunna analyseras och politiseras. Att fa syn på sig själv inom den privata 

sfar där alla kvinnor utan undantag var mer eller mindre verksamma, krävde 

en distansering som inte alla hade möjlighet att tillägna sig. Många var kri

tiska mot kvinnornas situation i hemmet, vilket framskymtar i olika sam

manhang. Hemmet som ett fängelse och kvinnan som en slav var bilder som 

allt annat än idylliserade hemmet. Men därifrån till att kritiskt betrakta 

bostadens och hemmets uppgift för den enskilda, för familjen och för sam

144 Hildur Hult, "Husfru-yrket", Tidevarvet, 31/1 1925. 
145 Tidevarvet, 24/4 1925. 
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hället var ett stort steg. Krav på medinflytande och krav på respekt framfor 

allt för moderskapet artikulerades av flera. 

De kvinnor som deltog i en kritisk debatt om hemmet var i de flesta fall 

professionaliserade inom områden som utvecklats ur hemmet. Bostads-

inspektriser, skolkökslärarinnor och hemkonsulenter kunde från sin position 

utanför hemmet tydligare fa syn på vad som förekommit därinne. De 

hemmavarande kvinnorna själva hade ingen alternativ utkikspunkt. Det är 

därför inte förvånansvärt att det var yrkeskvinnorna som så småningom drev 

fram radikala förslag för hemmens omorganisering. Det är kanske inte 

heller förvånande att så många män uttalade sig om hemmet. De hade en al

ternativ plats som gjorde det möjligt att tala om bostad, hem och familj som 

objektiva enheter möjliga att påverka och förändra. De flesta kvinnor sak

nade denna alternativa plats. För dem var hemmet den enda möjliga. 
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Bostadsfrågan kan icke lösas på annat sätt, 
än att kommunen övertager uppförandet av 
bostäder åt medborgarna.146 

15. Kommunpolitik 
Filantroper, socialreformatorer och vetenskapsmän utvecklade ett politiskt 

engagemang som gjorde bostadsfrågan till en samhällelig angelägenhet. 

Med detta förstås att bostadsplanering och bostadsbyggande inte längre an

sågs vara av intresse enbart för den enskilde byggmästaren utan att resultatet 

av enskilda initiativ hade samhälleliga konsekvenser. Flera ville också 

politisera bostadsfrågan genom att helt enkelt placera den på stads

fullmäktiges dagordning och för den delen även på riksdagens. Krav på le

gala åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden eller för att 

hindra dem att uppstå förutsattes hanteras genom politiska beslut. Mark

frågan var en angelägenhet som många ansåg vara avgörande för bostads

politiken, och markpolitiken utvecklades också till ett centralt styrmedel i 

bostadspolitiken. Finansiering var en annan grundläggande fråga som skulle 

kräva en särskild utredning. Översiktligt kan nämnas att just kreditfrågan 

tidigt hanterades på regeringsnivå då det gällde att hitta finansieringsformer 

för egnahemsbyggandet. En rad olika reformer genomfördes som 

underlättade finansieringen för kooperativa bostadsföreningar. Först på 

1920-talet blev det en etablerad ordning att de stora kooperativa 

föreningarna fick förtroendet att handlägga den så kallade sekundärkrediten, 

alltså den del som slutfinansierade byggandet. 

I den kommunala politiken handlade mycket av debatten om 

finansiering, och socialdemokraterna riktade kritik mot att bostadsfrågan 

betraktades mera som en ekonomisk än en social angelägenhet. Var då 

verkligen bostadsbyggandet, som de socialpolitiskt aktiva hävdade, en del 

av socialpolitiken och sålunda inte bestämd av den kapitalistiska 

produktionsapparaten? Detta var en fråga som man verkligen kämpade med 

i stort sett fram till 1930-talet då socialdemokraterna inlemmade 

146 Stockholms Stadsfullmäktiges protokoll med tillhörande yttranden jämte motioner 
1917, Yttranden den 30 mars 1917, § 8 , s 279. Yttrande av Carl Lindhagen i en debatt 
angående uppförande av två tillfälliga byggnader av trä. 
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bostadsfrågan i socialpolitiken, samtidigt som bostadsproduktionen fortsatte 

att vara i händerna på de stora byggföretagen. 

Inom kommunalpolitiken kämpade man också om centrala ideologiska 

spörsmål som ytterst handlade om synen på jämlikhet. Var de fattiga värda 

att fa en boendestandard som var jämförbar med övriga grupper? Eller an

såg man att de fattiga hade andra behov som legitimerade en annan, lägre 

standard än den som gällde för medel- och överklass? 

För att belysa det kommunpolitiska agerandet har debatten här ställts i 

centrum med koncentration på några viktiga tidpunkter, då särskilt mycket 

uppmärksamhet ägnades bostadsfrågan. Givetvis var den politiska debatten 

mera omfattande och betydligt mer vittförgrenad än den som fatt plats här. 

Begränsningarna har gjorts utifrån valet att främst skildra de mindre bemed

lades bostäder i staden Stockholm. 

Särskilt intressant vad gäller kommunpolitiken är att se hur social

demokraterna agerade. De kom tidigt in i politiken och särskilt Gustav Wahl 

kom från 1910-talet att föra socialdemokraternas talan i Stockholms 

stadsfullmäktige. Han var i mångt och mycket en föregångare till Gustav 

Möller genom sitt envisa hävdande av att nöden ska förebyggas. Debatten 

mellan socialdemokraternas ståndpunkt och andra som var kvar i före

ställningen att bostadsfrågan inte var en samhällsfråga utan borde regleras i 

den privata sfären var stundom mycket het. 

* 

Den socialliberale politikern Adolf Hedin motionerade i bostadsfrågan i 

riksdagen 1881 och 1882 och där fördes ett nytt förslag fram som kunde 

bidraga till en belysning av hur bostadsfrågan kunde lösas. Hedin ville 

stärka de boendes egna möjligheter att bilda föreningar för att på så sätt 

ordna sitt boende. Stockholms stad hade dittills gjort vissa tomtupplåtelser 

för icke spekulativa företag såsom AB S:t Erik 1875. 1877 agerade skydds

föreningarna, de filantropiskt verksamma kvinnorna i de olika församling

arna, med ett upprop om bidrag till en byggnadsfond. 1880 gjordes en andra 

bostadsräkning i Stockholm följd av ytterligare sådana 1890, 1893, 1894 

och 1900. Intensiteten i bostadsräkningarna, varav de tre sistnämnda 

utfördes av Gustaf Sundbärg, tycks ha varit relaterad till en ökad aktivitet i 

bostadsdebatten. 

Trots att allt flera bostadsföreningar såg dagens ljus motverkade den 

rådande lagstiftningen deras verksamhet. Föreningslagstiftningen gav näm

ligen inte de boende rätt till sin bostad. Detta var ju annars ett av huvud

syftena. Om just rätten att fa tillgången till bostaden tryggad motionerade 
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Adolf Hedin. Hans motion fick inte tillräckligt gehör och det skulle dröja till 

1895 innan föreningslagstiftningen ändrades. Men i sin argumentation för 

han fram betydelsen av att arbetare som strävar efter att självständigt klara 

sitt boende också ska fa samhällets stöd för detta. 

Kommunen var emellertid fortsatt villrådig trots den tilltagande med

vetenheten om bostadsbristen och de problem som uppstod som en kon

sekvens av bostadsbristen. Kommunen ägde mark som den 1891 upplät åt 

Stockholms Arbetarehem och några år senare för AB Manhem. Men trots att 

det fanns vidsträckta markområden inom det "Större Stockholm"147 underlät 

staden att köpa dessa utan lämnade fältet fritt för skrupellösa exploatörer. I 

oktober 1893 höll bankdirektör J.H. Palme föredrag om bostadsfrågan på 

Nationalekonomiska föreningen. Föredraget uppmärksammades i pressen 

och ledde till en mindre debatt med bland annat stadsfullmäktigeledamoten 

C. A. Söderlund som var en flitig debattör och motionär i bostadsfrågor. 

C.A. Söderlund var något av en politisk högervilde i stadsfullmäktige. 

Han var inte särdeles intresserad av partipolitik och det var också en kon

flikt mellan Söderlund och Allmänna valmansförbundet som gjorde att han 

inte fick någon plats i stadsfullmäktige vid 1910 års val. Han tillhörde inte 

de akademiskt skolade utan satte en heder i att ha klarat sig i livet med det 

egna arbetet som insats. Hans väg hade gått från sågverksarbetare i Dalarna 

till trävaruhandlare och fastighetsägare i Stockholm, en förvandling från fat

tig arbetare till miljonär. Trots att han i flera avseenden företrädde högern 

stred han på demokraternas sida mot den rådande politiska ordningen.148 

I slutet av 1800-talet hade en del undersökningar av arbetarnas bostads

förhållanden redan gjorts bland annat med medel från Lorénska stiftelsen 

och publicerats i deras skriftserie. Icke desto mindre fann sig C. A. 

Söderlund föranlåten att i en motion i december 1895 föreslå bildandet av 

en kommitté som skulle utreda arbetarnas bostadsförhållanden.149 Söderlund 

hade själv några år tidigare intresserat sig för detta, men just då fanns ingen 

akut bostadsbrist. Snabbt förändrades situationen varvid Söderlund hävdade 

att bostadsbristen inte längre bara var en fattigvårdsfråga. Med det åsyftade 

han konsekvenserna av stadens strukturella förändring, där innerstaden be

147 G.H. von Koch, "Arbetarebostads- och egnahemsfrågan", Social Tidskrift 1902, s 297. 
"Större Stockholm", detta uttryck använde von Koch när han ville framhålla stadens 
möjligheter att sörja för arbetarnas bostäder inom ett område som låg utanför malmarna. 
148 Yngve Larsson, Mitt liv i stadshuset (Stockholm, 1977), s 27. Söderlund utgav sina 73 
motioner i en diger volym, C.A. Söderlund, Motioner väckta hos Stockholms 
Stadsfullmäktige 1888-1910 (Stockholm, 1911). 
149 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtanden och Memorial: Bihang 
n:is 1-61, 1896 I, Bihang nr 32, "I: Herr Söderlund motion", s 5. 
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byggdes med "stora uthyrningspalatser" som möjligen var bra för de för

mögna men som medförde stora olägenheter för "samhällets talrikaste 

klass" - arbetarbefolkningen, vilken fick flytta till samhällets utkanter. 

Söderlund hänvisade till de goda erfarenheter man hade i Köpenhamn 

av arbetarnas självhjälp, liksom goda erfarenheter av filantropiska bostads

bolag.150 Dessa argument kom sedan i debatten att användas mot ett direkt 

kommunalt byggande även om det kanske inte var tänkt så från början. 

Söderlund framhöll att de filantropiska företagens värde inte minst bestod i 

att de avstod från den värdeökning som markvärdesstegringen medförde och 

som i ett spekulativt byggande skulle leda till hyreshöjningar. Söderlund 

som själv var byggare visste vad han talade om och han var en av många 

som sedermera förordade en aktiv kommunal markpolitik för att förhindra 

spekulationsbyggande. Kommunen borde helt enkelt undandra viss mark 

från spekulativa investeringar och upplåta den för arbetarbostäder.151 

Söderlund framförde den tanke som i början av 1900-talet fick sin praktiska 

lösning genom tomträtten. 

Motionen var alltför omfattande för att Söderlund skulle fa allmänt ge

hör men hans idé om en bostadsundersökning vann bifall. Undersökningen 

skulle särskilt inrikta sig på att belysa trångboddhet och inneboende

systemet. Programmet för undersökningen gjordes av den reformvänligt 

sinnade moderate fullmäktigeledamoten, Stockholms Dagblads redaktör W. 

Walldén, kommersrådet Th. Nordström och "röde greven" Hugo Hamilton. 

Själva undersökningen anförtroddes åt statistikern Karl Key-Åberg. De 

frågor som utgjorde programmet kan sägas ha varit en sammanfattning av 

vad som faktiskt uppfattades som innehållet i bostadsfrågan. De 

summariska bostadsräkningarna gav inte tillräcklig information om lägen

heternas faktiska storlek, inte heller om antalet boende och inneboende eller 

hyrorna. Dessutom ansåg man det vara viktigt att fa kunskap om 

bostädernas hygieniska standard. Dessa frågeställningar uppmanades Karl 

Key-Åberg att statistiskt belysa. Intressant nog kompletterades den 

statistiska undersökningen med rapporter från de hembesök som gjordes av 

en särskild grupp personer. De som gjorde hembesöken beskrev med 

inlevelse hur fattigdomen och nöden tvingade fram det mänskliga elände 

som fanns bakom statistikens siffror. 

150 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtanden och Memorial: Bihang 
n:is 1-61, 1896 l, Bihang nr 32, "I: Herr Söderlund motion", s 3f. 
151 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtanden och Memorial: Bihang 
n:is 1-61, 1896 I, Bihang nr 32, "I: Herr Söderlund motion", s 5. 
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Key-Åbergs undersökning gjorde tydligt att bostadssituationen för de 

flesta fattiga var alarmerande. Samtidigt måste det tas med i beräkningen att 

eländesskildringarna utgick från en krets av människor som var vana vid 

helt andra villkor. De var något av besökare i en för dem helt främmande 

kultur. 

Bostadspolitisk debatt med anledning av Key-Åbergs undersökning 

Key-Åbergs undersökning fick omedelbara konsekvenser för debatten. Knut 

Tengdahl, som sedermera skulle bli en mycket aktiv kommunpolitiker med 

starka bostadspolitiska intressen, hade publicerat en utredning om 

hamnarbetarnas bostadsförhållande i Lorénska skriftserien. Han agerade på 

ett offentligt möte om bostadsfrågan i november 1897, troligen anordnat av 

Studenter och Arbetare, där han häftigt kritiserade de kommunala myndig

heterna, inte minst för tomtpolitiken. På mötet förordades byggande av här

bärgen för husvilla och att staden måtte upplåta tomter för filantropiska 

bostadsföretag. Det vore, menade han, en handling inte bara av rättfärdighet 

utan också ekonomiskt klokt med hänsyn till de dryga fattig- och sjuk

vårdskostnaderna. 152 

Ytterligare en direkt följd av Key-Åbergs undersökning, som avgavs på 

våren 1897, var Hugo Hamiltons motion i november som syftade till att 

närmare undersöka de husvilla. Hugo Hamilton ville veta vilka de husvilla 

faktiskt var och särskilt fåste han uppmärksamheten på de husvilla barn

familjerna.153 Han menade att det mycket väl kunde vara så att de husvilla 

var "sträfsamma, oförvitliga människor" som helt enkelt inte hade råd att 

betala de hyror som krävdes för att fa tak över huvudet. 

Den undersökning som Hugo Hamilton motionerade om är särskilt 

intressant genom att den så tydligt länkade samman det kommunala upp

draget med de filantropiskt verksamma. Uppdraget anförtroddes nämligen 

samma år åt Albin Lindblom. Han framlade sin rapport redan i slutet av 

januari 1898, samma år som han blev fattigvårdsinspektör i den då 

omorganiserade fattigvården. Några år tidigare hade han varit föreståndare 

för Föreningen för Välgörenhetens Ordnande. Vid tidpunkten för under

sökningen hade han lämnat föreståndarskapet men samarbetade med 

föreningen för att genomföra undersökningen. Föreningen hade nämligen en 

132 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D:ll, "Bostadsfrågan och den 
kommunala bostadspolitiken", s 13. 
153 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial: Bihang 
n:is 1-61, 1898 I, Bihang 21:1, "GrefVe Hamiltons motion", s 1-3. 
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väl fungerande organisation med lokala kommittéer som kunde hjälpa till att 

samla in uppgifter om bostadssituationen. 

Lindbloms uppdrag bestod dels i att definiera begreppet husvilla dels att 

beskriva omfattningen av husvilla människor. Han redogjorde för hur 

männikor tvingades att bo i olika nödbostäder som rivningshus, vedbodar, 

källare och andra utrymmen vilka inte rimligen kunde rubriceras som 

bostäder. Härbärgen var bara salar, avdelade med pappväggar, verkstads

lokaler hade försetts med avskilda bås. Människor bodde i rum med 

sekundär dager och med en slasktratt "hvarifrån uppsteg sådana mefitiska 

ångor, att de inneboende måst sönderslå ett fönster - och detta vill säga 

mycket - för att få s.k. frisk luft från förstugan, men likväl ledo de af 

hufVudvärk och qväljningar, då de inträdde, och till och med svimmade".154 

Denna beskrivning gjorde ett visst intryck på politikerna och på filantro-

perna inom FVO. I samband med Lindbloms utredning inkom FVO med en 

skrivning till kommunen om att kommunen verkligen borde se till att nöd

bostäder av det slag som beskrivits försvann. 

Lindblom påvisade förekomsten av oacceptabla bostadsförhållanden för 

de husvilla som han indelade i olika kategorier för att enligt uppdraget 

verkligen fa syn på vilka de var. De reellt husvilla saknade bokstavligen 

bostad och bodde under bar himmel. Men Lindblom menade att även de 

som bodde i asyler och nödbostäder borde ses som husvilla eftersom de 

saknade en egentlig bostad - de hade bara tak över huvudet. Det var de 

senare bostädernas vidrighet som han skildrade. Konsekvensen av 

Lindbloms bedömning av vad det betydde att vara husvill stärkte uppfatt

ningen att en bostad också måste vara ett hem. Kvalitativa krav måste kunna 

ställas även på den enklaste bostad. Samtidigt konstaterades att de husvilla 

dominerades av supiga män i första hand och i de värsta fallen även supiga 

kvinnor. Lindblom beklagade detta, men drog inte slutsatsen att de fick 

skylla sig själva. Tvärtom borde staden stärkas i sitt ansvarstagande. "I 

snyggt, beboeligt skick, med ordnad förvaltning och tillsyn af på stället 

boende, dugande folk skulle de kunna bidraga till familjernas upprättande i 

stället för, såsom nu, till deras förfall."155 Modellen för hur staden borde 

154 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial: Bihang 
n:is 1-61, 1898 I, Bihang 21: II, "Den af beredningsutskottet föranstaltade utredning", s 
10. 
155 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial: Bihang 
n:is 1-61, 1898 I, Bihang 21: II, "Den af beredningsutskottet föranstaltade utredning", s 
17. 
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hantera uthyrandet av goda bostäder hämtade Lindblom från filantropernas 

vicevärdinnesystem. 

Stadsfullmäktige anslog faktiskt pengar för att bygga såväl barnasyler 

som vuxenasyler, bostäder för de akut husvilla. Men medvetenheten om att 

bostadsfrågan inte bara kunde reduceras till en fattigvårdsfråga växte sig 

starkare. I Lindbloms uppdrag hade inte ingått att komma med förslag till 

lösningar. Den fråga som alltmer pockade på svar var om staden kunde 

skjuta från sig ansvaret för bostadsfrågan med hjälp av rena nödhjälps

åtgärder tillsammans med åtgärder av filantropisk natur. Det fanns således 

en konflikt mellan uppfattningen att marknadskrafterna skulle reglera 

bostadsmarknaden, möjligen i krissituationer med hjälp av filantropiska 

insatser och uppfattningen att bostaden skulle undandras marknaden och 

göras till en del av socialpolitiken. 

Det stod allt mera klart att krissituationer måste regleras med bostads

politiska åtgärder även om den förhärskande uppfattningen var att bostads

byggandet borde överlåtas till den fria företagsamheten. Det stod också 

klart, att staden som stor markägare faktiskt hade möjlighet att även lång

siktigt styra bostadsbyggandet. Som redan framgått fanns en partipolitisk 

enighet i uppfattningen om bostadsfrågans betydelse, men det skulle ut

kristallisera sig tydliga partipolitiska skiljelinjer vad gällde bostads

politikens mål och medel där socialdemokraterna skulle komma att hävda 

ett kommunalt ansvar även för bostadsproduktionen. 

Stadsfullmäktige tycks ha varit oförberedd inför uppgiften att hand

lägga bostadsfrågan. Församlingen presenterades för flera förslag utifrån. 

Ett exempel på detta var liberala valmansföreningen som med stöd av 

Lindbloms utredning under senare delen av 1898 lämnade en framställning 

till stadsfullmäktige med ungefär samma innehåll som socialdemokraten 

Knut Tengdahls. Det var riksdagsmannen M.F. Nyström som förde liberala 

valmansföreningen talan och ville på det bestämdaste fa vederlagt inställ

ningen att det fanns en bostadsbrist bara för dem som inget dög till. 

Nyström hävdade att Stockholms stad förutom härbärgen skulle bygga 

billiga och sunda bostadshus och överlåta dem till arbetarföreningar eller 

enskilda och att staden måtte upplåta billiga tomter för dem som ville upp

föra arbetarbostäder till rimliga hyror. Han krävde också att staden skulle 
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avstå från ekonomiska vinster när de sociala kraven fordrade ett upplåtande 

av mark för bostadsbyggande.156 

Det fanns alltså vid det här laget ett antal beprövade kommunala åt

gärder som skulle kunna vidtagas för att komma till rätta med bostads

frågan. Ofta åberopades utländska erfarenheter som stöd för kraven. Men 

kommunens fullmäktige hade svårt att ta emot råd och synpunkter av det 

slag som nyss nämnts. Man menade helt enkelt att all bostadsnöd inte kunde 

förebyggas. Vad gällde kommunalt bostadsbyggande var det principiellt 

felaktigt eftersom stadsfullmäktige inte ansåg att staden skulle syssla med 

affärsverksamhet.157 

När debatten och besluten i fullmäktige rapporterades i Stockholms 

Dagblad framhölls att Stockholms stad borde kunna bygga för sina egna 

arbetare, upplåta billiga tomter för dem som uppförde arbetarbostäder och 

slutligen bygga härbärgen och asyler för husvilla. Trots en positiv och aktiv 

rapportering i pressen om behovet av åtgärder i bostadsfrågan, och trots 

publicerandet av såväl Key-Åbergs som Lindbloms undersökningar, 

reagerade kommunledningen avmätt på reformkraven. 

Bostadspolitiskt genombrott 

En av stadsfullmäktiges pålitligt konservativa, generalkonsul Edvard 

Fränckel, tog det initiativ i bostadsfrågan som kom att leda till ett 

kommunalt genombrott. Fränckel motionerade i november 1898 om att sta

den skulle anslå 900 000 kronor för att bygga bostäder åt sina egna 

arbetare.158 Efter det att motionen behandlats kom den endast delvis att bi

fallas i maj 1899. Då anslogs 575 000 kronor även om det var nära att 

summan hade begränsats ytterligare.159 

Bostäderna byggdes och de som flyttade in var mycket nöjda. Men 

någon ökad enskild byggverksamhet kunde inte förmärkas. Då dristade sig 

Fränckel till att år 1901 fullfölja sin motion genom att föreslå att för ytterli

gare 425 000 kronor bygga lägenheter om ett rum och kök för dem som ar

156 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial 1899, 
Utlåtande nr 87, s 15-22. Nyström motionerade även i riksdagens andra kammare 1899, 
Motion nr 146. 
157 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial 1899, 
Utlåtande nr 87, s 1. 
158 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial 1899 I: 
Bihang n:is \-6\, Bihang 48, "Herr Fränckels motion", s 1-6. 
159 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts Utlåtande och Memorial 1899 I: 
Bihang n:is 1-61, Utlåtande nr 96, s 6. 
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betade i stadens tjänst.160 Det var ett mycket blygsamt förslag. Tillväxten av 

antalet arbetare översteg i själva verket antalet lägenheter som producera

des. Förslaget möttes av motstånd i drätselnämnden som hade ansvar för 

stadens finanser. Och trots att det fanns krafter inom fullmäktiges 

beredningsutskott som ville tillstyrka motionen tog man intryck av de eko

nomiska argumenten och föreslog avslag på motionen med motiveringen att 

det torde finnas en lämpligare tidpunkt längre fram då sådana åtgärder 

skulle kunna vidtagas.161 

Detta avslag blev en tändande gnista i bostadsdebatten. Tidningarna 

reagerade kraftigt och hävdade att Fränckels förslag självklart borde gå 

igenom. I Stockholms Dagblad i november 1902 pläderade man för att ut

reda bostadsfrågan i hela dess vidd.162 Detta krav kom samtidigt med att 

Studenter och Arbetare arrangerade ett möte i Betelkapellet. Utan tvekan 

bidrog opinionen till att då fullmäktige skulle behandla motionen dagen ef

ter bifölls den trots beredningsutskottets förslag på avslag. Fränckel kunde 

med hjälp av statistik från byggnadsnämnden avvisa påståendet att det vid 

den aktuella tidpunkten byggdes mera än då motionen 1899 till dels till

styrktes. Fränckel kunde också stärka sin argumentation med stöd av 

Sundbärgs bostadsundersökning på initiativ av fattigvårdsnämnden vilken 

1902 populariserad publicerades i Social Tidskrift,163 

En annan ledamot i stadsfullmäktige, Ludvig F. af Klintberg, stödde 

livligt motionen med tillägget att åtgärderna borde verkställas snarast, af 

Klintberg argumenterade emellertid starkt för mindre lägenheter. De tidi

gare uppförda lägenheterna var om två rum och kök. af Klintberg förordade 

ettrumslägenheter och hävdade att "i stället för att såsom vid de föregående 

byggnadsföretagen inreda en hel massa 2-rums lägenheter - det är nämligen 

alldeles onödigt att för dessa arbetare inreda lägenheter om 2 rum, kök och 

tambur med beqvämligheter - så bör man inreda lägenheter om 1 rum och 

kök, hvilket är hvad arbetarne behöfVa och hvarmed de också hafva uttryckt 

sin belåtenhet, så snart nämligen dessa lägenheter om 1 rum och kök äro af 

någorlunda jämna dimensioner."164 Den någorlunda jämna dimension som 

åsyftades var fyrtio kvadratmeter jämfört med den tio kvadratmeter större 

160 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande yttranden 1901, Yttranden 
den 27/9 1901 § 15, s 310-312. 
161 Stockholms Stadsfullmäktiges utlåtande och memorial, 1902 2,Bihang 120. 
162 Stockholms Dagblad, 26/11 1902. 
163 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden 1902, Den 26 
november 1902, yttranden, s 539. 
164 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden 1902, Den 26 
november 1902, § 6, s 541. 
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tvårumslägenheten. Af Klintberg hade förstås satt sig in i de bostads

undersökningar som gjorts och funnit att arbetare till mycket stor del bodde 

i just ettrumslägenheter. Vid den aktuella tidpunkten fanns uppenbarligen 

inte tillräckligt många i fullmäktige som kunde gå emot honom på den 

punkten. Det finns väl ingen anledning att överdriva betydelsen av det en

skilda inlägget. Det går dock inte att komma ifrån att den möjlighet som 

förslaget om tvårumslägenheter för arbetare inneburit återigen försvann. 

Ettrumslägenheten med sin inbyggda trångboddhet förblev normen i ytter

ligare två decennier. 

I fullmäktigedebatten gjorde sig, som redan nämnts, Gustaf Tamm 

hörd. Hans närvaro och inlägg visade återigen på det viktiga samband som 

fanns mellan kommunalpolitiken och filantropin i bostadsfrågan. I 

Föreningen för Välgörenhetens Ordnande satt alltså Gustaf Tamm som ord

förande mellan 1889 och 1905. Han blev 1902 aktiv politiker i Stockholms 

stadsfullmäktige, där han utmärkte sig bland annat i den viktiga debatt om 

bostadsfrågan som ägde rum den 26 november 1902. Han yttrade sig just så 

försiktigt om bostadsfrågan som man gjorde inom FVO. Tamm förordade 

att staden i första hand skulle bygga för sina egna arbetare - den fråga som 

var på dagordningen. Men Tamm förordade inte ett mera generellt kommu

nalt bostadsbyggande. I debatten framhöll han att det var lika viktigt att 

avhjälpa bostadsbristen som det var att stärka banden mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Dessutom menade han att goda bostäder verkade upp

fostrande så att sedligheten ökade och kärleken till samhället och det egna 

hemmet blev större. Kärlek, men också en fruktan för att de goda för

hållandena skulle rubbas, skapade en stabilitet bland arbetarna. Med tanke 

på dessa ovägbara vinster skulle en eller annan högre procents ränta på 

byggkostnaderna vara av mindre betydelse.165 Tamm hänvisade slutligen till 

den skrivelse som FVO avfattat och ställt till Stockholms stadsfUll" 

mäktige.166 Tamm var själv konservativ och hade svårt att tänka sig ett mera 

generellt stöd från staden till de boende. Han verkade inte desto mindre 

enträget för att bostadsfrågan skulle bringas till en lösning. 

Bostadsfrågan och kommunvalen 

Under den kommunala valkampanjen 1903 spelade bostadsfrågan en viktig 

roll i valkampanjen. Då var som bekant de partipolitiska grupperingarna 

165 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden 1902, Den 26 
november 1902, s 532. 
166 FVO:s arkiv, FVO: Protokoller 1/7 1902-30/6 1903, protokoll 15/12 1902, bilaga A. 
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tämligen vaga och det går inte att på något bestämt sätt dra gränslinjer mel

lan grupperna, åtminstone inte i bostadsfrågan. Ändå måste hävdas att 

vänsterkrafterna med 1903 års val kom att bli mera pådrivande och aktiva. 

Vid detta val blev valdeltagandet stort jämfört med tidigare. Året före 

röstade endast 11% av de röstberättigande medan 1903 deltog inte mindre 

än 29%. I dessa siffror döljer sig en intressant ökning av antalet röstande 

kvinnor.167 1903 skedde en stark omsättning av ledamöter så att liberalerna 

och de frisinnade ökade sin andel och att den förste socialdemokraten, Ernst 

Blomberg, tog plats i fullmäktige. Uppsvinget för vänsterkrafterna fortsatte 

fram till 1908 års val. Under denna tid stod bostadsfrågan i centrum för 

debatterna.168 

Redan samma år som Ernst Blomberg kom in i fullmäktige deltog han i 

debatten om bostadsfrågan tillsammans med den likaledes nytillkomne Carl 

Lindhagen. På dagordningen stod en debatt om åtgärder mot bostadsbristen. 

Inläggen var tämligen vaga, men Carl Lindhagen betonade att det fanns en 

klar risk att staden segregerades genom att arbetarbostäderna förlades till 

stadens ytterområden. Detta förhållande hade tidigare omtalats av Gustaf 

Sundbärg. Lindhagen menade därför att man aktivt borde verka för att det 

byggdes smålägenheter även på centralt belägna tomter. 

Ty för en lycklig och sund utveckling af ett stadssamhälle är det af vikt, att olika 
samhällsklasser vistas samt hafVa sin utkomst och sitt yrke på samma ställe i 
staden, så att icke staden blir fördelad i olika kategorier på det sätt att i utkanterna 
bor en klass, i mellanbandet en klass och i centrum en annan klass. Det länder till 
stor skada för storstädernas utveckling, att förhållandena utveckla sig i den 
riktningen.169 

Ernst Blomberg instämde i Lindhagens yttrande och återkom senare med 

anledning av ett annat inlägg och påpekade att det i Sverige inte varit lätt att 

verka för arbetarbostadsföreningar. Blomberg menade att arbetarna visst 

inte var främmande för att mildra bostadsnöden genom självhjälpsarbete. 

Men i Stockholm hade det varit "hardt när en utopi" att förverkliga något 

liknande. Blombergs förhoppning var därför att staden kunde ställa sig väl

villig om sådan självhjälpsorganisering skulle komma till stånd.170 

167 Social Tidskrift, 
168 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D: 11, "Bostadsfrågan och den 
kommunala politiken", s 28. 
169 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande yttranden 1903, Yttranden 
den 1 april 1903, § 10, s 301 f. 
170 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden 1903, Yttranden 
den 1 april 1903, § 10, s 303. 
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Här bör också nämnas att en annan fullmäktige, Claes G. Norström, 

med stöd av bland andra Gustaf Tamm 1902 föreslog att stadsfullmäktige 

skulle tillsätta en kommitté om sju personer för att "dels att så allsidigt som 

möjligt undersöka och utreda orsakerna till de i Stockholm rådande otill

fredsställande bostadsförhållandena, särskildt i afseende på smålägenheter, 

dels att föreslå de åtgärder, som från det allmännas sida må kunna vidtagas 

för att förbättra dessa förhållanden.'"71 Denna kommitté blev tillsatt och 

medlemmarna som utsågs med hjälp av slutna valsedlar vid ett möte den 16 

mars 1903 var byggmästare Axel N. Andersson, grosshandlare Magnus 

Elliot, lektor Sixten von Friesen, Edvard Fränckel, docente Karl Hildebrand, 

civilingenjöre Claes G. Norström och Stockholms arbetareförenings 

ordförande, skomakarmästare P. Olsson. Olsson avled emellertid strax efter 

valet och ersattes den 2 juni med G.H. von Koch.172 

Inte desto mindre kan konstateras att de bostadspolitiska frågorna, med 

den tillsatta kommittén, inte lika självklart hamnade i centrum i fullmäktige. 

Bostadspolitiska frågor hanterades i stället inom kommittén, som lade fram 

förslag 1904 och 1905. Först 1907 kom huvudbetänkandet.173 Många förslag 

presenterades men det var mycket fa som realiserades. Samtidigt med att 

kommittén lade fram sitt huvudbetänkande motionerade von Koch och Knut 

Kjellberg om en fond på tio miljoner för att uppföra kommunala bostäder 

för särskilda kategorier.174 Förutom stadens arbetare borde även ogifta 

arbetare och tjänstemän, tuberkulossmittade personer, samt änkor med barn 

och husvilla familjer beredas bostad genom stadens försorg. Eftersom von 

Koch suttit med i bostadskommittén kan motionen antas ge uttryck för de 

ambitioner som fanns i kommitténs utredning. Kategoriseringen av de 

bostadssökande torde i första hand ha berott på avsaknaden av en 

övergripande, generell, för alla boende gällande målsättning. I en situation 

då varje krav på kommunalt agerande ifrågasattes gällde det att urskilja de 

mest behövande och i första hand yrka på bistånd för dessa grupper.175 

171 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden 1902, Yttranden 
den 1 december 1902, s 564 
172 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden 1903, Yttranden 
den 16 mars 1903, § 16, s 52 samt den 2 juni 1903, § 23 , s 87. 
173 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskott: Bihang 117-226, 1907, Bihang nr 
161. 
174 Stockholms Stadsfullmäktiges handlingar: Protokoll, Yttranden, Motioner 1907, 
Motion nr 17, 1907. 
175 Ekonomhistorikern Mats Deland uppfattar von Kochs och Kellbergs agerande som ett 
led i disciplineringen av underklassen med bland annat åtskiljandet som strategi. En 
sådan läsning finner dock mycket lite stöd i motionens anslag. Se Mats Deland, 
"Bostäder och disciplin", Häften för kritiska studier 1996:1. 
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Den motion som von Koch och Tengdahl presenterade vann gehör och 

som ett av resultaten påbörjades exploateringen av Enskede. Det fanns i 

kretsen kring CSA ännu en vurm for trädgårdsstaden och Carl Lindhagen 

hade själv starka trädgårdsstadssympatier. Våren 1908 beviljades anslag för 

att bygga i Enskede vilket torde hänga samman med att riksdagen sedan 

1904 beviljade fördelaktiga lån åt småhusbyggande.176 

De hus som staden uppförde för att avhjälpa bostadsnöden var av 

enklaste slag. Låga trähus som närmast hade karaktär av baracker. 

Resultatet blev ändå ett mera enskilt boende eftersom familjerna i princip 

fick en egen ingång. Men dessa hus hade onekligen en stark karaktär av 

provisorier och det restes också invändningar emot dem i stadsfullmäktige. 

Herman Lamm i drätselnämnden menade, att man, då man bygger inne i 

staden, borde uppföra stenhus. Han hänvisade särskilt till de goda exempel 

som han ansåg att Stockholms Arbetarehems bostadshus utgjorde. 

Invändningen mot att sammanföra en mängd smålägenheter i stora kaserner 

kunde motverkas genom den förebildliga förvaltning som fanns i 

Stockholms Arbetarehem.177 Därmed åsyftade han troligen vicevärdinne-

systemet och utbudet av gemensamma bostadskomplement. 

Yngve Larsson som på nära håll följde kommunalpolitiken har i sina 

anteckningar inte bara redogjort för det faktiska händelseförloppet utan 

också kommenterat utvecklingen. Yngve Larsson kom att bli en av huvud

aktörerna när bostadsfrågan i huvudsak förvandlades till kommunal mark

politik. Yngve Larsson hävdar att man i de stora bostadsdebatterna i stads

fullmäktige från 1902 och framöver var i princip enig om att staden måtte 

ingripa eftersom de enskilda initiativen uteblev. Det fanns dock kvar 

gammalliberaler som i ett kommunalt engagemang såg utslag av socialism 

och därför av ideologiska skäl var motståndare till sociala insatser.178 

Intressant är att det fanns talare som såg kommunalt bostadsbyggande som 

uttryck för nykommunalistiska idéer. Detta var inte helt grundlöst. Det fanns 

bland socialdemokrater och socialister en föreställning vid den här tiden att 

socialismen skulle kunna realiseras genom förändringar på det kommunala 

planet.179 

176 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskott: Protokoll, Yttranden, Motioner 
1908, Protokoll den 27/3 1908, §4, s 116. 
177 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D: 11, "Bostadsfrågan och den 
kommunala bostadspolitiken", s 45. 
178 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D:ll, "Bostadsfrågan och den 
kommunala bostadspolitiken", s 33. 
179 Rolf Karlbom, Revolution eller reformer (Göteborg, 1985), s 87-103. 
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När man i stadsfullmäktige av ideologiska skäl argumenterade emot vad 

som uppfattades som ett slags kommunalsocialism var huvudargumentet att 

bostadsbebyggelsen borde uppföras i privat regi i ytterområdena, medan den 

inne i staden skulle begränsas till den mark som redan upplåtits för 

filantropiskt bostadsbyggande. Sådana argument avfärdades dock. Och 

Fränckel, som inkom med de första motionerna om byggande av bostadshus 

för arbetare, var visserligen konservativ men med, som Yngve Larsson 

uttryckte det, "en varm känsla för de av bostadsnöden drabbade". Fränckel 

hävdade - mycket kärvt: "Om en hungrande kommer och begär bröd kan 

man icke svara honom att man först måste undersöka mjölet."180 För att 

staden i rådande läge valde att ingripa i bostadsfrågan var det därmed inte 

sagt att kommunen för all framtid skulle ha ett sådant ansvar, ansåg 

Fränckel. 

Bostadsfrågan politiskt överskridande 

I den redogörelse som hittills gjorts för turerna inom stadsfullmäktige kan 

man urskilja att retoriken i det stora hela var mycket likartad vem som än 

talade. Segregeringen av boendet i den växande staden kritiserades. Den 

ostyriga utbyggnaden av staden stärkte uppfattningen att en aktiv kommunal 

markpolitik behövdes. Om bostäder skulle byggas i "det större Stockholm" 

måste även spårvägsnätet byggas ut. Så skedde även, men för många av de 

fattiga blev spårvagnsresan alltför dyr och därför kvarstod i praktiken 

olägenheterna med de perifera bostäderna. En trevande debatt om 

bostädernas storlek och standard befäste ettrumslägenheten som familje

bostad. Denna storlek ifrågasattes av socialdemokraterna även om de tving

ades ge efter för vad som framstod som ekonomiska realiteter. Ett genom

brott för reglering av bostädernas storlek och hyra kunde ha skett om 

kommunen effektivt utnyttjat sin möjlighet att styra kostnaden för marken. 

Uppfattningen att arbetare kunde nöja sig med en tämligen låg standard 

framfördes av bland andra socialdemokraten Harry Sandberg. Innan jag 

fortsätter med att beskriva bostadsdebatten under 1910-talet kan konstateras 

att stadens åtgärder i bostadsfrågan dittills var inriktade på markpolitiken. 

1910 väcktes den första socialdemokratiska gruppmotionen. Som första 

namn och trolig författare stod G. Gerhard Magnusson.181 Två namn som 

180 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D: 11, "Bostadsfrågan och den 
kommunala bostadspolitiken", s 51. 
181 Yngve Larsson hävdar att Gerhard Magnusson var författare. "Motionen var skriven 
av gruppens och sedermera stadsfullmäktiges ordförande, Social-Demokratens 
känslosamma socialreporter och senare chefredaktör Gerhard Magnusson." se s 157, 
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också fatt en särskild placering, närmast som undertecknare, var Carl 

Lindhagen och Knut Tengdahl. Bägge hade varit flitiga motionärer sedan 

tidigare och dessutom flitiga debattörer såväl inom stadsfullmäktige som 

utanför. Sammanlagt undertecknade tjugo socialdemokrater motionen bland 

dessa Gustav Wahl, som under 1910-talet blev en stridbar person just i 

bostadsfrågan. 

Gruppmotionen kan vara värd ett särskilt studium eftersom där fram

träder "representanter för Stockholms kroppsarbetande befolkning". Som 

redan framgått fanns bland undertecknarna socialreformatorer med nära 

samarbete med eller delaktighet i CSA. Tonen i motionen är utredande och 

en omfattande argumentation föregår de framställda kraven. Dessa stod i 

påtaglig överensstämmelse med till exempel filantropernas. Särskilt intres

sant är det faktum att man i motionen mycket kraftfullt tar avstånd från 

inneboendesystemet: "Uthyrning af någon del af lägenheten eller mot

tagande af inneboende skulle vara absolut förbjudet".182 Kampen mot inne

boendesystemet var, som framgått, en viktig del av kampen för bättre 

bostadsförhållanden. I motionen intog undertecknarna en påtagligt defensiv 

hållning inför möjligheten att höja standarden samtidigt som man yrkade på 

tillgång på bostäder för de fattiga. Visserligen var man helt införstådd med 

att "önskemålet för en arbetare med stor familj bör gå ut på erhållandet af en 

lägenhet om minst 2 rum och kök", men att man befarade att en sådan 

standardhöjning skulle motverka det primära önskemålet om att ge dem som 

lider under bostadsbristens vedervärdigheter en bostad till så billigt pris att 

de "kunde slippa inneboendesystemets obehag." 

Motionärerna yrkade således på att staden skulle uppföra bostadshus i 

sten, "huvudsakligen innehållande lägenheter om ett rum och kök samt 

afsedda för ordentliga arbetarefamiljer, med företrädesrätt för dem som ha 

många barn." Förordandet av företrädesrätt för barnfamiljer föregicks av en 

omfattande utredning av hur illa behandlade barnfamiljerna var. Det 

hävdades att familjer med många barn vägrades "man kan nästan säga 

systematiskt, till och med rätten att hyra en bostad."183 För att ytterligare be

lysa detta använde sig motionärerna av bostadsinspektionens rapporter, där 

det med all önskvärd tydlighet framgår vilka nästan oöverstigliga svårig

Yngve Larsson, Mitt liv i stadshuset, del 1 (Stockholm, 1977), s 157. Magnusson fick 
senare uppdraget att skriva den första socialdemokratiska historiken, vilken utkom 1922. 
182 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar: Protokoll, Yttranden, Motioner 1910, 
Motion nr 26, s 19. 
183 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar: Protokoll, Yttranden, Motioner 1910, 
Motion nr 26, s 19. 
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heter barnfamiljerna stod inför. Det kunde ta inte bara dagar utan veckor 

och månader innan en barnfamilj överhuvudtaget lyckades fa tak över hu

vudet, alltså inte alltid någon egentlig bostad. I detta sammanhang kan på

minnas om hur i Stockholms Arbetarehem och Govenii Minne de barnrika 

familjerna gavs företräde. 

I motionen hävdas inledningsvis med bestämdhet att nöden ska före

byggas. Visserligen är argumentationen knappast uppfordrande utan slår 

mer an en ton som förutsätter konsensus kring vissa grundläggande värde

ringar. Bland dessa finns uppfattningen att bristen på bostäder skapar 

"fattigdom och elände, dryckenskap och brott". Man menade att det borde 

ligga i samhällets eget intresse att tillhandahålla bostäder, eftersom inte bara 

de enskilda skulle fa det bättre utan den bättre hygienen, den högre moralen 

och den mera ordnade ekonomin skulle även gynna det allmänna.184 

Motionärerna förutsatte att orättfärdiga förhållanden skulle rättas till 

när man fatt kännedom om dessas existens. Ingenting i argumentationen 

förutsatte att några av stadens representanter skulle finna det i sin ordning 

att vissa människor var hemlösa. Motionärerna påtalade med kraft kravet 

om "en rättelse i det upprörande förhållande, att stadens invånare icke skola 

ha tillgång till människovärdiga bostäder utan få finna sig i ett förtvifladt 

hemlöshetstillstånd, om de än äro aldrig så ordentliga och samhälls-

nyttiga."185 

Motionen mynnar ut i ett krav om att bostäder av sten om ett rum och 

kök ska byggas inom stadens tullar. För att detta ska vara möjligt föreslås att 

lånemedel till ett belopp av fem miljoner kronor anslås varav en miljon "må 

upptagas i 1911 års stat." 

Motionen tegs ihjäl under många år. Argumentationen i motionen var 

säkert de flesta överens om men kravet att kommunen skulle bygga 

bostäder, alltså inte bara tillhandahålla mark, var något som inte ens de 

ivrigaste socialreformatorerna utanför socialdemokratin kunde ställa sig 

bakom. Efter fem år kom motionen upp till behandling. Detta skedde i 

samband med att socialdemokraterna lämnat in ytterligare två motioner. 

Dessa var skrivna av Fredrik Ström och Gustav Wahl. 

Gustav Wahl blev alltså den socialdemokratiske politiker som under 

1910-talet särskilt utmärkte sig i bostadsdebatten. I april 1915 skrev han en 

motion där han krävde omedelbara åtgärder rörande anslag om en halv mil

184 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar: Protokoll, Yttranden, Motioner 1910, 
Motion nr 26, s 1. 
185 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar: Protokoll, Yttranden, Motioner 1910, 
Motion nr 26, s 21. 
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jon kronor till uthyrningslägenheter i Bromma. Han citerade bostads

kommitténs betänkande från 1907 och tonen i motionen var snarlik G.H. 

Magnussons. Motionen undertecknades av ytterligare sjutton personer, 

varav några liberaler, bland andra G.H. von Koch och Emilia Broomé.186 

Fredrik Ström motionerade i september samma år "om omedelbara åt

gärder för uppförande av bostadshus för arbetare och andra mindre bemed

lade inom huvudstaden".187 Tonfallet i denna motion är betydligt mindre 

artigt än i socialdemokraternas första gruppmotion. Fredrik Ström riktar en 

hård kritik mot staden. "Stadens styrande se allt, höra allt, veta hur illa det 

är ställt, men ingenting göres."m Under den senaste tjugoårsperioden hade 

det förts en intensiv kamp för att lösa bostadsfrågan, framhöll Ström. Alla 

partier har varit överens om att något måste göras. Vid den aktuella tid

punkten, mitt under första världskriget, var tiderna krisartade inte mist 

genom de okontrollerbara kostnadsökningarna. Arbetslösheten var omfat

tande och människor måste beredas arbete, "därest icke ohjälpligt elände 

skall bryta in över stora befolkningslager". Fredrik Ström påpekade också 

med emfas att "hela den modärna socialpolitiken och socialvetenskapen 

kräver icke en negativ, utan en positiv, en förebyggande verksamhet - och 

ändock förnimmer man intet om något kommunalt bostadsbygge." Det är 

onekligen värt att notera att socialdemokraten Ström åberopade den 

moderna socialvetenskapen och socialpolitiken som vid den här tidpunkten 

var nära kopplad till katedersocialism och fabianism. De socialdemokrater 

som var engagerade i socialpolitiska frågor visade sig i praktiken dela 

övriga socialreformatorers analys av vilken politik som kunde komma till 

rätta med den omfattande sociala frågan. Aktiv socialpolitik var en själv

klarhet. Omfattningen av densamma var det därmot svårt att enas om. 

Formulerandet av krav på en förebyggande verksamhet var något som 

socialdemokraterna skulle återkomma till bland annat genom Gustav Wahl. 

Då Fredrik Ström avslutade motionen yrkade han inte bara på åtgärder utan 

vädjade till stadsfullmäktige att bland annat "för sitt stora ansvars skull" 

omedelbart vidtaga åtgärder. Ström ville få till stånd ett omedelbart bostads

byggande men också inom kort fa till stånd en plan där bostadsfrågans 

lösning i sin helhet presenterades. Motionen undertecknades av ytterligare 

186 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 
1915, Motion nr 8. 
187 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 
1915, Motion nr 20, s 1. 
188 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 
1915, Motion nr 20, s 1. 
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tolv socialdemokrater bland dem den redan nämnde Gustav Wahl samt Z. 

Höglund. 

Varken Gustav Wahls eller Fredrik Ströms motion ledde till någon 

omedelbar behandling. Under 1916 klagade motionärerna över långsam

heten. Fredrik Ström hade ju yrkat på åtgärder för bostadsfrågans lösning 

före den förste mars 1916. Stadsfullmäktige tog så äntligen upp samtliga 

socialdemokratiska motioner till behandling i maj 1916. Vid detta tillfälle 

behandlades även en framställan om stöd till kooperativt bostadsbygge. Det 

var då som tomter i kvarteret Motorn försåldes till SKB. Vad gällde 

socialdemokraternas krav på åtgärder gick stadsfullmäktige dem till mötes 

så tillvida som att beslut fattades om att staden skulle uppföra tre bostadshus 

för poliser och brandmän, således för stadens egna arbetare.189 Det kan 

tyckas som ett tämligen modest beslut med tanke på problemets omfattning. 

Ändå föregicks beslutet av häftiga ordväxlingar som framför allt handlade 

om finansiering och tomtförsäljning. Gustav Wahl talade, enligt Yngve 

Larsson, med stor hetta. Wahl menade att bostadsfrågan inte i första hand 

var en ekonomisk fråga utan en social.190 Strävan att undandra bostaden från 

marknaden och den ekonomiska sektorn visade på ett tydligt intresse att se 

tillgången till en bostad som en rättighet och en trygghetsfråga. Även 

socialdemokraterna Erik Palmstierna och Oskar Larsson hävdade att 

kapitalet svikit sina sociala uppgifter. Ingen hänsyn visades människorna, 

endast det krassa vinstbegäret styrde dess beteende. Därför kunde 

socialdemokraterna inte tillåta att bostadsproduktionen enbart var en fråga 

för privata initiativ. Oskar Larssons inlägg vittnade om ett socialistiskt syn

sätt och som sådant provocerade det många i en fråga där man sökte 

acceptabla kompromisser. Gustav Wahl använde sig av en annan mera 

känslosam vinkling genom att tala om hemmens betydelse och bostads

bristens elände.191 Efter många turer, där hela förslaget höll på att stupa, 

godkändes förslaget till ovan nämnda åtgärder. 

Svenska Stadsförbundet 

Som framgått var bostadsfrågan en utmaning för stadens politiker. Det är 

därför inte ägnat att förvåna att olika grupper bildades för att hantera denna 

för enskilda och för samhället angelägna problematik. Olika kommittéer 

189 Husen planerades att byggas i kvarteret Smedjan och i Bromma. 
190 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts utlåt.&memorial: Yttranden 1916, 
Yttrande 15/5 1916, s 273. 
191 Stockholms Stadsfullmäktiges Beredningsutskotts utlåt.&memorial: Yttranden 1916, 
Yttrande 15/5 1916, s 297. 
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hade arbetat och i mars 1916 tillsatte stadsfullmäktige en ny bostads

kommitté med uppgift att utröna vad staden kunde göra för att förhindra en, 

som man sade, oskälig hyresstegring. I kommittén satt Allan Cederborg 

ordförande och övriga ledamöter var C.H. Meurling, Jonas Folcker, som var 

den som motionerat i frågan, Gustav Wahl och Josef Norén. Framför allt 

C.H. Meurling var mycket aktiv och överhuvudtaget kanaliserades 

bostadsfrågorna till denna kommitté som verkade som ett slags bostads

nämnd. För att ge en bild av den flitiga verksamhet som förekom kan 

nämnas att kommittén under 1917 sammanträdde fyrtio gånger.192 

Den statliga bostadskommissionen som hade tillsatts 1912 och som 

under årens lopp publicerat en rad skrifter förlade, efter det att den 

kommunala bostadskommittén tillsatts, en stor del av sin verksamhet dit 

mycket beroende på att samma personer återfanns i de båda grupperna, 

ledamöterna Allan Cederborg och C.H. Meurling. Samtidigt fanns ett nära 

samarbete med det bostadsråd som konstituerats inom Svenska Stads

förbundet där Yngve Larsson var ledande.193 Ansvaret för bostadsfrågan låg 

således under en tid mycket tätt samlat i händerna på en begränsad grupp 

personer. 

Svenska Stadsförbundet var i allt väsentligt strikt formaliserat kring 

arbetet med att tillvarata städernas och övriga tätorters intressen. Förbundet 

utgick från CSA år 1908 och dess sekreterare blev Erik Palmstierna, en av 

de engagerade socialreformatorerna och sedermera socialdemokrat. Svenska 

Stadsförbundet kan ses som ett resultat av den strävan som kan sägas ha 

funnits inbyggd i CSA och för den delen i en hel del av den filantropiska 

verksamheten, nämligen att upphäva sig själv. Organisationen fanns där, 

baserad på frivilligt arbete, så länge ingen motsvarande kommunal eller 

statlig organisation kunde tillvarata och engagera sig i motsvarande frågor. 

Svenska Stadsförbundet hade ett samarbete med staten för att åstad

komma sådana förändringar som gagnade både städerna och samhället i 

stort. Många frågor handlade om ekonomi och förvaltning. Bostadsfrågan 

var givetvis en angelägenhet även för Svenska Stadsförbundet. Den fick en 

sådan framskjuten ställning att ett särskilt bostadsråd bildades 1917. Första 

mötet hölls den 14 december och i dess styrelse fanns Allan Cederborg och 

C.H. Meurling. Bostadsrådet kom att fungera som ett slags remissinstans för 

bland annat motioner i bostadsfrågan i riksdagen. 1916, när situationen på 

192 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D:ll, "Bostadsfrågan 1910-1950", s 
18. 
193 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D: 11, "Bostadsfrågan 1910-1950", s 
18. 
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bostadsmarknaden blev alltmera krisartad genom stegrade priser hemställde 

civilminister Otto von Sydow om ett sammanträffande med Svenska 

Stadsförbundets styrelse för att överlägga om bostadsfrågan. På civil

ministerns initiativ ordnade Svenska Stadsförbundet en bostadskonferens i 

april 1916. Denna resulterade i en viss press på kommunerna att uppföra 

åtminstone nödbostäder. Dessutom förordades stöd till kooperativa bostads

föreningar i form av billig mark eller låneborgen. Vid samma tillfälle 

uppmärksammades den okontrollerbara prissättningen på byggmaterial.194 

Ytterligare frågor som hyresnämnd och kommunalt låneansvar var uppe till 

diskussion och Svenska Stadsförbundet menade att genom bostads

konferensen skedde ett genombrott för kommunal bostadspolitik.195 

Detta omdöme kan tyckas något förhastat. Visserligen uppfördes en del 

nödbostäder och en hyresnämnd inrättades. Denna hade dock inga egna 

befogenheter utan uppträdde som medlare i tvister.196 Kommunerna hade 

dock en viss press på sig att förhålla sig till bostadsfrågan. Men delar av den 

offentliga bostadspolitiken kom att bestå av oklarheter kring ansvarsfrågan 

där kommunen ville skicka ansvaret till staten som ansågs vara alltför 
197 passiv. 

På CSA:s bostadskongress 1916 talade Lilienberg, dåvarande planchef i 

Göteborg, om att hyreskasernerna i sten med smålägenheter var ett dåligt 

sätt att bygga. Han förordade tvåvånings trähus. Dessa var mera flexibla 

eftersom de små lägenheterna enkelt kunde slås samman till större om så 

önskades. Detta uttalande refererades på ett sätt som tyder på att åsikten 

delades av företrädare för Svenska Stadsförbundet. Arkitekt Sigurd 

Westholm uttalade sig likaledes vid ett senare tillfälle i Svenska 

Stadsförbundets tidskrift mot de höga hyreskasernerna. Han menade att för 

att hindra dessas uppförande måste en ny stadsreglering införas. På hem

utställningen på Liljewalchs 1917 ställde, som nämnts, Svenska Stads

förbundet ut ett antal exempel på uppförda bostäder, kommunalt byggda 

eller kooperativa. Samtliga exempel var låga hus. 

Svenska Stadsförbundet var inte bara engagerat i de kvantitativa 

aspekterna av bostadsbyggandet. När Yngve Larsson talade om bostads

frågan med hjälp av utländska, främst engelska, exempel betonades de 

kvalitativa sidorna.198 I den första statliga bostadsutredningen kom Yngve 

194 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1916, s 162. 
195 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1916, s 246. 
196 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1916, s 247. 
197 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919, s 426. 
198 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919, s 327. 
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Larsson att sitta med, liksom arkitekt Sigurd Westholm. Den utredningen 

kom att uttrycka de värderingar och uppfattningar som fanns inom Svenska 

Stadsförbundet. Denna bostadsutredning argumenterade inte sällan utifrån 

medelklassvärderingar. Året innan utredningen började arbeta kunde man 

läsa om den lägre medelklassens behov i Svenska Stadsförbundets tidskrift. 

Den högre bostadskultur, som hittills funnits hos denna klass och som grundat sig 
på deras villighet att för bostaden betala en större andel av inkomsten än 
arbetarklassen, bör man emellertid om möjligt söka bibehålla.199 

Det betydde inte att Svenska Stadsförbundet var ointresserat av arbetar

klassens bostäder, bara det att medelklassens urbana bostadsvanor skattades 

högre och kom att fungera som referenspunkt när utredningen skrevs. 

Trots att ingenting egentligen tydde på att det skedde en avmattning av 

inflyttningen till städerna och att det dittills funnits i stort sett permanent 

bostadsbrist refererade märkligt nog Svenska Stadsförbundet okritiskt 

socialstyrelsens uppfattning om att det skulle ske en utflyttning från 

städerna.200 Kanske detta var en from önskan att de överväldigande 

problemen med byggandet av värdiga bostäder också för de fattiga på så sätt 

skulle finna sin egen lösning. 

Bostadspolitik efier kriget 

Gustav Wahl fortsatte att motionera i bostadsfrågan delvis utifrån arbetet i 

bostadskommittén. Socialdemokraternas genomgående krav var att kom

munen skulle ta ansvar för bostadsbyggandet. Socialreformatorer som von 

Koch och Knut Kjellberg, som ständigt betonade vikten av bostadsfrågans 

lösning och alls inte var negativa till kommunala insatser menade dock att 

själva bostadsbyggandet skulle ske med hjälp av privata initiativ.201 Social

demokraterna hävdade ihärdigt, ibland med stöd av företrädare för andra 

partier, att den enskilda företagsamheten inte tog något socialt ansvar om 

inte vinsterna blev tillräckligt stora. 

En av de kringgående rörelser som gjordes av staden för att komma 

undan det kommunala ansvaret för alla som var husvilla eller bodde i över

befolkade bostäder handlade om att försöka utreda om det fanns en dold 

199 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919, s 391. 
200 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1921, s 95. 
201 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar: protokoll, Yttranden, Motioner 1907, 
Motion nr 17 samt uttalanden i debatten 2 mars 1908, Stockholms Stadsfullmäktiges 
Beredningsutskott: Protokoll, Yttranden, Motioner 1908, s 204f och 21 oktober 1918, 
Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 1918. 
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lägenhetsreserv. Under stadsfullmäktigedebatten i oktober 1918 framkom 

uppfattningen att det skedde en utflyttning från Stockholm.202 Dessutom var 

de okontrollerbara kostnadsökningarna ett skäl till tveksamhet, vad gäller de 

kommunala insatserna. De förslag som man röstade fram var subventioner 

till bostadsföretag som SKB, Holmia och Stockholms Arbetarehem. 

Företrädare för staden hoppades alltså mycket på de kooperativa och 

filantropiska organisationerna. Dessutom var man välvillig till subventioner 

åt företag som ville bygga åt sina anställda. 

Ekonomiska subventioner med hopp om ökat bostadsbyggande kunde 

emellertid inte på långa vägar lösa bostadsbristen. Den var alltför stor. 

Dessutom fördes en sidodebatt i fullmäktige som gällde de subventionerade 

lägenheternas storlek. Det fanns företrädare som menade att även medel

klassens bostadsbehov var påträngande och att därför byggandet inte bara 

skulle gälla smålägenheter utan även flerrumslägenheter. Gustav Wahl, som 

alltid var med när bostadsfrågan debatterades, kommenterade omsorgen om 

medelklassen. Han påminde om att den rimliga målsättningen att varje 

arbetarfamilj skulle disponera en tvårumslägenhet ännu var så långt ifrån att 

kunna infrias att han knappast trodde att den någonsin skulle kunna 

realiseras.203 

År efter år fortsatte debatten i samma banor. Socialdemokraterna 

yrkade ständigt på kommunalt bostadsbyggande men fick mycket lite gehör 

för sin ståndpunkt. I samband med nyvalet, då allmän rösträtt gällde år 

1919, fanns en kvinnlig röst med i debatten. Elisabeth Östman-Sundstrand 

deltog i en debatt om köksstandarden i de bostäder som var under upp

förande. Hennes deltagande godtogs med kommentaren att, eftersom 

kvinnans arbetsplats är i hemmet, bör hon ha inflytande på hur hennes 

arbetsplats utformas.204 

Efter partisplittringen fortsatte vänstersocialisterna med Fredrik Ström i 

spetsen att motionera i bostadsfrågan. 1919 hemställde han om en bostads

kommission för en social lösning av bostadsfrågan som bland annat skulle 

innehålla ransonering av överstora våningar, lyxrestauranger, villor och 

andra liknande byggnader. Som väntat avvisades förslaget till ny bostads

202 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 
1918, Yttranden 21 oktober 1918, s 915. 
203 Stockholms Stadsfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 
1918, Yttranden 21 oktober 1918, s 901. 
204 Stockholms Stdasfullmäktiges Protokoll med tillhörande Yttranden jämte Motioner 
1919, 20 oktober 1919, §6, s 853ff. 
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kommission. Den tidigare tillsatta bostadskommitténs uppgifter hade 1919 

övertagits av fastighetsnämnden. 

Under hela 1910-talet var positionerna fastlåsta. Inom stadsfullmäktige 

kunde man inte samfällt bejaka tanken på ett permanent kommunalt 

bostadsbyggande. Trots kontinuerlig kritik av de provisoriska bostäderna 

som tekniskt undermåliga, med väggar fulla av ohyra, samt med en under

målig standard fortsatte man bygga på det sättet. Gustav Wahl var mycket 

kritisk.205 

In på 1920-talet fortsatte debatten ungefär på samma sätt. Demokratise

ringen av politiken forde fram socialdemokraterna i ledande ställning inom 

rikspolitiken med chans att vidtaga kraftfulla åtgärder i bostadsfrågan. Vid 

samma tidpunkt utbröt omfattande strejker bland byggnadsarbetarna och all 

byggnadsverksamhet förlamades. Det var som om socialdemokraterna 

tappade kraften att driva igenom angelägna beslut. Deras inhopp i den poli

tiska ledningen blev den gången kortvarigt. 

Under 1924 uppkom en intressant nyorientering då socialdemokraterna 

avstod från krav på kommunalt byggande efter det att bostadskooperationen 

erbjudit sig att bygga, om kommunal sekundärkredit beviljades. I det läget 

tog kommunisterna på sig uppgiften att hävda vikten av kommunalt 

bostadsbyggande. De som förde kommunisternas talan var Karl Kilbom och 

John Andersson. Motivet var ekonomiskt. De menade att kooperationen nog 

var bra men att den inte löste bostadsfrågan för dem som saknade pengar till 

kooperativt medlemskap.206 Som vi ska se i nästa avsnitt var annars 

kilbomkommunisterna pådrivande inom kooperationen. Kraven på 

kommunalt bostadsbyggande kan därför inte uppfattas stå emot det hastigt 

ökande kooperativa bostadsbyggandet. 

* 

Inom kommunalpolitiken i Stockholm fördes bostadsfrågan på allvar upp på 

dagordningen 1895 med Söderlunds motion om den bostadsutredning som 

Karl Key-Åberg utförde. I den stora bostadsdebatten 1903 tog den då 

nyvalde socialdemokraten Ernst Blomberg i mycket försynta ordalag till 

orda med stöd av Carl Lindhagen. Trots detta kan man säga att det skedde 

ett politiskt genombrott för bostadsfrågan vid denna tid främst representerad 

genom den då tillsatta Bostadskommissionen. I dess slutbetänkande 1907 

205 Stockholms Stadsfullmäktiges Yttranden N° 1-25 1921,25 april 1921, s 268-271. 
206 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar 1-3: Protokoll, Yttranden och Motioner 
1924,15 december 1924, s 722-737. 
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åskådliggjordes de principiella ståndpunkter som skulle prägla debatten i 

decennier. I kommitténs förslag framställdes det kommunala byggandet för 

egna arbetare som en lämplig åtgärd för att minska bostadsproblemet. Trots 

att ett sådant förfarande nogsamt studerats utomlands och många röster 

höjdes därför, tycktes idén alltför socialistisk för att vinna gehör. Av 

kommitténs arbete blev förslaget om bostadsinspektion genomfört om än i 

blygsam omfattning. 

Redan vid denna tid uppmärksammades markpolitiken. Liberalen, 

sedermera socialdemokraten och borgmästaren Carl Lindhagen skulle spela 

en viktig roll som inspiratör och förslagsmakare för en kommunal mark

politik. Yngve Larsson var en av de verkligt pådrivande i denna fråga, både 

politiskt, praktiskt och teoretiskt. 

Socialdemokraterna kom allt tydligare att profilera sig i bostadsfrågan 

under 1910-talet. Främst Gustav Wahl förde en konsekvent politik som 

handlade om att kommunen borde ta sitt ansvar för de mindre bemedlades 

bostäder. Och det skulle vara värdiga bostäder, inte provisorier. Fortfarande 

var de socialpolitiskt inriktade liberalerna mycket intresserade av att bringa 

bostadsfrågan till en lösning, men deras tilltro till de enskilda initiativen 

förhindrade dem att stödja ett kommunalt bostadsbyggande. Den i bostads

politiken så dominerande Carl Meurling var till exempel konsekvent emot 

kommunalt byggande. 

Under 1910-talet blev tonen i debatten något fränare från social

demokraternas sida. Hemmets betydelse åberopades fortfarande som skäl till 

en aktiv bostadspolitik, men därutöver ställdes krav på större rättvisa och på 

ett värdigt bemötande av de fattiga. Dessutom blev den partipolitiska 

positioneringen allt tydligare särskilt efter splittringen 1917. Det fanns utan 

tvekan en strävan att undandra bostaden från varumarknaden. Vad som 

krävdes för att förvandla bostaden till en social rättighet var dock oklart. 

Förhoppningar om kommunal reglering av lokalisering, byggande och 

kostnader artikulerades delvis men kunde inte verksamt infrias. 

Byggnadsindustrin och byggnadsarbetarna bidrog till oredan i början av 

1920-talet. Som vi ska se i nästa avsnitt kom detta att ge impulser till 

omorganisering av byggnadsarbetarna och försök till kontroll över delar av 

byggnadsindustrin. 

Liksom Gustaf Steffen hävdade socialdemokraterna i fullmäktige att 

bostadsnöden borde förebyggas. Uttryckligen misstänkliggjordes den 

privata företagsamhetens intresse och möjligheter att lösa bostadsfrågan på 

ett långsiktigt sätt. Under årens lopp kunde socialdemokraterna godtaga 
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subventioner och hjälp till filantropiska och kooperativa bostadsföreningar 

men utan att ge upp sitt grundläggande krav att kommunen själv skulle 

bygga. Under 1920-talet kapitulerade socialdemokraterna dock i sina krav 

på kommunen. De satte då sin tillit till de kooperativa bostadsföreningarna 

som med stöd av en kommunal sekundärkredit förmodades producera bo

städer. Intressant nog kom kilbomkommunisterna, som 1923 var pådrivande 

i bildandet av det kooperativa HSB, att överta socialdemokraternas 

konsekventa hävdande av kommunens ansvar för bostadsbyggadet. Denna 

till synes paradoxala situation pekar på hur nära förbunden den kooperativa 

bostadsproduktionen var med den kommunala bostadspolitiken. 
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Det är samhällets egen själfoevarelse
instinkt, som måste tvinga det att rädda 
hemmen från att sjunka ned till ruskiga till
håll och nattliga sofplatser, saknande hvarje 
spår af de egenskaper, som utgöra de första 
villkoren till att platsen må kallas ett hem.20 

AVSLUTNING 
I samband med att den sociala frågan artikulerades framstod bostadsfrågans 

betydelse allt tydligare. Bostadsfrågan var ett eget litet universum med både 

legala, administrativa, ekonomiska, tekniska och moraliska aspekter. Det 

var ett mycket sammansatt uppdrag att erbjuda bostäder åt de mindre be

medlade som saknade resurser att själva bestämma villkoren. Även om 

klassamhället inte ifrågasattes krävde många ökad rättvisa. Filantroperna 

var onekligen bland de första att förbereda marken för ett nytt sätt att se, 

bygga och administrera bostäder för fattiga. Verksamheten inspirerade 

många, bland andra socialreformatorerna. Både för dessa och för de 

samhällsvetenskapligt intresserade akademikerna stod det klart att åtgärder 

måste vidtagas för att få en övergripande lösning på bostadsfrågan. 

Katedersocialismen som förordade en statlig socialpolitik inspirerade 

till att också söka socialpolitiska lösningar. Både socialreformatorer och 

akademiker var överens om att bostadsfrågan hörde hemma inom politiken, 

men frågan var vilka politiska åtgärder som skulle vidtagas. Legala åtgärder 

som reglerade bostäderna, främst ur hygienisk synpunkt, fanns men var i sig 

otillräckliga. Krav på bostadsinspektion framfördes och sågs som en 

lämplig väg både att kontrollera redan byggda bostäder och förhindra byg

gandet av undermåliga bostäder. Bostadsinspektion inrättades också i 

Stockholm 1906 som en del av hälsovårdsnämnden och besattes med två 

tjänster. Det var närmast en gest om man ser till dessa två personers reella 

möjligheter att övervaka bostäderna. Det visade sig också att det spekulativa 

bostadsbyggandet fortsatte och någon sanering av befintliga fastigheter blev 

knappast aktuell. 

Eftersom det var omöjligt att finna en gemensam väg vad gällde själva 

bostadsproduktionen kanaliserades en stor del av energin i bostadsfrågan till 

207 Stockholms Stadsfullmäktiges Handlingar: Protokoll, Yttranden, Motioner, 1910, 
Motion nr 26, (socialdemokraternas första gruppmotion). 
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markpolitiken. Det var också utomordentligt viktigt med en framsynt 

markpolitik om någon grund för ett större kommunalt engagemang alls 

skulle bli möjligt. Inte minst de stora förhoppningarna om trädgårdsstäder 

ökade behovet av lämplig mark. Förhoppningarna om trädgårdsstäderna 

hängde delvis samman med en påtagligt samstämmig kritik av hyres

kasernerna. Denna kritik hade varit ihållande under hela den tid de hade 

uppförts. Ingen hade funnit några positiva skäl till dessas existens. 

Anledningarna till dessas förekomst var ekonomiska i huvudsak, stora 

vinster inbringades genom detta byggnadssätt. Dessutom var det så att den 

gällande planen för Stockholm tillät byggandet av femvåningshus. 

Kritikerna hade svårt att finna vägar förbi kasernerna andra än genom lag

stiftning och - inte minst viktigt - genom att vända opinionen så att det blev 

så att säga politiskt omöjligt att bygga hyreskaserner. Men man var rådvill 

om hur bostadsbristen skulle hävas. 

När hyreskasernerna kritiserades och kraven på kommunalt ingripanden 

ställdes var det viktigaste argumentet att det inte bara räckte med tak över 

huvudet. Bostaden skulle kunna bli till ett hem. Hemmet var viktigt inte 

bara för familjen och den enskilde utan för hela samhället. Det borde därför 

verkligen ligga i samhällets intresse att garantera goda bostäder för att fa till 

stånd goda hem. Värnandet om familjen och hemmet var alla politiska 

partier överens om. Männen inom vetenskapen, politiken och inom den 

socialreformatoriska verksamheten artikulerade kraven på bostäder, 

lämpliga att förvandla till hem. Kvinnorna bland socialreformatorerna in

tresserade sig för bostaden och hemmen men fa hade bostadsfrågan som sitt 

specialområde. När det kom till bostadens omvandling till ett hem fanns 

möjligheter för kvinnor att delge sina erfarenheter. Detta utnyttjades 

framförallt av de kvinnor som professionaliserades inom yrken som hörde 

hemmen till. Männens hänförelse över hemmens betydelse stod i bjärt 

kontrast till kvinnornas mera reserverade uttalanden. För kvinnorna var 

möjligheterna till arbetsbesparing och modernisering väsentliga. 

Överhuvudtaget framstod kvinnorna som viktiga pådrivare av hemmens 

rationalisering och modernisering. 

Hemmet sågs också som samhällets minsta planeringsenhet, vilket 

givetvis gjorde det angeläget för politikerna att skapa förutsättningar för 

familjebildning genom att tillhandahålla lämpliga bostäder. I ett stabilt 

samhälle tycktes det finnas möjlighet att sörja för medborgarnas välfärd. 

Och för att skapa ett stabilt samhälle måste det komma till en 

överenskommelse om den samhälleliga moralens innebörd. Detta torde ha 
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varit en viktig anledning till den återkommande uppmärksamheten kring 

sedligheten. När Steffen hävdade att ingen skulle behöva leva i en situation 

som samhället i stort fann oacceptabel torde han inte ha syftat på individens 

underkastelse under en påtvingad norm. Man kan tolka sedlighetsdebatten 

mera dynamiskt. Alla enskilda människors sedliga eller moraliska 

ståndpunkt kan tillsammans antas utgöra samhällets etiska bas. Det är svårt 

att på sikt hävda en samhällsetik som inte är förankrad bland de enskilda 

människorna. I det fattigdomens samhälle som blev allt tydligare framstod 

människors sedlighet som en avgörande fråga för den enskilde och för 

samhället. Den samhälleligt acceptabla sedligheten är svår att definiera men 

helt klart togs avstånd från kriminalitet och promiskuöst leverne. Arbet

samhet ansågs vara en fundamental dygd. Utan tvekan var den uppenbara 

intentionen att inkludera så många som möjligt i det samhälle som man 

menade skulle ta form bland annat genom en aktiv socialpolitik. 

Samstämmigheten kring bostadsfrågans politiska tillhörighet låg till 

grund för en omfattande och utdragen debatt om kommunens ansvar för 

själva tillhandahållandet av bostäder. Därvidlag visade det sig att även de 

mest framsynta och aktiva socialreformatorer var tveksamma. De liberala 

socialreformatorena såg helst att kommunen via lagstiftning och genom 

ekonomiska subventioner underlättade för enskilda att bygga. Särskilt 

positiva var socialreformatorerna till att kooperativa och filantropiska 

bostadsföreningar fick ekonomiska möjligheter att utvidga sitt byggande. 

Som framgått blev en av CSA:s stora insatser att främja bildandet av 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening. 

När Bostadskommissionen uppdrog åt Gustaf Steffen att skriva om 

Bostadsfrågan i Sverige var den kanske inte medveten om att han intog en 

mycket konsekvent hållning vad gällde synen på kommunens ansvar. Han 

kritiserade högljutt det rådande ekonomiska systemet som profiterade på de 

bostadslösas svåra situation och menade att det gick att förhålla sig 

konsekvent och rationellt till bostadsfrågans lösning. Standardisering av 

bostäderna skulle garantera produktionen och med en estetisk medvetenhet 

om hyreskasernernas katastrofala inflytande på människor och stadsbild 

skulle en avsevärd förbättring kunna uppnås. Dessutom måste alla under

måliga bostäder rivas eller saneras, enligt Gustav Steffen. Undermåliga 

bostäder kränkte, enligt detta synsätt, de fattiga. 

De liberala engelskinspirerade socialreformatorerna med G.H. von 

Koch som samlande namn kom att hålla fast vid föreställningen om det 

enskilda initiativets möjlighet att ta ansvar för bostadsbyggandet. De sociala 
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ambitionerna kom på så sätt att efterhand överflyglas av den ekonomiska 

grundhållning dessa liberaler företrädde. Kretsen kring CSA var som vi sett 

mycket offensiv i början av seklet när det gällde att definiera bostadsfrågan 

och skapa opinion för verksamma åtgärder. Men fasthållandet vid 

ägarintressen tog kraften av deras engagemang och i slutet av 1910-talet har 

deras betydelse klingat av. De mera tyskorienterade, som förordade statlig 

socialpolitik med Steffen som företrädare, och, vad gäller markfrågor, 

Yngve Larsson hamnade i politisk onåd under kriget. De två huvudlinjerna 

inom den socialreformatoriska rörelsen var eniga om målen men de 

strategier som skulle användas såg olika ut. Denna skillnad förde under 

tiden dem bort från varandra, vilket verkligen inte inverkade gynnsamt på 

bostadsfrågans lösning. 

Alla kunde i princip enas kring kravet på att Stockholms stad måtte 

bygga bostäder för sina egna arbetare och att kommunen borde kunna bygga 

för ogifta mer eller mindre permanent hemlösa arbetare. Den ständiga 

nödsituationen pockade på lösningar och en återkommande debatt om 

kommunala provisoriska bostäder fördes. I kommunens byggande 

dominerade låga trähus vars tekniska standard lämnade mycket övrigt att 

önska. Skräckrapporter om den inbyggda ohyran gjorde dessa bostäder allt 

annat än lockande. Kommunen kunde också bygga ytterst provisoriska 

"lägenheter" i befintliga offentliga byggnader som till exempel kaserner. 

Socialdemokrater tog konsekvent avstånd från dessa lösningar som de 

menade erbjöd ovärdiga bostäder till arbetarna. 

Under de två första decennierna debatterades dessa olika åtgärder 

kontinuerligt. Inga egentliga förbättringar inträffade, men man vidhöll 

samma politik under två decennier. Några generella lösningar av bostads

frågan var inte aktuell. Skillnaden mellan de fattiga och de besuttna var så 

stor att idén om att den skulle kunna överbryggas knappast var aktuell. 

Däremot minskade avståndet mellan arbetarklass och den tillväxande och 

uppåtsträvande medelklassen. Bristen på bostäder drabbade alltså även 

medelklassen, vilket skulle få betydelse för synen på hur bostäderna skulle 

utformas. 

Under kriget skärptes situationen och vissa statliga ingripanden gjordes 

för att försöka att åtminstone stabilisera situationen. Kostnadsökningarna 

gjorde bostadsnöden än mera akut och en rad utredningar arbetade för att 

finna bot bland annat mot stegrade byggmaterialkostnader och mot ständigt 

höjda hyror. Under denna tid minskade det privata bostadsbyggandet, 

medan en viss subventionering uppmuntrade filantropiska och kooperativa 
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föreningar att bygga, liksom vissa enskilda föreningar. Trots lagstiftning på 

området förekom det under denna tid många oegentligheter inom bostads

föreningarna, vilket gjorde att dessa fick ett skamfilat rykte. 

Bostadskommissioner och bostadskommittéer arbetade, bostadsråd bil

dades men någon lösning av bostadspolitiken kom inte till stånd. Ihärdigt 

överläts ansvaret för bostadsproduktionen på enskilda företagare, eftersom 

liberaler och konservativa inte kunde frigöra sig från idén att bostaden var 

en enskild angelägenhet. Visserligen var man överens om att det ankom på 

kommun och stat att skapa legala, ekonomiska och administrativa förut

sättningar för bostadsbyggadet men själva produktionen tillhörde den 

privata företagsamheten eller enskilda bostadsföreningar. 

Endast socialdemokrater och senare kommunister var konsekventa i 

sina krav på att kommunen måtte besinna sitt ansvar för själva bostads

byggandet. Socialdemokraterna förde outtröttligt fram sina krav på att 

nöden skulle förebyggas. Provisoriska bostäder var ett misslyckande för 

politiken och ett hån mot de fattiga. Även om man såg det som en utopi att 

en arbetarfamilj skulle kunna förfoga över en tvårumslägenhet strävade man 

mot det målet. Under 1910-talet blev man alltmer uppfordrande och 

stundtals militant socialistisk. Men bostadsfrågan var inte någon stor fråga 

för de socialdemokratiska politikerna och endast en handfull deltog aktivt i 

debatten. Inget verkligt genombrott för en aktiv bostadspolitik skedde under 

1900-talets första decennier. 

Fortfarande vid 1920-talets början rådde stor politisk osäkerhet kring 

det riktiga handlandet i bostadsfrågan. Hyresgästerna hade delvis tagit 

frågan i egna händer genom bildandet av Stockholms hyresgästförening år 

1917. Oron på arbetsmarknaden ledde till omfattande strejker bland 

byggnadsarbetarna i början av 1920-talet. Men i det labila läge som rådde 

lyckades inte kommunen ta initiativet till en mera aktiv politik. Till och med 

socialdemokraterna gav upp striden för ett kommunalt bostadsbyggande. 

Istället satte man en del av förhoppningarna till befintliga 

bostadsföreningar, inte minst till den kooperativa Hyresgästernas Sparkasse-

och Byggnadsförening. 
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IV. HSB 
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Bostadsbyggandet är ett socialt välfärds
arbete. Gå in i hyresgästorganisationen och 
deltag i detta arbete.1 

INLEDNING 
Hyresgästerna var, som framgått i tidigare avsnitt, en rättslös och utsatt 

grupp. Även om bostadsföreningar hade bildats och hyresgästföreningar 

kommit och gått dröjde det till 1917 innan de lyckades sluta sig samman i 

en hyresgästförening som inriktade sig inte bara på en rättighetskamp utan 

också på att bygga bostäder. 

Kooperationen, med dess i grunden liberala ideologi, blev en 

organisationsform som kom att attrahera även socialdemokraterna. Flera 

bostadskooperativ hade bildats under 1910-talet, av vilka den mest fram

gångsrika var Stockholms Kooperativa Bostadsförening, bildad på initiativ 

av CSA. De socialdemokrater och kommunister som skulle komma att bilda 

HSB valde också den kooperativa formen. 

När hyresgästföreningen i Stockholm tillsammans med de där verk

samma gillessocialistiska byggnadsarbetarna bildade Hyresgästernas 

Sparkasse- och Byggnadsförening 1923 togs ett viktigt steg i bostads

byggandets historia. HSB utvecklades snabbt till en energisk organisation, 

som förmådde hålla igång ett kontinuerligt bostadsbyggande av stor om

fattning. Under sex år byggdes nästan fem tusen lägenheter i Stockholm. 

Samtidigt kom inom HSB filantropiskt bostadsbyggande, bostadspolitik och 

funktionsestetiska hemideal att smälta samman men också genomgå något 

av en metamorfos. Bostadspolitiken blev en hjärteangelägenhet för de 

ledande inom organisationen. De var själva politiskt engagerade och 

arbetade oförtröttligt inom sina partier för att fa uppslutning kring en politik 

som skulle möjliggöra ett effektivt bostadsbyggande. 

Kring HSB har nästan ingen forskning bedrivits. Lars Gustafsson har 

dock utgivit en förhandsversion av sin då planerade avhandling om HSB 

som organisation, HSB under femtio år? I den finns HSB:s organisations

historia beskriven. I övrigt har HSB själv gett ut ett antal jubileumsskrifter. 

1 Vår Bostad, juli 1925, marginalslogan, s 5. 
2 Lars Gustafsson, HSB under femtio år: En organisationsstudie, HSB:s Riksförbund, 
Stockholm (Stockholm, 1974). 
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Lennart Holm redigerade en bok till HSB:s 30 årsjubileum, HSB.3 I denna 

beskrivs HSB:s tillkomsthistoria men framförallt presenteras ett urval av 

bostadsprojekt från olika delar av Sverige och från olika år. Dessutom finns 

en särskild beskrivning av det som legat HSB varmt om hjärtat - köket, 

badrummet, vissa tekniska detaljer. Owe Lundevall, HSB-direktör, har 

redigerat HSB årskrönika J923-1985.4 Han har också efter sin pensionering 

skrivit om HSB och bostadspolitiken. Hittills har tre delar utkommit: HSB 

och bostadspolitiken 1920-talet, HSB och bostadspolitiken 1930-talet, samt 

HSB och bostadspolitiken 1940-talet.5 

HSB:s förste direktör, Sven Wallander, har skrivit minnesböcker: 

Minnen samt, utgiven efter hans död sommaren 1968, Mitt liv med HSB.6 

I några arkitektur- och stadsplanehistoriska avhandlingar har HSB:s 

tidiga bostadsproduktion uppmärksammats. Det gäller arkitekturhistorikern 

Björn Linns avhandling, Storgårdskvarteret.1 Även i Thomas Paulssons 

avhandling Den glömda staden, som skildrar svensk stadsplanering under 

1900-talets början, uppmärksammas HSB.8 Arkitekt Johan Rådberg har i sin 

avhandling, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975 ägnat 

HSB kritisk uppmärksamhet.9 

Övrig forskning av betydelse i sammanhanget är Kirsi Saarikangas 

avhandling Model Houses för Model Families.10 Hon behandlar typhus

byggandet i Finland under främst 1930-talet och beskriver, inspirerad av 

Foucault, familjelivet ur ett genusperspektiv. Intressant är också historikern 

3 HSB, red. Lennart Holm (Stockholm, 1954). 
4 HSB årskrönika 1923-1985, red. Owe Lundevall (Stockholm, 1985). 
5 Owe Lundevall, HSB och bostadspolitiken (Stockholm, 1992), HSB och 
bostadspolitiken 1930-talet (Stockholm, 1993) samt av samme författare HSB och 
bostadspolitiken 1940-talet (Stockholm, 1994). 
6 Sven Wallander, Minnen (Stockholm, 1965) samt av samme författre postumt Mitt liv 
med HSB: En bostadspionjär berättar (Stockholm, 1969). Sven Wallander skrev först två 
minnesböcker Minnen /-//(Stockholm, 1965) som emellertid aldrig fick någon spridning. 
7 Björn Linn, Storgårdskvarteret (Stockholm, 1974). Björn Linn är måttligt entusiastisk 
över de storgårdskvarter som HSB byggde under 1920-talet. Han menar att det finns en 
stelhet i det arkitektoniska formspråket. 
8 Thomas Paulsson, Den glömda staden (Stockholm, 1959). Han har särskilt 
uppmärksammat arkitekt P.O. Hallman som stenstadens förnyare. I samband med 
presentationen av Hallmans olika projekt uppmärksammas också de HSB - hus som 
byggts inom de av honom stadsplanelagda områdena. 
9 Johan Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975, 
Byggforskningsrådet, Rapport R11:1988, diss. (Stockholm, 1988). 
10 Kirsi Saarikangas, Model Houses for Model Families: Gender, Ideology and the 
Modern Dwelling: The Type-Planned Houses of the 1940s in Finland, diss. (Helsinki, 
1993). 
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Nils Edlings avhandling från 1996 Det fosterländska hemmet där bostadens 

ideologiska dimension diskuteras.11 

I föreliggande avhandlingsdel har mitt syfte varit att genom en beskriv

ning och analys av HSB:s bostadsbyggande och hemideal ge en förståelse 

av hur de moderna standardiserade familjebostäderna tagit form. HSB 

framstod ursprungligen som en pådrivande moderniseringsorganisation. 

Den starka kritik mot den funktionalistiska planeringen som kom i det så 

kallade miljonprogrammets kölvatten drabbade även HSB. Detta far inte 

fördunkla den pionjärinstas som HSB utförde i början av sin verksamhet. 

Källmaterialet har till viss del utgjorts av arkivmaterial. I HSB:s 

kontorshus på Fleminggatan i Stockholm finns ett arkiv. Detta förefaller ha 

genomgått något av en utrensning efter Sven Wallanders död. Inget material 

efter honom utom hans klipparkiv finns bevarat. I övrigt finns i stort sett 

bara räkenskaperna kvar. HSB har ett bildarkiv som varit intressant och 

givande att ta del av. Tidskriften Vår Bostad har varit ett viktigt 

källmaterial. Besök på plats samt byggnadslovritningar från Stads

byggnadskontorets arkiv i Stockholm har legat till grund för studierna av 

husen och lägenheterna. 

För att fa en uppfattning om Sven Wallander och HSB intervjuades ett 

antal personer. Sönerna Björn och Jan Wallander bidrog på ett väsentligt 

sätt till förståelsen av relationen mellan Sven Wallander som privatperson 

och som yrkesverksam. Detta gjorde även Eivor Wallander, Sven 

Wallanders andra hustru, på ett initierat sätt eftersom hon före äktenskapet 

varit hans sekreterare. Sven Wallanders sista sekreterare Elsa Hultqvist 

intervjuades likaså. Tre av Sven Wallanders nära medarbetare Lennart 

Holm, Sven Kypengren och Nils Alm delgav generöst sina erfarenheter. 

Slutligen intervjuades Ulla Lindström, som arbetade som redaktör för Vår 

Bostad under 1930-talets senare del. 

HSB kommer i de följande fem kapitlen att beskrivas på ett flerfaldigt 

sätt. Själva tillkomsten, sammanslutningen mellan hyresgästförening och 

gillessocialistiska byggnadsarbetare, skildras i ett inledande kapitel för att 

tydliggöra det sammanhang i vilket HSB kom att ingå. Därefter ägnas 

organisationen, styrelsen och medlemmarna uppmärksamhet för att synlig-

göra aktörerna. Den ledande personen inom HSB var arkitekt Sven 

Wallander. Han kunde vara värd en egen biografi men här har skildringen 

11 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi 
kring sekelskiftet 1900, diss. (Stockholm, 1996). 
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inskränkts till att omfatta den tid som innefattas i avhandlingen, det vill säga 

framtill 1930. 

Tidskriften Vår Bostad, som började utkomma under 1924 har ägnats 

ett särskilt avsnitt, som främst syftar till att beskriva tidskriftens profilering. 

Som medlemstidning för hyresgästföreningens medlemmar var dess för

vandling från en bostadspolitisk skrift till familjetidning tankeväckande. 

HSB:s bostadshus har ägnats förhållandevis stor uppmärksamhet. Det 

hänger samman med att en av avhandlingens intentioner har varit att försöka 

avläsa materialiserade idéer i arkitekturen. Slutligen analyseras hemidealen 

inom HSB. Hur såg "det riktiga livet" ut i "den goda bostad" som HSB 

uppförde? Genom att granska de estetiska ideal som förordades inom HSB 

kan det moderna hemmet beskrivas och därigenom ges en uppfattning om 

vilket idealt familjeliv som förutsattes. 

Kapitlet om husen vill belysa vad som kan sägas förläna bostäder dess 

sociala betydelse. Villkoren för en stadsdels historiska framväxt torde ha 

betydelse för områdets nimbus. HSB byggde mycket inom etablerade 

arbetarstadsdelar. Vad betydde detta för HSB:s självsyn? Slutligen vill jag 

skildra den livsstil som premierades inom HSB. Hemidealen har granskats 

och avseende har fasts vid de tänkta relationerna inom familjen. Det förut

sattes finnas en närhet mellan de ledande inom HSB, som i de flesta fall 

tillhörde olika arbetarorganisationer och de boende som antogs komma ur 

arbetarklassen. Denna förmodade samhörighet ansågs legitimera de styrande 

inom organisationen att tala å de boendes vägnar. På liknande sätt som i 

filantropins bostäder fanns dock ett spänningsförhållande mellan 

emancipation och inordning både i organisationen och i det sätt att bo och 

leva som förespråkades av de ledande inom HSB. 
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Det duger icke, att hyresvärden uppträder i 
harnesk och hyresgästen i nattrock12 

16. Tillkomsten av HSB 
De boende hade svårt att på egen hand sörja för sitt boende. Genom den nya 

föreningslagstiftningen som tillkom 1895 blev det i ett slag möjligt att med 

stöd i lagstiftningen bilda bostadsföreningar. Ett hundratal bostads

föreningar registrerades och genom åren fortsatte detta föreningsbildande. 

Så småningom visade det sig möjligt för mindre nogräknade personer att 

utnyttja bostadsföreningarna för egen ekonomisk spekulation och många 

troskyldiga hyresgäster fann att de blivit lurade på såväl en egen bostad som 

pengar. Bostadsföreningarna fick därigenom dåligt rykte och det fanns all 

anledning för hyresgästerna att vara skeptiska när föreningsbostäder 

erbjöds. 

Under 1900-talets två första decennier registrerades dock ett antal 

seriösa föreningar. Några av dem var kooperativ, som inte endast köpte 

befintliga fastigheter till sina medlemmar utan som byggde nytt. I början av 

1920-talet var det så dags för en ny föreningsbildning. Sommaren 1923 

inregistrerades hos överståthållarämbetet Hyresgästernas Sparkasse- och 

Byggnadsförening u.p.a. Den skrivelse som kom till överståthållarämbetet 

den 11 juli innehöll underskrifter av styrelsens medlemmar och suppleanter, 

protokoll från det konstituerande mötet den 6 juli, reglemente och stadgar 

för föreningen.13 I första numret av den tidskrift, Vår Bostad, som 

organisationen året efter började ge ut förkortade föreningens portalfigur, 

Sven Wallander, namnet -"för att nedbringa tryckningskostnaderna"- till 

HSB.14 

HSB blev den första bostadskooperativa förening som bildade ett riks

förbund och som genom sin speciella organisation möjliggjorde ett fort

löpande bostadsbyggande. De som var med och bildade HSB hade en tydlig 

politisk förankring och var väl medvetna om att det behövdes ett intensivt 

12 Axel Raphael, Bostadsfrågan (Stockholm, 1902), s 101. Raphael citerar den tyske 
juristen Rudolph Sohm. 
13 Länsstyrelsen i Stockholm, Överståthållarämbetets handlingar, reg blad 3.036 nr 1; 
1157/1923 
14 Sven Wallander, " Hyresgästernas Sparkasse- och Bygnadsförening", Vår Bostad 
1924:1. 
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politiskt arbete för att bland annat påverka det svåra kreditläge som rådde. 

HSB hade också, som vi ska se, en stark folkrörelseförankring. Med hänsyn 

till sammansättningen av styrelsens medlemmar, kan man faktiskt säga, att 

HSB blev en del av den politiska och fackliga arbetarrörelsen.15 Men 

organisationen uppfattades också tidigt som ett stort och välskött företag, 

där företagsledaren Sven Wallanders insats som arkitekt, planläggare och 

kontrollör betonades.16 

HSB utvecklades ur hyresgäströrelsen, som 1922 hade bildat en 

bostadsförening. Hyresgästföreningens Bostadsförening uppförde med hjälp 

av Fackföreningarnas Byggnadsproduktion år 1923 ett bostadshus i 

kvarteret Hugin i hörnet av Ynglingagatan och Dannemoragatan i 

Stockholm. Detta hus kom aldrig att tillhöra HSB, men det var kring detta 

bygge som de organisationer och personer som skulle fa betydelse för 

bildandet av HSB strålade samman. 

Hyresgästföreningens Bostadsförening 

De boende var, som hyresgäster betraktade, helt åtskilda från varandra och 

helt oorganiserade. Folkrörelserna inspirerade dem att slå sig samman och 

värna om sina intressen som boende och hyresgäster. Ytterligare argument 

härför kom från Tyskland där det hade bildats ett landsomfattande förbund 

för hyresgäster år 1900.17 Det var inte bara hyresgästerna som kände till 

detta utan även socialt engagerade personer uppmanade de boende att 

organisera sig. En sådan organisering var inte invändningsfri bland 

socialisterna, som betonade, att det bara var ett i grunden förändrat 

samhälle, som kunde lösa arbetarnas bostadsproblem. 

I april 1907 gjordes ett nytt försök att organisera hyresgästerna då ett 

möte anordnades i Folkets hus i Stockholm. Ordförande var arbetar

kommunens ordförande Sven Persson, men initiativtagare var friherre Erik 

Palmstierna, från 1910 socialdemokrat. Denne hade redan under 1906 före

slagit bildandet av en förening för hyresgäster, vilken såg dagens ljus vid 

mötet 1907. Då ventilerades möjligheten att även bilda en kooperativ 

bostadsförening, men denna fråga sköts på framtiden. I likhet med andra 

organisationer vid den tiden fanns engagerade liberaler och frisinnade som 

ville verka för arbetarnas sak. I hyresgästföreningen fanns förespråkare för 

en renodlad socialdemokratisk linje, men samarbetslinjen, företrädd av 

15 Lars Gustafsson, HSB under femtio år ( Stockholm, 1974), s 16. 
16 Svenska Dagbladet, 15/11 1926, artikel av Hjalmar Cassel. 
17 Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet: Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm 70 år 
(Stockholm, 1987) s 8. 
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Palmstierna själv, fick initiativet. Något år senare, 1909, bestod styrelsen 

nästan enbart av liberaler. Denna första livaktiga hyresgästförening blev 

alltså en slags samarbetsorganisation för arbetare och socialt engagerade 

personer utan eget intresse i sak. 

Annandag påsk 1908 inbjöd Stockholms hyresgästförening till ett möte 

i Arbetarinstitutets hörsal på Klara Norra Kyrkogata 8, för att eventuellt 

bilda en kooperativ bostadsförening.18 Tidningen Social-Demokraten gav ett 

referat från mötet, som hade inletts med ett föredrag om kooperativ 

bostadsverksamhet av Hyresgästföreningens ordförande E.O. Borg. I före

draget talades det om industriarbetarnas principiella skepsis mot egna hem, 

som i de flesta fall var alltför bindande. Den gamla sortens bostads

föreningar kritiserades likaså. Den kooperativa bostadsföreningens fördel 

ansågs vara att den var öppen för alla och att bostäderna byggdes, inte som 

enskild, utan som gemensam egendom. På så sätt blev medlemmen obunden 

av bostaden, men fick full besittningsrätt så länge han eller hon ville. De 

kooperativa bostäderna ansågs inte vara de enda giltiga, men de kunde 

pressa priserna på bostadsmarknaden och privatjobbarnas vinster kunde 

stoppas i det gemensammma företaget. Talaren propagerade för ett bygge i 

Enskede och manade till att inte längre sitta med armarna i kors utan, trots 

arbete och besvär, ta itu med uppgiften att bygga kooperativa bostäder. 

Närvarande på mötet var August Palm, som varnade för företaget och 

menade att kooperationen inte löser den sociala frågan. I den livliga 

debatten hävdades att syftet inte var att lösa den sociala frågan utan att 

skaffa arbetarna bättre och billigare bostäder. Eftersom kommunen inte 

gjorde något fick arbetarna ta hand om frågan själv. Kooperativa Bostads

föreningen u.p.a. bildades på mötet. Stadgar diskuterades och det personliga 

medlemskapet betonades. En man en röst.19 

De personer som fanns med i styrelsen kom dit med olika erfarenheter 

och kanske också med olika ambitioner. Några företrädde sina organisa

tioner medan andra i och för sig företrädde en organisation men valde, 

kanske av mera personliga intressen för bostadsfrågan, att engagera sig. 

I styrelsen återfanns bland andra hyresgästföreningens ordförande 

verkmästare E.O. Borg, som redan på Folkets hus-mötet 1907 pläderat för 

bildandet av en bostadsförening, kamrern i Egnahemssparbanken, Axel 

Bengtsson, den karismatiske kooperatören Martin Sundeli samt byggnads

18 SKB 25 år: Från hemlöshet och nödbarack mot idealhemmet, red. Albert Aronsson & 
Hugo Wahlberg (Stockholm, 1941), s 17. 
19 Social- Demokraten, 24/4 1908. 
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snickare Johan Georg Lohmin från Byggnadsarbetarnas samorganisation.20 

Personliga slitningar uppstod snart och redan 1909 ombildades styrelsen.21 

Föreningen kom att uppfora ett hus i Enskede med ett mindre antal små

lägenheter och med en butik, som hyrdes ut till kooperativa konsumtions

föreningen Thüle. Föreningen förde en tynande tillvaro och efter något år 

upphörde den helt.22 

Nästa gång en hyresgästförening bildades kom den att bli både lång

livad, initiativrik och betydelsefull för utvecklingen av bostadsfrågan. 

Stockholms socialdemokratiska arbetarekommun fick under första världs

krigets bostadselände, vintern 1917, framställningar om att skapa en 

organisation för hyresgäster, som kunde tillvarata deras intressen gentemot 

de spekulativa fastighetsägarna. Ombudsmannen i Byggnadsträarbetarnas 

fackförening - Viktor Olsson - tillika aktiv inom arbetarekommunen, fick i 

uppdrag att ordna ett möte i KFUM:s lokaler. Det ledde till bildandet av 

Stockholms hyresgästförening.23 

Drygt en vecka efter föreningens första möte samlades styrelsen igen 

och Mårten Granqvist föreslog anordnadet av ett bostadslotteri. Bostads

lotterier var inget ovanligt sätt att realisera ett planerat bostadsbyggande. 

Hyresgästföreningen fick tillstånd hos Civildepartementet att anordna 

lotteriet med en vinstsumma på en miljon. För denna uppfördes en 

sexrumsvilla, två trerumsvillor och 48 smålägenheter i Äppelviken i 

Bromma.24 

Hyresgäströrelsen i Stockholm visade således redan från början ett 

intresse för att själv bygga bostäder. Detta var inte den enda tänkbara 

inriktningen. I Göteborg kom motsvarande förening att präglas mera av att 

vara en kamporganisation mot bedrägliga fastighetsägare. Som vi ska se 

kom, i samband med bildandet av riksförbundet 1923, ordföranden i 

Stockholm Otto Grimlund att tillika bli riksförbundets ordförande. Därmed 

försköts tyngdpunkten inte bara geografiskt till Stockholm, utan också 

20 Samling av anmälningar 1908, Föreningsregistren, Stockholms stad, spalt 1450. 
21 Länsstyrelsen i Stockholms Län, Överståthållarämbetet, reg å Blad 487-2, 627/1909. 
22 Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet (Stockholm, 1987), s 9. 
231 hyresgästföreningens styrelse ingick Viktor Olsson, redaktör Gottfrid Björklund, som 
tillsammans med Gustaf Wahl var aktiv socialdemokratisk bostadspolitiker i Stockholms 
stadsfullmäktige, sedermera borgarråd. Gottfrid Björklund hade dessutom varit aktiv i 
samband med konstituerandet av SKB 1916 och ingick i dess styrelse. Kassören Anders 
Bengtsson och politikern Mårten Granqvist ingick bland andra i styrelsen. En kvinnlig 
ledamot fanns även, nämligen Elin Lindley. Hennes man Charles Lindley organiserade 
hamnarbetarna. Se Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet (Stockholm, 1987), s 16-17; 
Sven Wallander, Minnen (Stockholm, 1965), s 39. 
24 Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet (Stockholm, 1987), s 18. 
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bostadspolitiskt. Bostadsbyggandet kom att bli centralt för 

hyresgäströrelsen. 

1922 var ett kritiskt bostadspolitiskt år. Då upphävdes nämligen hyres

regleringen. I den riksdagsdebatt som föregick upphävandet, vars främsta 

grund, enligt Yngve Larsson, var en strävan efter att fa det privata bostads

byggandet att skjuta fart, gick en skarp gräns mellan socialdemokrater och 

liberaler. Liberalernas talesman, den bostadspolitiskt erfarne G.H. von 

Koch, delade den nytillkomna socialstyrelsens bedömning att det fanns en 

blockerad lägenhetsreserv. Även den erfarne statistikern Joseph Guinchard 

gjorde en liknande bedömning. Socialstyrelsen menade dessutom att det 

skedde en utflyttning från städerna. Gustaf Wahl, Sigfrid Hansson och 

Gustaf Möller talade kritiskt mot liberalernas bostadspolitiska strategier.25 

Borgarrådet C.H. Meurling tvivlade på värdet av kommunala in

gripanden annat än när det gällde uppförandet av nödbostäder, men han 

ville gärna se en förbättring av bostadssituationen. I stadsfullmäktiges 

debatter framhöll han vikten av att ge bra byggnadskreditiv till allmän

nyttiga byggnadsföretag.26 Denna inställning gynnade hyresgästföreningens 

lotterikommission, som uppvaktade Meurling med en önskan om att bilda 

en bostadsförening.27 Meurling var positiv och den 25 oktober 1922 antogs 

stadgar för Hyresgästföreningens Bostadsförening u.p.a.28 

I styrelsen fanns personer som redan låtit höra tala om sig. Mathilda 

Staël von Holstein hade allt sedan seklets början varit verksam i bostads

politiska kretsar. Hon var bland annat kassör i föreningen Billiga Bostäder, 

en filantropiskt organiserad förening. Efter HSB:s bildande återfanns 

Mathilda Staël von Holstein som stadens representant i HSB:s styrelse. 

Viktor Olsson var en central person inom hyresgäströrelsen och kom sedan 

att ingå i HSB:s styrelse från bildandet fram till 1926 då han kom att sitta 

med i förtroenderådet. 

Styrelseledamoten Gustav Wahl var ett känt bostadspolitiskt namn. Han 

satt, som framgått tidigare, under hela tiotalet som socialdemokraternas 

representant i Stockholms stadsfullmäktige och drev oförtrutet linjen att 

bostadsnöden skulle förebyggas, inte lindras. Han ville ställa krav på 

25 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D: 11, "1922 års riksdag och 
hyresregleringslagens avskaffande", s 9ff. 
26 Stockholms Stadsarkiv, Yngve Larssons arkiv, D:ll, "Bostadsfrågan 1910-1950", s 
48ff. 
27 Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet (Stockholm, 1987), s 29. 
28 Samling av anmälningar 1922, Föreningsregistren, Stockholms Stad, spalt 4273 -
4274. 
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kommunen, men vid tjugotalets början föreföll den kommunala vägen, trots 

en kortvarig socialdemokratisk regering, svårframkomlig i bostadspolitiska 

sammanhang. Den kooperativa var däremot ekonomiskt gynnad och 

framstod även för Gustav Wahl som ett möjligt alternativ. 

Vid tiden för bildandet av Hyresgästföreningens Bostadsförening rådde 

stor oreda med allmän ekonomisk oro och svåra förhållanden inte minst 

inom byggbranchen. Strejker lamslog tidvis byggnadsverksamheten. 

Ingenjör Bror Bennström var vid tiden för bostadsföreningens bildande 

intresserad av de gillessocialistiska idéerna, inspirerad av Sigfrid Hansson. 

Enligt Bennströms egen berättelse tog han initiativ till inköp av en tomt i 

kvarteret Hugin och presenterade ett samarbetsförslag mellan hyresgäst

föreningen och fackföreningarna. Det var i samband med detta utspel, som 

föreningsbildandet kom till stånd.29 Bennström blev styrelseledamot i 

bostadsföreningen, var mycket ihärdig och pådrivande och blev även 

Fackföreningarnas Byggnadsproduktions förste tekniske ledare.30 

Hyresgästföreningen hade inga svårigheter att fa köpa tomtmark inom 

tullarna för det tilltänkta bygget. Staden var tacksam för initiativ utifrån vid 

en tid då byggnadsverksamheten var lamslagen och dess eget agerande inte 

manade till efterföljd.31 Bennström var bekant med arkitekt Erik Hjort, som 

vid förfrågan var positiv till att rita ett bostadshus med smålägenheter på 

den inköpta tomten i kvarteret Hugin, vid hörnet av Ynglingagaten och 

Dannemoragatan nära Norrtull. Även arkitekt Sven Wallander inkopplades 

på projektet. Wallander var vid denna tid främst känd som Kungsgatans och 

Norra Kungstornets arkitekt, men han ritade även bostadshus åt den socialt 

intresserade byggmästaren Adling. Erik Hjort blev under en tid ledamot i 

bostadsföreningens styrelse, men lät inte fortsättningsvis höra talas om sig. 

Sven Wallander kom däremot att fa stor betydelse för den fortsatta 

historien. 

När huset väl skulle byggas uppstod problem med tegelleveransen. 

Marknaden var labil med blockader och godtyckligt handlande. En 

socialistisk förening som ville köpa tegel fick, enligt Bennström, inte 

handla, varpå Bennström och John Eriksson, HSB:s förste medlem, 

omedelbart for till Berlin för att köpa tegel. Väl i Tyskland gjordes inte bara 

tegelaffärer utan, via ett introduktionsbrev från Sigfrid Hansson, etablerades 

29 HSB:s arkiv, Stockholm, brev från Bror Bennström, odaterat. 
30 Sven Wallander, Minnen (Stockholm, 1965), s 41. 
31 Yngve Larsson, Mitt liv i stadshuset: I tjänst hos denna stolta stad 1920-1954 
(Stockholm, 1977), 
s 388-389. 
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kontakt med tyska byggnadsgillen och med en förening som kallade sig 

Berliner Sparkasse und Bauverein. Denna förenings stadgar översattes till 

svenska och inspirerade till bildandet av HSB.32 

Sven Wallander knöts, enligt sin egen berättelse, tidigt till husprojektet 

av ekonomiska skäl. Tegelaffärerna slutade nämligen med att Wallander 

med egna medel fick lösa ut teglet på grund av oförståndigt ekonomiskt 

handlande från dem, som varit ansvariga. Överhuvudtaget såg Wallander 

uppenbarligen som en av sina uppgifter att skapa en stabilare ekonomi för 

företaget.33 

Hyresgästernas Bostadsförening lyckades genomföra sitt byggnads

projekt till allas belåtenhet. Kostnaderna blev till och med lägre än för

väntat. En bidragande orsak torde ha varit att en helt ny organisation tog 

ansvar för byggandet - en organisation som skulle komma att betyda mycket 

även för HSB - nämligen Fackföreningarnas Byggnadsproduktion. 

Gillessocialism - Fackföreningarnas Byggnadsproduktion 

Fackföreningarnas Byggnadsproduktion var en gillessocialistisk 

organisering av byggnadsarbetare. Pådrivande var framförallt Sigfrid 

Hansson, men också Ernst Wigforss talade varmt därför. 

I januari 1920 trädde lagen om arbetstidens begränsning i kraft. Senare 

under året bildade Hjalmar Branting en kortvarig socialdemokratisk 

regering. Efter kriget fanns stora förhoppningar om ökad produktivitet men 

efterfrågan var svag och istället inträffade under 1920 en djup depression. 

Strejk och lockout följde på varandra och under stora delar av 1920 upp

rätthölls en lockout av byggnadsarbetarna. På denna följde instabila för

hållanden och oroligheterna bland byggnadsarbetarna höll i sig under flera 

år.34 Inte minst murarnas konflikter bidrog till svåra förhållanden inom 

byggsektorn.35 

I januari 1920 hölls en nordisk arbetarkongress i Köpenhamn där 

huvudfrågan var socialisering och industriell demokrati. Man sökte former 

för arbetarnas inflytande och medbestämmande.36 År 1921 enades LO och 

32 HSB:s arkiv, Stockholm, brev från Bror Bennström, odaterat. Se även Lars Gustafsson, 
HSB under femtio år (Stockholm, 1974) s 15. 
33 Sven Wallander, Minnen (Stockholm, 1965), s 4If. 
34 Sigfrid Hansson," Fackföreningsrörelsen", Svenska Folkrörelser I ( Stockholm, 1936 ), 
s 79. 
35 Se Sigfrid Hansson, "Murarestrejken och dess konsekvenser", Fackföreningsrörelsen 
jan-juni 1923, 
s 577, 
36 Sven Landin, Stockholms byggnadsarbetare (Stockholm, 1985), s 232. 
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socialdemokratiska partiet om att skicka representanter till England för att 

studera gillessocialism.37 Det blev Sigfrid Hansson och Ernst Wigforss som 

for och de rapporterade utförligt om sina erfarenheter i tidskriften 

Fackföreningsrörelsen. Ernst Wigforss kallade sin artikelserie för "De 

engelska byggnadsgillena" och Sigfrid Hansson gav sin artikelserie rubriken 

"Praktisk socialism".38 

Inspirerande för de gillessocialistiska förespråkarna var möjligheten att 

betona arbetets sociala värde till skillnad från dess karaktär av handelsvara 

inom den kapitalistiska ekonomin. I visionerna om hur samhället skulle 

förändras om arbetsvillkoren blev annorlunda ingick föreställningen om den 

glädje arbetaren skulle känna inför möjligheten att arbeta för andra i 

uppbyggandet av samhället. Industrin skulle vara organiserad i frihet i det 

allmännas tjänst.39 

En gillessocialistisk organisering innebar att praxis betonades i kampen 

för ekonomisk demokrati. Inte minst möjligheten till helårsanställning var 

betydelsefull.40 När Ernst Wigforss och Sigfrid Hansson rapporterade om 

gillena uppehöll de sig vid de praktiskt organisatoriska och ekonomiska 

fördelarna och problemen. Sammanhållnigen inom organisationen 

betonades och då inte minst förtroendet för en kapabel ledare. Arbetarna 

uppmanades att inte underskatta kapitalets roll inom det rådande 

produktionssystemet, inte minst som en hjälp att öka avkastningen.41 

Syndikalisterna var kritiska mot gillessocialismen, som de kallade gilles

kapitalism.42 Men de som förespråkade en gillessocialistisk organisering 

menade att målet var att besegra det privatkapitalistiska systemet. För att nå 

dit måste företagen fulländas organisatoriskt och tekniskt.43 Den tekniska 

37 Fackföreningsrörelsen 1921:1, "Engelska byggnadsgillen", s 129. 
38 Ernst Wigforss, "Industriell demokrati: VIII: De engelska byggnadsgillena", 
Fackföreningsrörelsen 1921:1, s 237-241 samt Sigfrid Hansson, "Praktisk socialism I-V", 
Fackföreningsrörelsen 1921:11. Ernst Wigfors skrev om de engelska byggnadsgillena 
även i Tiden 1922, "Ett besök hos engelska byggnadsgillen", s 65-91, där han kritiserar 
gillets begränsade ansvarsområde. Enligt EW byggdes dåliga hus både tekniskt och 
planmässigt. 

Ernst Wigforss, "Industriell demokrati: VIII De engelska byggnadsgillena", 
Fackföreningsrörelsen 1921:1, s 237. 
40 Fackföreningsrörelsen 1922:11, "Byggnadsgillena: Den internationella kongressen i 
Wien", s 464f. 
41 Ernst Wigforss, "Byggnadsgillena och kapitalfrågan", Fackföreningsrörelsen 1922:11, s 
538-541. 
42 Sigfrid Hansson, "Våra byggnadsgillen", Fackföreningsrörelsen 1922:11, s 553. 
43 Fackföreningsrörelsen 1922:11, "Byggnadsgillena. Den internationella kongressen i 
Wien I", s 464. 
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utvecklingen innefattade standardisering och typisering, något som låg i 

tiden och som fick betydelse för den utveckling som kom att ske inom HSB. 

Fackföreningarnas styrelser inbjöds av englandsfararna till ett samman

träffande i februari 1922 och vid detta möte lades grunden till Fack

föreningarnas Byggnadsproduktion som alltså konstituerades i oktober 

1922. Deras första projekt var en ombyggnad för Konsum på 

Tomtebogatan.44 

De gillessocialistiskt organiserade arbetarna byggde alltså sitt första 

bostadshus åt Hyresgästföreningens Bostadsförening. Det blev med tiden 

flera uppdrag än någon kanske vågat hoppas på. Ungefär samtidigt med 

huset på Ynglingagatan byggde Fackföreningarnas Byggnadsproduktion 

bland annat ett bostadshus med, som man då uttryckte sig, 55 eldstäder åt 

bostadsföreningen Egen Härd. HSB kom från början att anlita Fack

föreningarnas Byggnadsproduktion för sina arbeten. Sven Wallander 

uttalade sig mycket uppskattande om Byggnadsproduktion i pressen och 

konstaterade att kommunen redan 1924 under stort gny från höger hade 

anlitat Produktion, som organisationen kallades i dagligt tal.45 1925 var 

Byggnadsproduktion Stockholms största byggnadsfirma med ett brett 

verksamhetsfält.46 

Den gillessocialistiska organisationen slog fast i sina mönsterstadgar 

från 1922 att endast lokala fackföreningar kunde vinna medlemskap, detta 

för att garantera inflytande över gillets verksamhet.47 Byggnadsgillena blev 

framgångsrika så länge det hantverksmässiga byggandet dominerade. I 

samband med utbrottet av andra världskriget skedde en drastisk nedgång i 

byggandet. De gillessocialistiska byggnadsarbetarna kontrollerade produk

tionen men saknade helt kontroll över utbudet av byggnadsuppdrag. I 

november 1940 bildade därför några förbund och fackföreningar i 

byggnadsbranschen Svenska Riksbyggen, som blev en bostadsförening av 

producentkooperativ karaktär. I takt med rationalisering och organisering 

omvandlades de gillessocialistiska lokala föreningarna. 1967 konstituerades 

44 Social-Demokraten, 10/4 1924, "Gillesidén inom byggnadsindustrin har slagit väl ut". 
Se även Sven Landin, Stockholms byggnadsarbetare (Stockholm, 1985), s 259ff. 
45 Social-Demokraten, 10/4 1924. 
46 Social-Demokraten, 18/12 1925. 
47 Sigfrid Hansson, "Våra byggnadsgillen: Mönsterstadgar och arbetsordning", 
Fackföreningsrörelsen 1922:11, s 577-583 samt "Stadgar och arbetsordning för 
byggnadsgillen", s 590-594. 
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slutligen BPA som är ett nationellt storföretag, styrt av centrala fackliga 

instanser.48 

* 

De mindre bemedlades tilltro till samhällets vilja och möjligheter att 

garantera ett tryggad boende sviktade. Lagstiftningen inom området var 

ännu svag och många hyresgäster var rättslösa. Hyresgäster och gilles

socialistiska byggnadsarbetare skapade tillsammans en organisation som 

kunde tillvarata deras intressen. 

HSB:s tillkomst speglar det osäkra ansvarsförhållande som gjorde 

bostadsbyggandet och bostadspolitiken till en sådan laddad ideologisk fråga. 

Inom HSB kunde engagerade människor driva bostadspolitiska frågor som 

hade både med bostadens finansiering och standard att göra. HSB 

utvecklades till en arena för socialdemokrater och kommunister. 

Inom den kooperativa formen för bostadsbyggande fanns möjligheter 

till ett personligt engagemang som tog udden av både de rena marknads

krafter som styrde det privata spekulationsbyggandet och de opersonliga 

relationer som var följden av ett kommunalt bostadsbyggande. Människor 

med erfarenheter från folkrörelserna ville själva utforma villkoren för både 

det privata och det gemensamma. Detta gällde såväl planeringen av 

bostäderna som byggandet och de färdiga husen. Den kooperativa bostads

rörelsen - med sin paradoxalt apolitiska karaktär - tillät en satsning på goda 

enskilda bostäder i bostadshus där de gemensamma utrymmena och 

verksamheterna fick ett meningsfullt socialt innehåll. För att detta skulle 

vara möjligt fordrades ett förtroendefullt samarbete mellan de engagerade 

ledarna och de boende. 

48 Christer Lundh, "Från gillessocialism till BPA", Arkiv: För studier i arbetarrörelsens 
historia 1980:18. 
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Ett eget hem till varje innevånare i Sverige 
låter ju ganska utopiskt och avlägset, men 
kan allmänheten blott entusiasmeras för den 
kooperativa bostadsrörelsen i tillräckligt 
stor utsträckning, så blir det visst inte 
ouppnåeligt och stadsbefolkningens 
bostadsfråga blir inte längre någon fråga49 

17. Organisationen och medlemmarna 
Första paragrafen i de stadgar som upprättades i juli 1923 för Hyres

gästernas Sparkasse- och Byggnadsförening i Stockholm u.p.a. anger som 

föreningens ändamål: "att genom uppsamlande av sparmedel inom 

föreningen, samt genom upptagande av lån, anskaffa medel för att i 

Stockholm och dess omedelbara omnejd bygga och uthyra bostäder till sina 

medlemmar."50 Situationen på bostadsmarknaden i Stockholm var ju allt 

annat än tillfredsställande. Därtill kom oron för konsekvenserna av hyres

regleringens upphävande just vid den tid då HSB bildades. Vetskapen om 

det mycket stora behovet av billiga bostäder tycktes ge en särskild energi åt 

HSB som organisation. HSB:s mål att bygga billiga bostäder kombinerades 

med en beslutsamhet att också bygga med hög standard. Sven Wallander 

uttryckte sig mycket krasst och pragmatiskt kring prisbildningen. 

Kombinationen av billiga bostäder och hög standard medförde att HSB inte 

kom att bygga för de allra fattigaste. Tillkomsten av HSB:s lägenheter 

innebar ändå ett höjande av standarden i hela bostadsbeståndet, menade 

Wallander, eftersom de som flyttade in i HSB:s lägenheter lämnade efter sig 

bättre bostäder till dem, som hade det allra sämst. 

HSB bildades för att bygga bostäder åt de bostadsbehövande. Samtidigt 

formulerades en ambition att ingripa i själva bostadspolitiken. Genom ett 

framgångsrikt byggande skulle kooperationen visa sig vara den 

organisationsform som kunde lösa bostadskrisen i Sverige, tycktes de 

ledande inom HSB mena. För att detta skulle vara möjligt måste de 

bostadssökande och hyresgästerna sluta upp inom bostadskooperationen, 

49 Sven Wallander, "Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening", Vår Bostad, 
november 1924. 
50 Länsstyrelsen Stockholms län, Överståthållarämbetet, Reg å Blad 3 036 nr 1, 
1157/1923, Stadgar § 1. 
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vilket krävde en aktiv rekrytering av medlemmar samt en därtill anpassad 

organisation. 

Organisationen 

Ansatsen till en kooperativ förening, som fanns vid den trevande början, 

förvandlades inom två år till ett rikstäckande förbund, vars organisatoriska 

uppbyggnad möjliggjorde ett fortlöpande byggande. 

I programförklaringen som stod att läsa i den inledande artikeln i första 

numret av Vår Bostad, tidskriften som HSB startade 1924, påpekades att 

bostadsproblemens lösning fordrade tillit till samhällets förmåga att, bättre 

än den privata företagsamheten, lösa bostadsproblemet. Men de boende 

måste, för att stat och kommun skulle gå i land med sin uppgift, själva ta på 

sig en del av ansvaret.51 Kooperationen betraktades således som ett 

instrument för att till stat och kommun kanalisera de bostadsbehövandes 

engagemang. 

Det är värt att notera att HSB intog en medlande ståndpunkt mellan 

kraven på ett kommunalt och statligt ansvarstagande å ena sidan och 

hävdandet att bostaden är den enskildes ensak. Bostaden ansågs inte vara 

vilken produkt som helst som kunde tillhandahållas på en marknad. Inom 

HSB hävdades med bestämdhet att bostaden måste vara undantagen all 

spekulation. Bostaden ansågs vara en vital del av det mest privata inne

bärande att alla människor av rent egenintresse vill vara med om att fram

bringa de nödvändiga bostäderna. Det var gränserna, innanför vilka 

förverkligandet skulle vara möjligt, som HSB tycktes söka efter eller 

snarare staka ut. 

Det fanns inom HSB från början ett uttalat ekonomiskt ansvarstagande 

både i förhållande till hyresgästerna och till föreningen i dess helhet, för att 

ett fortlöpande byggande skulle vara möjligt. Redan i de första stadgarna 

fanns, i paragraf 11, bestämmelser om att de uppförda fastigheterna skulle 

överlåtas till särskilda administrationsföreningar.52 Det fortlöpande 

byggandet skulle alltså moderföreningen stå för. 

HSB utvecklades snabbt till ett stort och välskött företag som väl levde 

upp till målsättningen att främja bostadsbyggandet genom att erbjuda såväl 

billiga som bra bostäder. När HSB:s språkrör - sannolikt Sven Wallander - i 

51 Vår Bostad, "Våra arbetsuppgifter", november 1924. 
52 Länsstyrelsen Stockholms län, Överståthållarämbetet, Reg å Blad 3 036 nr 1, 
1157/1923, Stadgar § 11. 
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första numret av Vår Bostad presenterade själva drivkraften bakom HSB, 

var det första ordet som nämndes familjen. 

Familjen är den grund, på vilken vårt samhälle byggts upp. Det gäller att se till, att 
grunden inte förvittras eller undermineras. Härvidlag räcker det emellertid icke 
med sedlighets-och moralpredikningar. Det är oundgängligen nödvändigt att även 
den materiella konsistensen skyddas och stärkes. Lika nödvändig som familjen är 
för samhället, lika nödvändig är bostaden för familjen. Om en familj saknar bostad, 
kan den i längden icke äga bestånd - de sedliga och moraliska förutsättningarne må 
vara aldrig så utomordentliga. Om en familj nödgas leva sitt liv i en bostad, vilken 
icke erbjuder det minimum av utrymme och trevnad, som utgör förutsättningen för 
en människovärdig tillvaro - ja, då löper den risken att gå under.53 

Uppmärksamheten kring familjen och bostaden - hemmet - resulterade i ett 

pedagogiskt program för det moderna boendet. Men innan detta diskuteras i 

senare kapitel ska ytterligare aspekter på organisationen presenteras. 

Den svaghet som fanns i Hyresgästföreningens Bostadsförening bestod 

i att de boende, sedan det hus vari medlemmarna satsat sina pengar stod 

färdigt, saknade den främsta motivationen för att fortsätta byggandet. Men 

det initiativ som Hyresgästföreningen stod för borde inte självdö vid varje 

avslutat bygge, ansåg de inblandade. Några av de mest engagerade beslöt 

därför att försöka konstruera en annan organisation som kunde garantera 

fortsatt byggande. Den viktigaste principen blev att moderföreningen 

ägnade sig enbart åt att bygga husen. De färdiga husens förvaltning överläts 

sedan på dotterföreningar, vars medlemmar utgjordes av de i husen boende 

hyresgästerna. Den fördel man ansåg sig vinna var en solid ekonomisk 

ryggrad för byggnadsverksamheten kombinerad med en decentraliserad 

administration och förvaltning.54 

Hyresgästernas Sparkasse -och Byggnadsförening blev alltså denna 

byggande moderförening. Till en början bedrevs verksamheten endast i 

Stockholm, men redan 1924 hade Riksförbundet sitt första sammanträde 

även om det då bara fanns en Stockholmsförening. Året därpå bildades 

moderföreningar i Göteborg och Malmö och under 1925 godkändes 

Riksförbundet som låneförmedlare för 1926 års statliga sekundärlån.55 

Riksförbundet hade till uppgift att organisera sparkasseverksamheten 

över hela landet och att tillvarata gemensamma intressen. Riksförbundet 

53 Vår Bostad, "Våra arbetsuppgifter", november 1924. 
54 Vår Bostad, Hyresgästernas Sparkasse och byggnadsförenings ändamål och verksamhet 
(1925) s 1 Off. 
55 Owe Lundevall, HSB årskrönika: 1923-1985 (Stockholm, 1985), s 7f. 
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skulle även verka for gemensamma materialinköp.56 HSB:s Riksförbund 

bildades alltså av stockholmsföreningen och kom att användas som ett 

instrument för att etablera nya lokala moderföreningar ute i landet.57 

Dotterföreningarna kom att utgöra självständiga ekonomiska och 

juridiska enheter med egna stadgar. Dessutom upprättades avtal mellan 

moder- och dotterföreningarna som reglerade förhållandet dem emellan. De 

viktigaste punkterna gällde betalningsansvaret som alltså, då huset stod 

färdigt, överläts på dotterföreningen. Pengarna stod kvar hos moder

föreningen och det fanns möjlighet för moderföreningen att föra över 

pengar mellan olika projekt för att uppnå gynnsammast möjliga ekonomiska 

utfall.58 

I de första stadgarna förutsattes direkt demokrati. Till föreningsmötena 

kom de mest intresserade och det brukade samlas en skara på 200-300 

personer. Efter några år, när HSB byggt åtskilliga hundra lägenheter, togs 

ett initiativ av en grupp boende i Humleboet, en av dotterföreningarna i 

Rödabergsområdet i Vasastan, till att kritisera HSB för tomtjobberi och 

ojusta ekonomiska metoder, som de ansåg gick ut över de boende. Grunden 

till en sådan anklagelse fanns troligen i de ekonomiska förhållanden som 

angivits i stadgeändringen 1925, nämligen att pengar kunde föras över från 

ett projekt till ett annat. Uppenbarligen kände sig hyresgästerna lurade och 

även andra hyresgäster hakade på kritiken. Men situationen var lika för alla 

i det avseendet att pengarna fanns i moderföreningen som de boende i och 

för sig också var medlemmar i. Medlemskapet gällde alltså i såväl moder

föreningen som dotterföreningen. 

För att möta kritiken från de upprörda hyresgästerna hyrde styrelsen 

Stockholms konserthus för ett extra föreningsmöte den nionde december 

1929. Närvarande var ca 2000 föreningsmedlemmar.59 Stämningen var hätsk 

inne i salen och utanför på Hötorget fanns ett hundratal personer som inte 

fick plats. Styrelsen var mobiliserad och hade också bett några ur 

56 Vår Bostad, Hyresgästernas sparkasse-och byggnadsförenings ändamål och verksamhet 
(1926), s53. 
57 Lars Gustafsson, HSB under femtio år (Stockholm, 1974), s 42. Lars Gustafsson har 
skrivit en organisationsstudie. Fördjupad kunskap om de organisatoriska frågorna kan 
med fördel hämtas från denna bok. 
58 Länsstyrelsen Stockholms län, Överståthållarämbetet, Reg å Blad 3287-2, 406/1925, 
utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Hyresgästernas Sparkasse- och 
Byggnadsföreningars Riksförbund u.p.a. 6/2 1925, paragraf 5. 
59 Länsstyrelsen Stockholms Län, Överståthållarämbetet, Reg å Blad 3037-6, 3577/1930, 
utdrag ur protokoll fört vid Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförenings i 
Stockholm u.p.a. extra möte i konserthusets stora sal, 9/12 1930. 
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förtroenderådet, bland andra stadens representant advokat Mathilda Staël 

von Holstein och ledamoten i fastighetsnämnden Arvid Thornberg, att när

vara liksom chefen för postsparbanken - HSB:s stora långivare. Sven 

Wallander mobiliserade all sin vältalighet och lyckades, som han själv upp

levde det, att på ett egendomligt sätt etablera kontakt med sina åhörare. Den 

hätska stämningen vek undan och efter det att såväl Arvid Thornberg som 

Staël von Holstein prisat HSB:s ekonomiskt stabila grund upplöstes mötet. 

Sven Wallander skriver om mötet i sina memoarer. "Denna allvarliga upp

rorsrörelse kvävdes således och opponenterna är väl numera nöjda och be

låtna HSB:are. För mig är det också roligt att träffa Humleboets fd vicevärd, 

vi har blivit mycket goda vänner efter den stora striden 1929."60 

Striden inom HSB rönte uppmärksamhet i dagspressen. Stockholm 

Dagblad skrev till exempel att den fem timmar långa debatten i ett fiill-

packat konserthus slutade med styrelsens seger efter det att Sven Wallander 

bland annat hotat med att avgå. Otto Grimlund stod vid Wallanders sida och 

blev som kommunist hårt angripen och särskilt anklagad för tomtjobberi.61 I 

efterhand förefaller det inte ha funnits några ekonomiska oegentligheter 

inom HSB:s ledning och därför skulle man kunna hävda att anklagelserna 

saknade grund. Men det kan vara värt att notera att det faktiskt var mycket 

nära att hela organisationen fragmentariserades vid detta tillfälle, vilket 

troligen hade lett till att situationen blivit likartad den som fanns inom de 

tidgare nämnda enskilda privata bostadsföreningarna. Konflikten tycktes på 

sitt sätt ha varit en strid mellan de redan tillgodosedda hyresgästernas 

egenintresse och föreningens inneboende solidaritet gentemot de kommande 

hyresgästerna. Men den bottnade förmodligen också i ett tvivel på hur 

ledningens krassa ekonomiska synsätt kunde förenas med en solidarisk 

kooperativ anda. Kanske uppstod konflikten därför att kommunikationen 

var dålig mellan moderförening och dotterförening. Mot detta skulle kunna 

framhållas direktdemokratin och den regelbundna rapportering som skedde 

genom organisationens tidskrift Vår Bostad. 

Konflikten ledde till att det extra föreningsmötet kunde enas om att 

ändra stadgarna så att föreningsmötena fick mera reglerade former. Den 

direkta demokratin ersattes av en representativ demokrati, där - något 

schematiskt beskrivet - varje dotterförening fick utse två representanter.62 

Huruvida de boendes inflytande därigenom stärktes är väl mycket tveksamt. 

60 Sven Wallander, Mitt liv med HSB (Malmö, 1968), s 119, se även s 116-118. 
61 Stockholms Dagblad, 10/12 1929. 
62 Länsstyrelsen Stockhoms Län, Överståthållarämbetet, Reg å Blad 3037-6, 3577/1930, 
stadgeändring paragraf 23. 
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Däremot formaliserades organisationen varigenom det torde ha blivit mera 

förutsägbara inlägg från de boende. 

Ledningen inom HSB var mån om att fa till stånd en väl fungerande 

organisation bland annat för att skapa förtroende inför kreditgivarna. Under 

tjugotalet var det stor osäkerhet kring kreditgivningen. Det fanns ännu inga 

fasta regler för hur finansieringen skulle gå till. Men HSB hade stort 

förtroende hos stat och kommun och fick sekundärkredit förmedlad genom 

kommunen från Statens Bostadslånefond. Bottenlånen förmedlade 

Postsparbanken och de utgjorde under 1920-talet 55% av kapitalet. Kredit

givningen hade varit en stötesten under lång tid i samband med de bostads

politiska diskussionerna. Eftersom det fanns politisk majoritet för att gynna 

bostadskooperationen hade regeringen och Stockholms stadsfullmäktige 

enats om att krediten till de allmännyttiga bostadsföreningarna skulle utgöra 

sammanlagt 90%. Resterande 10% betalades alltså av hyresgästerna själva, 

varför sparkassan var en viktig del av organisationen för att de boende 

skulle lyckas spara ihop till insatsen. 

Styrelsen 

Den dominerande gestalten inom HSB var Sven Wallander. Han arbetade 

inom rörelsen i hela sitt fortsatta liv. Det kan tyckas egendomligt att den 

närmast aristokratiske Sven Wallander kom så väl överens med styrelsens 

kommunistiska och socialdemokratiska medlemmar. Flera omstridda 

personer fanns i ledningen för HSB. Under hela tjugotalet stod Otto 

Grimlund ständigt vid Sven Wallanders sida även när det stormade som 

värst. Otto Grimlund förefaller ha varit en person med stark integritet men 

var också kontroversiell såväl inom som utom organisationen.63 

Otto Grimlund var ordförande i Hyresgästföreningen ända fram till 

mitten av trettiotalet då han drog sig tillbaka och blev farfarmare på 

Gotland. Ett av hans sista uppdrag var att försöka engagera Lennart Geijer 

som jurist till Hyresgäströrelsen. Lennart Geijer skrev om mötet med Otto 

Grimlund: 

Det var en uppseendeväckande klädd person som steg av tåget. Jag tyckte att han 
såg ut som en boskapshandlare från Argentina. Visserligen hade jag inte träffat 

63 Otto Grimlund var kommunist och arbetade som korrespondent i Petersburg. Hans 
kontakter med ryska kommunister meriterade tydligen honom till att ingå i den delegation 
som skulle eskortera Lenin till Stockholm. Grimlund gjorde då en något förvirrad insats, 
genom att inte riktigt hålla rätt på de tider och platser som var aktuella. Se Hans 
Björkegren, Ryska Posten: De ryska revolutionärerna i Norden 1886-1917 (Stockholm, 
1985). 
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någon från Argentina överhuvud taget, men var annars kan man tänkas ha en 
kanariegul överrock mitt i vintern? Dessutom var han, vad vi med ett fint ord 
brukar kalla voluminös, och hade ett bulldogliknande ansikte.64 

Samtidigt som Grimlund var en stridbar ordförande inom 

Hyresgästföreningen blev han ledamot i HSB:s styrelse. Han arbetade inom 

styrelsen från början fram till 1936, då han efter hårda duster med bland 

andra Sven Wallander, som ansåg att han skötte föreningens ekonomi lite 

väl bohemiskt avgick ur styrelsen65 

Otto Grimlund var, i likhet med många inom Hyresgästföreningen, 

kommunist. Kommunisterna genomgick flera både partibildningar och 

partisprängningar från 1918 till 1936. Kilbomkommunisterna dominerade 

inom hyresgäströrelsen. 1928 fanns kilbomkommunisterna inom det då 

bildade Socialistiska partiet. När det försvagades i mitten av trettiotalet 

anslöt sig de kommunister, som fanns inom hyresgäströrelsen och HSB, till 

SAP.66 Hyresgästföreningens kilbomkommunister var aktiva, driftiga och 

angelägna om att påverka samhällets utformning. De var måna om att den 

fackliga rörelsen inte skulle splittras något som murarnas vilda och utdragna 

strejker i början av tjugotalet kunde ge upphov till.67 Andra kommunister 

kunde kritisera Otto Grimlund för hans arbete inom HSB, som av dessa inte 

betraktades som en arbetarnas organisation. Men Otto Grimlund vidhöll 

vikten av detta arbete och var flitig skribent och talare på möten. 

I styrelsen satt under de tre första åren, förutom Wallander och 

Grimlund, Anders Bengtsson, Victor Olsson och John Eriksson. John 

Eriksson var droskägare och titulerades direktör samt var medlem nr 1 inom 

HSB och aktiv vid föreningsbildandet. Han fanns med i Hyresgästernas 

Bostadsförening och hade uppenbarligen ett stort intresse för bostadsfrågan. 

Efter tre års styrelsearbete försvann han emellertid ur rörelsen. Viktor 

Olsson var en entusiastisk och optimistisk deltagare i uppbyggnadsarbetet. 

Han hade haft en viktig roll inom Hyresgästernas Bostadsförening, var 

ombudsman för Byggnadsträarbetarnas Fackförbund och medlem i 

Stockholms arbetarekommun. Han satt med i tre år i styrelsen för HSB. 

64 Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet (Stockholm, 1987) s 55. 
65 Sven Wallander, Minnen (Stockholm, 1965), s 26. Grimlund hade under åren 1931-
1935 varit redaktör för tidskriften Hus och Härd - Vår Bostads temporära ersättare. 
66 Bernt Kennerström, Mellan två internationaler: Socialistiska Partiet 1929-1937, diss. 
(Lund, 1973), s 208. 
67 Se t.ex. Sigfrid Hansson, "Murarstrejken och dess konsekvenser", 
Fackföreningsrörelsen I 1923, s 577-582. 
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Därefter insjuknade han och blev då ledamot i förtroenderådet, en mindre 

betungande syssla. Redan 1929 avled Victor Olsson. 

1926 hade två nya medlemmar valts in i styrelsen nämligen Axel 

Johansson och Gustav Wiberg. Styrelsen från 1926 var verksam under 

resten av tjugotalet. Anders Bengtsson, som var med från början, var jord

brukare från Skåne. Han engagerade sig i facket och blev så småningom 

kassör i Grov-och Fabriksarbetarförbundet. Han intresserade sig för bo

stadsfrågan och som tidig medlem i Hyresgäströrelsen anförtroddes han 

även där kassörsuppdraget - en syssla som han fortsatte med inom HSB:s 

styrelse. Den ståtlige Anders Bengtsson med sin jättelika mustasch fick en 

viktig roll i styrelsen i arbetet med ekonomiska frågor. Han arbetade inom 

HSB fram till pensionen då han fortfrande visade sig ha många år framför 

sig. Han avled först 93 år gammal.68 

Axel Johansson hade även han deltagit i uppbyggnaden av Hyres

gästernas Bostadsförening. Han arbetade till vardags inom Svenska Stads

förbundet. Från början satt Axel Johansson med i förtroenderådet men från 

1926 invaldes han i styrelsen. Gustav Wiberg var socialdemokrat från Plåt

slagarnas fackförbund. Han började också inom HSB med att sitta i 

förtroenderådet tills han 1926 blev invald i styrelsen. 

Det var inte bara i styrelsen som socialdemokraterna dominerade. Även 

förtroenderådet dominerades från början av socialdemokrater och före

trädare för fackliga organisationer. Men där återfanns även några med mera 

socialliberal profil, som Emilia Broomé och advokat Mathilda Staël von 

Holstein samt grundaren av rättshjälpanstalten, advokaten Seth Silow - en i 

socialpolitiska frågor allmänt radikal person. 

Styrelsen hade enligt stadgarna stor rörelsefrihet. Förtroenderådets 

uppgift bestod huvudsakligen i att vara en grupp som styrelsen i svårare 

frågor kunde konferera med. Ser man till sammansättningen i förtroende

rådet verkar det troligt att de personer som hade ombetts sitta med också 

utgjorde viktiga kontakter till de delar i samhället där HSB kände ett behov 

av förankra sin verksamhet. Förtroenderådets gillande av verksamheten gav 

HSB en bred legitimitet i samhället. Flera inflytelserika socialdemokrater, 

kooperatörer och fackliga företrädare sanktionerade under tjugotalet HSB:s 

verksamhet. När socialdemokraterna kom till makten 1932 fanns flera 

68 Sven Wallander, Minnen (Stockholm, 1965), s 24. 
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upparbetade kontakter mellan regering och HSB, något som sannolikt 

bidrog till att HSB fick gehör för sin bostadspolitiska profil.69 

Medlemmarna 

Bostaden betraktades av HSB som en viktig del av privategendomen. Här

med ska den dock inte blandas ihop med privat ägande i spekulativt 

vinstsyfte. Tvärtom tycktes man inom HSB mena att ägandet av bostaden 

var det enda verksamma sättet att undvika spekulation och förhindra att 

människor utsattes för fastighetsägarnas nycker. Ägandet av bostaden blev 

därför ett viktigt mål för HSB. Hur ägandet av en lägenhet skulle regleras 

var ännu oklart när HSB bildades. 

För att bo i en HSB-lägenhet krävdes en stor ekonomisk insats. Den 

ekonomiska planeringen var därför nödvändig men fick inom boende-

kooperationen liksom inom konsumentkooperationen ett egenvärde utöver 

det nödvändiga. Människor, med möjlighet att sätta upp mål som successivt 

kunde uppnås, kom att dominera bland HSB:s hyresgäster. Även om hyres

gästerna förutom hyran erlade en kontant insats kom de inte att äga sina 

lägenheter, eftersom det vid den tidpunkten inte fanns juridiska möjligheter 

till detta.70 Inom HSB strävade man efter att ge de boende så mycket 

besittningsrätt, som det fanns lagligt utrymme till. Det betonades, att stad

garna utformats så, att besittningsrätten i praktiken blev nästan lik ägande

rätten, bortsett från möjligheten att spekulera med bostaden.71 Bostads

spekulation inom bostadskooperationen var vid den tidpunkten fullständigt 

utesluten. En viktig anledning till bostadskooperationens uppkomst var just 

en strävan bort från spekulation, en strävan att undanta boendet från 

marknadens profitjakt. 

Ägandet av bostaden kan uppfattas som oförenlig med social

demokratins kollektivistiska synsätt. Privat ägande i vilken form det än 

uppträder kan sägas vara hierarkiserande. Det kommer alltid att finnas 

människor som är uteslutna från möjligheten till ägande. Samtidigt är det 

viktigt att betona att HSB såg ägandet av bostaden ungefär på samma sätt 

som ägandet av de egna kläderna. Även i ett kollektivistiskt samhälle måste 

det finnas en slags miniminivå för privat ägande och i HSB:s vision tycktes 

69 Sven Wallander kom att sitta med i bostadssociala utredningen och HSB fick i uppdrag 
att projektera och bygga en del av de så kallade barnrikehusen. 
70 Under 1920-talet tillsattes en statlig utredning i vilken Sven Wallander ingick för att se 
över bostadsrättslagstiftningen. En ny lag tillkom 1928. 
71 Vår Bostad, Hyresgäsernas Sparkasse-och Byggnadsförenings ändamål och verksamhet 
1925, s 1 If. 
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bostaden ingå i denna minimiägandestandard. Det gällde därför att undandra 

bostaden från marknaden. Icke desto mindre utsattes, som nämnts, HSB för 

kritik mot vad som kallades tomtjobberi. En aspekt på ägandet uttrycktes i 

en ledare i Vår Bostad, skriven av P.O. Hallman, dåvarande 

stadsplanedirektör i Stockholm. Han argumenterar utifrån en föreställning 

om den svenska nationalkaraktären: 

Så till sist några ord om kärleken till det egna, uttrycket för det svenska 
bottenlynnet, den svenska trevnadstraditionen, som nog ej går att schablonera och 
schematisera bort. Värna varmt om denna kärlek! Bakom den storartade 
kooperativa verksamheten - så önskar jag helst se den - ligger självägande lynnet; 
Ni äga Eder lägenhet, Ni känna medäganderätt i vad Ni se från Edra fönster, Ni vet 
eder hava fast botten.72 

Grunden för en egen bostad kan också vara människans särskilda behov av 

enskildhet. I ett tal vid ett möte anordnat av Hyresgäströrelsen och HSB på 

Skansen 1925 framhöll Ernst Wigfors att behovet av avskildhet far 

människor att sträva efter ett eget hem. Men för att vinna ensamheten måste 

de sluta sig samman. Hur balansgången mellan individens enskilda liv och 

livet i gemenskap ska se ut kan inte en gång för alla avgöras, menade Ernst 

Wigforss.73 

En del kritiker menade att HSB inte företrädde arbetarna. Onekligen 

kom HSB att tidigt inta en mellanställning. För de fattigaste uppfattades 

HSB:s lägenheter som oåtkomliga medan den mer välbeställda lägre 

medelklassen uppfattade dem som alltför proletära. Vilka kom då att söka 

sig till HSB för att fa en bostad? Styrelsen förde tidigt register över sina 

medlemmar. I sammanställningarna som finns bevarade har de grupperats 

efter yrke. Medlemmarna återfinnes i arbetarklassens elit samt i den lägre 

medelklassen. Vid den tid då HSB bildades fanns stora ekonomiska och 

sociala skillnader inom arbetarklassen. Det fanns, som en ytterlighet, 

arbetarfamiljer som levde ett liv efter borgerligt mönster med fint inredda 

lägenheter och hembiträde. De fattigaste hade inte ens tak över huvudet. 

Medelklassen ökade i antal men hade svårigheter att upprätthålla en 

borgerlig livsstil. Bostadsbristen gjorde att utbudet av våningar, som ansågs 

förenliga med en borgerlig livsstil, blev alltför dyra. En del av den lägre 

medelklassen kom alltså att efterfråga - i konkurrens med delar av arbetar

klassen - mindre lägenheter. Bostaden kom också att bli ett viktigt redskap i 

72 P.O. Hallman, "Trevnaden hos bostaden", Vår Bostad, augusti 1925, s If. Hallman får 
också här visa sin skepsis mot standardisering och industrialisering. 
73 Ernst Wigforss, "För att vinna ensamheten - sluta vi oss samman", Vår Bostad, 
september 1925, s 4f. 
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skapandet av en ny, modern livsstil. En modern bostad som var annorlunda 

än de bostäder som dittills skådats, om än liten till ytan, producerades av 

HSB. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att en så stor del av 

medlemmarna rekryterades ur medelklassen. 

Medlemsökningen gick mycket hastigt under 1920-talet. I slutet av 

1924 fanns 812 registrerade medlemmar. Ett år senare hade de ökat till 3200 

för att 1930 ytterligare ha tredubblats.74 

1926 redovisades för första gången i styrelseberättelsen fördelningen 

mellan olika yrken bland medlemmarna. Ett sjuttiotal olika yrkes

beteckningar finns upptagna i alfabetisk ordning. Affarsanställda, elektriska 

montörer, chaufförer, kontorister och tryckeripersonal är exempel på några 

av de yrken som representeras av ett hundratal medlemmar vardera. 

Försäkringsmän, porslinsarbetare, glasarbetare, bergsprängare finns det bara 

några enstaka av. Kvinnliga medlemmar utan yrkesbeteckning finns det inte 

mindre än 654 stycken. De utgjorde under hela tjugotalet ca 15% av 

medlemsantalet. Männen utan yrkesbeteckning utgör ett något större grupp. 

Kvinnorna som själva står registrerade finns även bland dem som till 

exempel har yrkesbeteckning sömmerskor men säkert också bland affärs-

anställda, kontorister, m.fl. Dessa kvinnor kan representera familjen, men 

troligen representerarde de bara sig själva, innebärande att de var ensam

stående. Inom HSB var det bara den som representerade familjen som stod 

som medlem och det finns goda skäl att anta att det i de flesta fall var 

mannen. Det är intressant att notera att så många kvinnor återfinnes inom 

HSB. En egen modern bostad torde för dessa kvinnor, liksom givetvis för 

många andra av HSB:s medlemmar, ha betytt både trygghet och ett socialt 

avancemang. 

Med hänvisning till de yrken som finns angivna i styrelseberättelserna 

har Lars Gustafsson gjort en sammanställning av medlemmarnas klass

tillhörighet och finner att gruppen arbetare/hantverkare utgjorde under hela 

tjugotalet konstant ca 44%. Den grupp som kan hänföras till lägre medel

klass utgjorde konstant ca 30 %. Av de medlemmar som inte angivet något 

yrke finns det föga anledning att anta att de skulle tillhöra någon egentligt 

annan grupp än vad som redan angivits. Från övre medelklassen fanns det 

74 HSB:s arkiv, Styrelseberättelser för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening 
u.p.a. 1924-1933, Styrelseberättelse för år 1925, Hyresgästernas Sparkasse- och 
ByggnadsfÖrenig u.p.a. (Stockholm, 1926), s 6, Styrelseberättelse för år 1926 (sine loco, 
u.å.), s 4, Styrelseberättelse för år 1930 (Stockholm, 1931), s 8. 
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några fa exempel, fram för allt bland arkitekter och ingenjörer. Men denna 

grupp var mycket liten, ca 4% under hela tjugotalet.75 

* 

Hur ska man karakterisera det kooperativa HSB? Kooperatörerna inom 

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, skulle kunna tänkas 

ifrågasätta flera av de grundprinciper enligt vilka HSB kom att arbeta. 

Framförallt inställningen till ägandet av den egna bostaden. De flesta var 

överens om att hyresgästerna behövde en trygghet i sitt boende varvid 

framförallt menades att de inte skulle vara underkastade hyresvärdens makt. 

Denna trygghet kunde uppnås på olika sätt, vilket olikheterna i de 

kooperativa bostadsföreningarna visade. För HSB var ägandet viktigt. Men 

som nämnts var ägandet inte till för att ägarna skulle berika sig. De mera 

existensiella resonemang som skulle kunna föras om betydelsen av det 

privata ägandet intresserade dock knappast de ledande inom HSB. Däremot 

var det enskilda ägandet kanske en strategi för att öka intresset för boendet 

som sådant. Vädjade ledningen i så fall till de boendes egoism eller 

altruism? Kanske man kan säga att i organisationen fanns inbyggd en form 

av instrumenteli altruism. Genom att den enskilde skötte sitt ansvar i 

bostadsföreningen gynnades alla andra. 

Den mera existensiella betydelsen av det privata ägandet av bostaden 

ska här endast ytterst kort beröras. Ingen som ägnat sig åt bostadshistoriska 

studier kan undgå att se hur det enskilda ägandet av bostaden särskilt prisas 

i samband med det egna hemmet i lantlig miljö. Detta gäller såväl det 

enklaste egna hemmet till de mera påkostade bostäderna i till exempel 

Djursholm.76 Bostaden tycks vara en nödvändig del av vår identitet och 

därmed kanske särskilt viktig att fritt förfoga över. Utan bostad, utan att 

vara lokaliserade, tycks vi försvinna ur världen. När HSB bildades var det 

fortfarande vanligt att de boende flyttade en gång om året och det var inte 

frihetslängtan som fick människor att byta bostad. Ostadigheten i boendet 

fick några att söka ordna en mera permanent och tryggad bostad. Strävan 

efter trygghet och enskilt ägande kan dock tyckas vara i strid mot det nya, 

moderna livet, vars innersta livsnerv var det snabba tempot, de hastiga 

växlingarna. 

75 Lars Gustafsson, HSB under femtio år (Stockholm, 1974), s 24f. 
76 Nils Edling, Det fosterländska hemmet (Stockholm, 1996) visar bland annat exempel 
härpå. Se även Kerstin Thörn, "Djursholm - en utopi bland villavägar", i kommande 
Rapport, idéhistoriska skrifter, idéhistoriska institutionen, Umeå universitet (Umeå, 
1997). 
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Ser man till de hastigt tillströmmande medlemmarna till HSB kan det 

finnas anledning att fundera över vad de blivande hyresgästerna inom HSB 

kunde tänkas eftersträva. Var det enbart det enkla faktum att HSB var den 

största bostadsbyggande organisationen i Stockholm och att det därför var 

synnerligen befogat att tro sig kunna fa en bostad om man blev medlem i 

HSB? Eller betydde den nästan ägandelika besittningsrätten något särskilt? 

Eller lockade den moderna bostaden med ett möjligt nytt sätt att leva? Det 

verkar rimligt att anta att alla dessa tre förutsättningar tillsammans utgjorde 

grunden för HSB:s attraktionskraft under 1920-talet. 

HSB hade onekligen likheter med de filantropiska föreningar som 

byggde åt de mindre bemedlade. I båda fallen sågs bostaden som avgörande 

viktig för att skapa ett gott liv. Som kommer att framgå i kommande kapitel 

erbjöd HSB, liksom till exempel Stockholms Arbetarehem och Govenii 

Minne, ett sätt att leva. HSB:s bildande var dock inte beroende av enskilda 

personers initiativ utan resultatet av två organisationers gemensamma 

strävanden och intressen. HSB:s ledning kom dock att föra andra männi

skors talan, agera å andras vägnar. De som valde att bo i en HSB-lägenhet 

tänktes i gengäld vara lojala med idéerna. I annat fall balanserade organisa

tionen på gränsen till sammanbrott. Det tycks således finnas en kritisk punkt 

där de som planerar och de som det planeras för måste vara överens. Alltför 

stort avstånd mellan planerare och boende omöjliggör genomförandet av de 

boendes önskningar. HSB tycktes under 1920-talet söka efter den punkt där 

en framåtsyfiande planering kunde harmoniera med de boendes behov och 

önskningar. Själva organisationen kan sägas ha varit ett av uttrycken för en 

sådan strävan. 
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18. Sven Wallander 

Begåvade män med verkliga ledareegenskaper komma alltid att utgöra ett 
mindretal. Visserligen kan begåvningen utvecklas genom skolning till en viss gräns 
av fullkomlighet. Men även ifråga om fullkomligheten finnas en skillnad till 
kvalitetsgrad. 
Ledaren av ett socialt byggnadsföretag måste uppfylla höga anspråk. Han måste 
tekniskt absolut behärska sitt fack som konstruktör ovan och underjord. Han måste 
vara affärsmässigt och ekonomiskt utbildad, emedan miljonbelopp gå genom hans 
händer. Han måste äga organisationsförmåga, emedan han skall höja sitt företag till 
en högre nivå av teknisk-ekonomisk arbetsledning. Han måste äga en social upp
fattning i alla arbetarefrågor, emedan han ej kan föra ett socialt byggnadsföretag 
till utveckling utan att äga kroppsarbetarnas förtroende. Alla dessa gåvor kunna 
stegras till graden. Den som äger dem i högsta mått skall i företagets intresse 
uppnå de bästa resultaten.77 

En sådan ledarroll, som beskrevs i Fackföreningsrörelsen, kan man säga att 

Sven Wallander fick inom HSB. Sven Wallander visade sig vara en ledare, 

som besatt en lidelse, inte bara för de arkitektoniska frågorna, utan i minst 

lika hög grad för de organisatoriska och ekonomiska. Han blev den 

dominerande gestalten inom HSB med synpunkter på alla frågor som 

berörde företaget och tog sig an arbetsuppgifterna med okuvlig energi. 

Vilka idéer och politiska värderingar företrädde Sven Wallander? Han 

profilerade sig inte partipolitiskt och förefaller faktiskt inte primärt varit 

styrd av idéer och inte heller egentligen av den kooperativa ideologin. Sven 

Wallander omfattade däremot, kan man säga, ett abstrakt rättvisepatos. 

Pragmatisk, viljestark och självmedveten tog han helt enkelt på sig upp

giften att förse svenska folket med bostäder. Att genomföra denna uppgift 

dominerade över den kooperativa tanken. Och på ett kongenialt sätt 

lyckades Sven Wallander skapa den moderna bostaden. De som flyttade in i 

HSB:s moderna, om än små lägenheter, var i takt med tiden och tillhörde 

dem, som skulle forma "framtidslandet". På så sätt kan man säga att Sven 

Wallander var en av regissörerna till det moderna Sverige. 

I denna korta biografi som nästan enbart behandlar tiden fram till hans 

engagemang i HSB är syftet att placera in Sven Wallander i sin tid både som 

77 Fackföreningsrörelsen 1922:1,"Kroppsarbete och tankearbete", ur Soziale 
Bauwirtschaft, s 53 8f. 
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privatperson och som arkitekt för att i någon mån belysa de omständigheter 

som ledde till hans livslånga engagemang i HSB. Sven Wallander var ett 

med HSB fram till sin död 1968. Han framhöll, oftast med stolthet, att hans 

eget privata liv knappast kunde skiljas från arbetet. Ett tecken på detta är 

läsningen av dödsrunorna över Wallander, som mera handlar om HSB, än 

om honom själv.78 Minnesbilderna av Sven Wallander tycks alla vara 

förbundna med arbetet. Där var Sven Wallander dominant, bestämmande 

och van vid att inte ifrågasättas. Han kunde vara burdus mot sina 

medarbetare och bedömde människor efter deras nytta för HSB.79 Fanns det 

möjligen en annan, kanske mera jovialisk sida av honom som privatperson? 

Han växte trots allt upp i en miljö som var präglad av uppsluppet festande 

och ett omfattande sällskapsliv. Men som företrädare för en ny generation 

och en annan tid tycks villkoren för framgång inte vara förenliga med den 

bohemiska livsstil som en del av sekelskiftets överklass odlade. Sven 

Wallander förefaller, åtminstone under den första delen av sitt liv, ha 

inriktat sig helt och hållet på sitt arbete. 

Uppväxten 

Konstnärinnan Gerda Wallander födde sitt enda barn, sonen Sven, 1890. 

Hennes kusin, konstnären Alf Wallander, var den stolte fadern. Båda för

äldrarna hade strax innan sonens födelse varit på gemensam resa till 

Frankrike med flera av tidens framstående konstnärer. För att få en upp

fattning om deras ställning inom svenskt konstnärliv kan nämnas att Alf 

Wallander var aktiv i samband med bildandet av Konstnärsförbundet.80 

Gerda Wallander lämnade, i likhet med många konstnärshustrur, det 

egna måleriet vid sonens födelse och lät sig uppslukas av sin uppgift som 

maka och mor. Senare i livet, strax före makens död 1912, återupptog hon 

måleriet och hade flera separatutställningar.81 Hennes liv var åtminstone 

under de sista åren delvis präglat av oro och svårigheter att komma till rätta 

med tillvaron. De sista åren fram till sin död 1926 bodde hon i det hus Sven 

Wallander låtit bygga på Valhallavägen. Alf Wallander var en medelmåttig 

målare och lämnade också måleriet för att bli konstnärlig ledare på 

78 Se t.ex. dödsrunor i Att Bo 1968:4, s II av Lennart Holm, Vår Bostad 1968:9, s 14-15 
av Sven Kypengren, Dagens Nyheter 21/8 1968 av Curt Strehlenert. 
79 Intervjuer med Lennart Holm, Sven Kypengren, Nisse Alm 1988. 
80 Konstnärsförbundet bildades ur en missnöjesyttring mot Akademins konservatism vad 
gällde utställningar och undervisning. Detta torde ha inneburit en del vånder eftersom Alf 
Wallanders farbror Josef Wallander tillhörde Akademin. Se vidare Sixten Strömbom, 
Konstnärsförbundets historia I: Till och med 1890 (Stockholm, 1945) 
81 Idun 1910/44, s 543, Dagny, 1912/7, s 78. 
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Rörstrand. Han kom att bli en mycket tongivande formgivare, inspirerad av 

jugendstilens formspråk.82 

Sven Wallander växte upp i en lägenhet på Linnégatan i Stockholm. 

Därifrån bar han med sig många minnen som, säkerligen med ett visst mått 

av efierrationalisering, fick betydelse senare i livet då han själv hade möj

lighet att påverka utformningen av bostäder. Framför allt hade avsaknaden 

av arbetsbesparande anordningar, slitet och släpet med vatten, sopor, ved 

enligt egen utsago gjort intryck på honom.83 

I likhet med många av umgängesvännerna lät även familjen Wallander 

en av tidens arkitekter rita en villa åt sig borta från stadens larm i de 

idylliska ytterområdena. Ragnar Östberg ritade Wallanders nya hem i 

Stocksund dit familjen flyttade år 1905, när Sven var 15 år. Flyttningen 

medförde uppenbarligen ett levnadssätt, som inte passade familjen 

Wallander, i varje fall inte Alf Wallander. De sålde huset och köpte en 

fastighet på Kaptensgatan på Östermalm dit de flyttade 1910.84 

Trots att Sven Wallander var vuxen när familjen återvände till staden 

flyttade han in i två rum i föräldrarnas lägenhet. Sven Wallanders rum 

inreddes på ett okonventionellt sätt, dels genom färgsättningen i djupa 

kraftiga färger i blått och rött, dels genom att faderns första möbler, färg-

satta i djuprött placerades där. I dessa rum inrättade Sven Wallander sitt 

första ritkontor. När han drygt tio år senare flyttade in med sin familj i en 

egenhändigt ritad och inredd lägenhet på Valhallavägen var den till sin 

karaktär påfallande konventionell, närmast konservativ till sin inredning. 

Trots att han i många viktiga avseenden radikaliserats under denna tid hade 

hans egen personliga estetiska uppfattning inte i samma utsträckning 

anammat den nya tiden. Tvärtom tycks han återvänt till den konventionella 

borgerlighet som föräldrarna bröt upp ifrån. Däremot var han som arkitekt 

lyhörd för den moderna tidens estetiska imperativ. 

Wallanders fann sig bäst tillrätta i staden. Sonen Sven tog till sig för

äldrarnas urbana livsstil. Den kom till uttryck senare i hans yrkesliv. I de 

hetsiga debatterna om utbyggnaden av bostäder i Stockholm stod 

82 Se Bengt G.T. Nyström, Konsten till industrin - Alf Wallander och Gunnar G:son 
Wennerberg. En studie i svenskt Art Nouveau 1895-1905 (Stockholms universitet, 1971), 
s 174ff samt Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige: Studier i hans 
nationella och sociala författarskap (Stockholm, 1946), s 49. 
83 Sven Wallander, Mitt liv med HSB (Malmö, 1969), s 12ff. 
84 Alf Wallander beskriver mycket entusiastiskt den nya våningen i Svenska Hem i ord 
och bilder, (Stockholm, 1913). Han berättar om lättnaden att fa lämna "familjens wig
wam" för att inne i stan skapa en ljus och modern bostad. Han framhäver i ett PS till 
artikeln alla moderna bekvämligheter inklusive elektriskt ljus. 
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diskussionen het mellan företrädare för trädgårdsstaden med egna hem och 

förespråkarna för utbyggnad av hyreshus inne i staden. Sven Wallander 

anförde i en debatt som argument mot villaförstaden att det helt enkelt var 

så tråkigt att bo på det sättet.85 

Familjen Wallander med den frustande Alf i centrum deltog i ett vitt

förgrenat umgängesliv. På somrarna träffades vännerna ute på deras 

sommarställen i Stockholms skärgård.86 Familjen Wallander uppskattade 

och njöt av detta sommarliv, som hos sonen Sven blev till en livslång 

kärlek. Han fortsatte inte bara för egen del föräldrarnas sommarliv utan för

sökte dessutom förmedla det till svenska folket. Sven Wallander agerade 

nämligen tidigt för att HSB skulle erbjuda sina boende en sommarbostad 

som komplement till den permanenta bostaden inne i staden.87 

Tidens konstnärer, arkitekter, författare och skribenter umgicks på ett 

informellt sätt. De personer som fanns i Sven Wallanders uppväxtmiljö 

föreföll medvetna om att de spelade en roll i samhället. Många hade skapat 

sig ett namn, flera i strid med mera konservativa krafter.88 Sven Wallander 

måste ha blivit medveten om att han befann sig i en samhällsklass som var 

med om att definiera de viktiga samhälleliga uppgifterna. En sådan med

vetenhet hade sannolikt också förmedlats direkt från far till son. För Sven, 

som växte upp i en värld av konstnärer, föreföll yrkesvalet naturligt. 

Konstnärsskapet tycktes bara vänta på honom. Men fadern drev en annan 

linje och ville att han skulle utbilda sig till arkitekt. Alf Wallander var insatt 

i den aktuella debatten om konstlivets organisering. Många menade att 

arkitekten var bäst skickad att vara den överordnade konstnärlige ledaren. 

Det är därför förståeligt att Alf Wallander, som själv arbetat som 

85 Stockholmstidningen 17/3 1926. En debatt om att bo i stad eller trädgårdsstad i 
samband med Bygge och Bo utställningen med bla Sven Wallander, fastighetsdirektör 
Axel Dahlberg, Carl Lindhagen, Sven Markelius. 
86 Sven Wallander, Mitt liv med HSB (Malmö, 1969), s 32ff. Se även Ann Katrin Atmer, 
Sommarnöjet i skärgården: Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1950 
(Stockholm, 1987). 
87 Årsta är HSB:s första sommarhusprojekt. Se t.ex. Birgitta Engström, En kooperativ 
sommarstad: En studie över HSB:s sommarbostadsområde i Årsta havsbad, HSB 
Stockholm (Stockholm, 1986). 
88 Det skulle föra för långt att här skildra Sven Wallanders hela uppväxtmiljö men för att 
i någon mån fa en uppfattning om de närmaste umgängesvännerna och miljön kommer 
här en kort presentation. Wallanders var medlemmar i föreningen Utile Dulci - det 
nyttiga förenat med det angenäma - bildad 1899.1 U.D. återfanns Ellen Key, Richard och 
Gerda Bergh, Paulis, Fåhreus, Bobergs, Carl Larsson, Verner von Heidenstam och Oscar 
Levertin. I denna förening fanns således både kvinnor och män. Det tycks ha varit mera 
det angenäma än det nyttiga som ohuldades. I U.D. åt man och drack och det var tillåtet 
att prata strunt. Se vidare Carl G. Laurin, Minnen 1898-1908 (Stockholm, 1931), s 20ff. 
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konstnärlig ledare, ville lotsa in sin son på en bana där han kunde uppträda i 

samma roll. 

Utbildning 

I början av seklet fanns en stark yrkesidentitet bland arkitekter, i synnerhet 

inom en liten grupp som umgängesmässigt, men också genom släktskap och 

ingiften var nära forbundna med varandra.89 Under 1900-talets första 

decennier blev arkitekternas inriktning alltmer samhällelig.901 denna process 

försvann inte konstnärsarkitekten eller teknikern men det uppstod nya 

möjligheter till professionellt engagemang som bland andra Sven Wallander 

kom att utnyttja. 

Sven Wallander påbörjade 1909 sin utbildning vid Tekniska högskolan 

som då var belägen vid Drottninggatan.91 Kretsen av blivande arkitekter var 

inte större än att de torde ha känt varandra personligen. Bland de namn som 

senare kom att bli kända fanns Wolter Gahn och Sven Jonsson, sedermera 

Markelius.92 Inte någon av dessa omnämnes emellertid av Wallander själv 

och det tycks inte ha förekommit något samarbete dem emellan.93 Eskil 

Sundahl utexaminerades från Tekniska högskolan året efter Wallander och 

blev chef för KF:s arkitektkontor 1924 där han var verksam till 1936. Trots 

att de båda under samma tid fanns inom kooperativa rörelser förefaller de 

inte ha haft annat än formella kontakter.94 

Efter Tekniska högskolan avslutade Sven Wallander sin utbildning med 

två år på Konsthögskolan. Där hade just utbildningen förändrats utan att 

ändå riktigt kunna motsvara studenternas förväntningar.95 Denna avslutande 

89 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling, diss. (Göteborg, 1984), s 68 ff. 
90 Anna Östnäs, Arkitekterna och deras yrkesutveckling (Göteborg, 1984), s 112. Se även 
Nils Runeby, Teknikerna vetenskapen och kulturen (Uppsala, 1976), s 213ff. 
91 Först 1917 togs lokalerna i den nyuppförda högskolan, ritad av en av skolans 
professorer, Erik Lallerstedt, i bruk. 
92 Svenska teknologföreningen 1861-1936, biografier del II (Stockholm, 1937), s 933, 
sl436. 
93 Dock var Wolter Gahn och Sven Wallander båda knutna till byggnadsstyrelsen från 
1925. 
94 Eskil Sundahl gick samtidigt med Sven Wallander på Nya Elementar under deras 
gymnasietid. 
95 Några år tidigare hade det djupa missnöjet med utbildningen lett till att trion Gunnar 
Asplund, Sigurd Lewerentz och Osvald Almqvist bildat en egen "akademi" kallad Klara 
skola. Se Björn Linn, Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete (Linköping, 1967), s 
41. 
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del av utbildningen lämnade enligt egen utsago inga djupare spår. Under 

akademitiden, 1914, dog fadern.96 

De första verksamma åren 

Wallander blev erbjuden att arbeta på Stadsplanekommissionen hösten 

1916.97 Arkitekt P.O. Hallman var chef för avdelningen.98 Året dessförinnan 

var utformningen av Kungsgatan aktuell. Wallander tog sig an uppgiften 

och kom att rita det förslag som senare genomfördes. Förutom själva stads

planen ritade Wallander också det norra Kungstornet. Liksom i senare för

slag finns en något dyster tyngd över såväl ritmanér som det monumentala 

innehållet.99 En bidragande anledning till att uppdraget gällande Kungsgatan 

gick till Wallander var att riksantikvarien Sigurd Curman talade väl om 

förslaget. Wallander hade presenterat sitt förslag i samfundet S:t Erik, där 

det mottogs mycket positivt. I S:t Erik fanns en krets av personer som 

Wallander kände, bland andra P.O. Hallman, Sigurd Curman och Richard 

Bergh. Sven Wallander presenterade också sitt förslag i samfundets årsbok 

1916.100 Arkitekt Gunnar Asplund berömde Wallanders grepp för att skapa 

enhetlighet i stadsbilden då Kungsgatan skulle bebyggas.101 

Sven Wallander gav sig också i kast med regleringen av Klara sjö, 

Stockholms vattengata. Han presenterade sitt förslag 1916.102 Wallander var 

i detta fall för tidigt ute och intresset för projektet ebbade ut. Samma år hade 

96 Vad gäller tiden för studierna på Konstakademin uppger Sven Wallander själv att de 
sträckte sig mellan 1914 och 1916. I Svenska män och kvinnor uppges tiden vara 1913-
1915. Vården av faderns minne kändes angeläget för honom och tillsammans med 
modern anordnade Sven Wallander en separatutställning av faderns verk. Många 
praktiska detaljer tog kraft och energi. Bland annat försåldes familjens konstsamling med 
verk av Carl Larsson, Zorn, Richard Bergh etc. 
97 Stadsplanekommissionen var beteckningen för Stockholms stads avdelning för 
stadsplanefrågor. 
98 Per Olof Hallman var den främste introduktören av Camillo Sittes medeltidsinspirerade 
stadsplanetänkande och sedan 1902 arkitekt vid Stockholms Stads byggnadsnämnd och 
tillika arkitekt sedan 1906 vid Överståthållarämbetet. När Wallander så småningom kom 
att rita bostäder för HSB hade stadsplanerna för de aktuella områdena flera gånger gjorts 
av just Per Olof Hallman. Se Thomas Paulsson, Den glömda staden (Stockholm, 1959), s 
117-124, 127-128. 
99 Dagens Nyheter, 27/11 1915. Här beskrivs förslaget till Kungsgatan i termer av "ny 
tysk gotik" och "Berlinarkitektur". 
100 Samfundet S:t Eriks årsbok 1916 (Stockholm, 1916), s Iff. 
101 Gunnar Asplund, " Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen", 
Arkitektur 1916, s 127ff. Han beklagade det plottriga sätt som Stockholm bebyggdes och 
berömde Wallanders grepp vad gäller utformningen av Kungsgatan. 
102 Sven Wallander, "Reglering af Stockholms stora vattengata, Klara sjö", Arkitektur 
1916, s 137. 
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Wallander en utställning på Konstföreningen där han framlade ett förslag 

till medborgarhus på Kungsholmen. Mottagandet var inte särskilt 

översvallande, tysk tung monumentalitet var omdömet.103 

Det intressanta med förslaget till medborgarhus var kanske inte främst 

dess innehåll och form, utan att det presenterades som ett samarbete mellan 

konstnär, skulptör och arkitekt. Wallander grep alltså in i den diskussion 

som handlade om önskvärdheten av ett konstnärligt samarbete och om 

konstnärligt ledarskap.104 Sven Wallander arbetade inte bara på Stads

planekommissionen utan också hos arkitekterna Ivar Tengbom och Lars 

Israel Wahlman och öppnade eget kontor 1917.105 Samma år slutade 

Wallander på Stadsplanekommissionen och 1918 fick han anställning vid 

Bostadssakkunniga, en statlig kommitté. Denna hade till uppgift att granska 

finansieringen av hyresfastigheter. Anledningen till att Wallander hamnade 

där var att han året dessförinnan, enligt egen utsago på grundval av egna er

farenheter av fastighetsaffärer, hade framlagt ett förslag till socialminister 

Schotte om att inlösa alla fastigheter mot statliga obligationer och att över

låta förvaltningen av fastigheterna till hyresgästerna som skulle organisera 

sig kooperativt.106 

Bostadssakkunniga avlämnade några betänkanden under 1919 inne

hållande dels ett förslag till hyresstegringsskatt, dels ett förslag till skydd för 

bostadsstandarden. Det senare förslaget är värt att uppmärksamma eftersom 

Sven Wallander där föreslår en standardisering av byggnadsmaterialet samt 

en fabriksmässig bostadsproduktion i syfte att nedbringa kostnaderna och 

därmed stimulera byggnadsverksamheten. Dessutom föreslogs inrättandet 

av ett antal stipendier för att uppmuntra forskning kring byggandet, 

anordnandet av pristävlingar om standardisering samt stipendier för 

utlandsresor.107 Sven Wallander sökte och fick det föreslagna stipendiet för 

utlandsresa, vilket bekostade hans resa till USA 1920. 

Sven Wallander skaffade sig således åren efter sina studier en bred 

erfarenhet inom yrket genom att deltaga i tävlingar, arbeta på privata kontor 

samt egen verksamhet. Men kontakterna med utredande myndigheter gav 

honom också andra erfarenheter som otvivelaktigt skulle komma till nytta 

1(b Johannes Dahl, "Några reflektioner med anledning af en utställning af arkitektur med 
måleri och skulptur i konstföreningen", Arkitektur 1916, s 141 ff. 
104 Se kapitel 11. 
105 Han ritade bland annat hyreshus och en kontorsbyggnad åt Svenska sockerbolaget i 
Malmö. Se Svenska Teknologföreningen 1861-1936, Biografier Del II (Stockholm, 1937), 
s933. 
106 Sven Wallander, Mitt liv med HSB (Malmö, 1969), s 59. 
107 Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919, s 258. 
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senare. Trots att Sven Wallander ännu inte särskilt energiskt ägnade sig åt 

bostadsfrågan framförde han sina åsikter om hur bostadsadministrationen 

och bostadsbyggandet skulle kunna ordnas. 

Positionering 

Sven Wallander hade sina föräldrars konstnärliga engagemang med sig ut i 

livet men också deras politiskt närmast konservativa hållning. Ett helt annat 

förhållningssätt kom han att möta hos sin blivande hustru Elna von 

Zweigbergk dotter till journalisten Anna Christensson i hennes äktenskap 

med Otto von Zweibergk, redaktör för Dagens Nyheter.108 Genom denna 

familj fick Sven Wallander kontakt med ett mera medvetet politiskt för

hållningssätt till sociala frågor. Elna, som kom att ägna mycket tid åt 

familjen, gifte sig med Sven 1916. När han några år senare for iväg på 

studieresa till USA nåddes han strax efter avresan av meddelandet att han 

blivit far. Sonen Jan födds alltså 1920. Redan 1917 hade parets dotter Ulla 

kommit till världen och 1924 föddes yngste sonen Björn. Efter återkomsten 

från USA flyttade familjen in i en lägenhet i ett hus som Sven Wallander 

ritat och ingenjör Axel Adling byggt.109 

Sven Wallander arbetade oerhört intensivt, vilket inte hindrade att han 

också hängav sig åt en livsföring som mera tycks förknippad med en lantlig 

aristokrati. Morgnarna ägnade han åt ridturer innan han gav sig iväg till sitt 

arbete på HSB:s kontor, som från början låg vid Brunkebergstorg. Familjens 

umgänge kanaliserades genom hustrun.110 Sven Wallander hade nästan inga 

privata kontakter med sina samtida arkitektkolleger. Han mötte dem främst i 

diskussioner och debatter. Som den entreprenör han visade sig vara ville 

Wallander omsätta sina idéer. Han var otålig och snabb och ville se 

konkreta resultat av förslag och idéer. 

Wallander skrev en stor artikel i Arkitektur 1920 om bostadsfrågan. 

Han behandlade där såväl arbetarklassens bostadsproblem som medel

klassens vars situation Wallander ansåg vara otillräckligt uppmärksammad. 

Det rådde bland arkitekter en uppfattning att arbetarklassen fick allt större 

ekonomiska resurser medan medelklassen gick en standardförsämring till

108 Så var till exempel Anna von Zweigbergk med på det möte hos Julia Kinberg där 
Föreningen Frisinnade Kvinnor konstituerades. Se Ada Nilsson, Glimtar ur mitt liv som 
läkare (Stockholm, 1963), s 117f. 
109 Sven Wallander gifte om sig 1944 med sin sekreterare Eivor Dahlqvist. Paret bodde 
kvar i lägenheten till Sven Wal landers död då sonen Björn med familj övertog den. 
Wallanders hem presenterades av arkitekt Gustaf Strengell i Bonniers veckotidning, 24/4 
1926. 
110 Intervju med Jan Wallander och Björn Wallander. 
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mötes som bl.a. tog sig uttryck i svårigheten att fa tjänstefolk, något som 

medförde nya krav på medelklassens bostäder. Wallander uppehöll sig i sin 

artikel mycket vid de byggtekniska problemen och föreslog en rad konkreta 

lösningar. Han förordade bättre konstruktioner av de vanliga hyreshusen 

som vid denna tid ofta var dåliga, dragiga och offer för ohyra.111 

Wallander skulle ytterligare fördjupa sitt intresse för byggnadsteknik 

under studieresan till USA senare samma år. USA var ett land som intres

serade arkitekterna och Wallander var inte den ende som åkte dit. USA hade 

under emigrationens dagar ofta framhållits som ett föregångsland genom att 

en arbetare där hade råd och tillgång till bra och stora lägenheter.112 

Sven Wallander hade alltså eget arkitektkontor när han anlitades av 

Hyresgästföreningen för att rita dess första bostadshus. Detta kontor 

fortsatte att ägas av honom trots att arbetet där helt ställdes i HSB:s tjänst. 

Först 1942, när arkitekt Curt Strehlenert arbetade på kontoret, kom det att 

bli en del av HSB.113 Sven Wallander, som själv signerade alla ritningar, 

hade flera medarbetare, av vilka John Edoff var den mest aktive under den 

första tiden.114 När HSB lämnade ritandet av klassicerande hyreshus tycks 

också Sven Wallander ha lämnat den mera aktiva delen av sitt arbete som 

projekterande arkitekt.115 Han var dock under hela sin verksamhet väl insatt i 

alla projekt som lämnade kontoret.116 

111 Sven Wallander, "Om kristidens bostadsbyggen", Arkitektur 1920, s 29-43. 
112 Se texRut Liedgren, Så bodde vi (Stockholm, 1961), s 53f. 
113 Lars Gustafsson, HSB under femto år (Stockholm, 1974), s 101. 
114 När ett av HSB:s första funktionalistiska projekt presenterades i Byggmästaren 1931 
kvarteret Marmorn på Söder, var det faktiskt John Edoff som själv presenterade det. Se 
John Edoff, "Några nya hyreshus i Stockholm, Kv. Marmorn på Skinnarviksberget", 
Byggmästaren 1931, s 221-224. Annars var det vanligt att Sven Wallander förde talan 
som när Kungsklippan presenterades, men han nämnde alltid John Edoff som 
medarbetare. Se Sven Wallander, "HSB höghus på Kungsklippan", Byggmästaren 1934, 
s 210. 
115 Arkitekturmuseets arkiv, Stockholm, Sven Wallanders ritningar samt 
Stadsbyggnadskontorets arkiv, Stockholm, ritningar på HSB-husen. 
116 Enligt uppgift från medarbetarna. Det är svårt att med bestämdhet påstå vem som bar 
ansvar för de projekt som tillkom under trettiotalet, men den följsamma funktionalistiska 
stil som präglar HSB:s byggen under denna tid röjer en lyhörd arkitekts arbete. Det finns 
tecken som tyder på att Sven Wallander själv aldrig omfattade det funktionalistiska 
formspråket med någon större entusiasm. Det kan därför vara befogat att anta att John 
Edoff, som uteslutande ägnade sig åt projektering, har varit den som framför allt ansvarat 
för den arkitektoniska utformningen under trettiotalet. Omdömen av bland andra 
medarbetare som Nisse Alm och Sven Kypengren. 
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Under 1920-talet var Sven Wallanders studiekamrater tongivande i 

debatten både som skribenter och redaktörer för tidskriften Byggmästaren.117 

I mycket lovordande termer presenterades till exempel den internationellt 

uppmärksammade bostadsutställningen i Stuttgart 1927. Särskilt 

entusiastisk var arkitekterna inför standardiseringsförsöken, som ändå, 

menade Sven Markelius och citerade Gropius, kunde rymma 

individualitet.118 Även Sven Wallander besökte utställningen och skrev 

därom i HSB:s tidskrift Vår Bostad, som ju hade en annan läsekrets än 

facktidskriften Byggmästaren. 

Sven Wallander profilerade sig genom att i Byggmästaren skriva om de 

tekniskt-ekonomiska utredningar som gjorts av HSB angående dagsljus, 

husbredders och hushöjders inverkan på bostadsekonomin.119 Wallander 

framhöll att "tjocka" hus genom sin ekonomiska överlägsenhet var att före

draga. Många av hans samtida kolleger, som menade sig värna om estetiska 

och bostadsfunktionella värden, förordade smala hus med dagsljus från två 

håll. Sven Wallanders vidhöll sin ståndpunkt och han hade onekligen under 

tjugotalet en betydande erfarenhet av bostadsbyggandets möjligheter och 

villkor. 

Sven Wallander profilerade HSB som ett modernt och framtidsinriktat 

bostadsföretag. 1920-talsproduktionen har en kvalitet, såväl estetiskt, 

tekniskt som funktionellt, som än i dag omgärdar den med respekt och 

nostalgisk kärlek. Sven Wallander kom trots detta att bli kritiserad för att 

framdeles inte tillräckligt värna om husens estetiska och funktionella 

kvaliteter utan istället låta sig styras av ekonomiska överväganden.120 

Sven Wallander lät sig uppslukas av sitt arbete inom HSB och av upp

gifter som syftade till att utveckla svensk bostadspolitik. I samband med 

Sven Wallanders död 1968 skrev Lennart Holm: 

117 Det fanns ett troget gäng som dominerade debatten: Uno Åhrén, Hakon Ahlberg (som 
dock inte kom att ingå i accepteragruppen, men som var redaktör under flera perioder och 
som också kom att bli det nybildade SAR:s ordförande 1936), Gunnar Asplund, Sune 
Lindström (som inte heller kom att ingå i acceptera gruppen utan gjorde karriär inom 
VBB och avancerade snabbt till ledande position) och Sven Markelius. Särskilt Uno 
Åhrén och Sven Markelius var tongivande i debatten i Byggmästaren. Wolter Gahn fanns 
med även som redaktör under en period och senare medförfattare till acceptera. 
118 Sven Markelius,"Bostadsområde vid Dessau-Torten. Ett exempel på ekonomisk 
organisation av bostadsbyggandet", Byggmästaren 1927, s 236. 
119 Se Byggmästaren 1930, s 89-100 och Vår Bostad, oktober 1927, s 12-13,17 och 
november 1927, s 12-14. 
120 Se t.ex. Johan Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975, 
Byggforskningsrådet, Rapport R11:1988, diss. (Stockholm, 1988), s 265ff. 
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Sven Wallander har i de minnesrader som skrivits efìter hans bortgång så till den 
grad identifierats med sina arbetsuppgifter att han nästan förlorat sin personlighet 
och framstått som en institution. Detta är mycket begripligt - ja, man kan nästan 
säga att han delvis upplevde sig själv så.121 

Onekligen kom han att uppfattas så av många och redan i slutet av 1920-

talet har han nått en bit på denna väg. Han blev en institution främst i kraft 

av sitt entreprenörskap och inte som arkitekt. För att tydliggöra hans posi

tion ska avslutningsvis ges några exempel på hans verksamhet under det 

begynnade 1930-talet. 

Sven Wallander kom att sitta med i den grupp som valde ut vilka 

lägenheter som skulle fa vara med på den planerade Stockholms

utställningen 1930. Denna har sedan gått till eftervärlden främst som en 

bostadsutställning något som Gotthard Johansson siade om redan då det 

begav sig.122 HSB blev, inte förvånande, representerad på utställningen med 

lägenheter, som senare kom att användas i produktionen. 1930 anordnades 

också en bostadskongress. Där fick Wallander tillfälle att diskutera med 

politiker och fackmän av annat slag än arkitekter. 

Arkitekterna i Stockholm organiserade sig i ett arkitektförbund och 

Sven Wallander valdes 1930 som dess ordförande. Han hade viktiga 

kontakter i beslutande kretsar, men han befann sig dock utanför den ton

givande arkitektgruppen. Redan efter två år fick också Sven Wallander 

lämna ordförandeposten, kanske för att han uppfattades mera som 

entreprenör än som konstnärlig arkitekt. Det fanns alltså ett visst motstånd 

mot honom som arkitekt vilket visade sig både i ett upplevt utanförskap och 

till exempel i det motstånd Uno Åhrén visade 1934 när bostadssociala 

utredningen tillsattes. Uno Åhren ville då inte att Sven Wallander som 

entreprenör skulle ingå i utredningen.123 Detta till trots kom Sven Wallander 

att ingå i bostadssociala utredningen och han kom att bli en viktig hjälp vid 

genomförandet av socialdemokraternas bostadspolitik. 

* 

121 Att Bo, 1968:4, s II. Sven Wallander tog för övrigt initiativ till tidskriften Att bo 1950 
och han anställde Lennart Holm som redaktör. 
122 Byggmästaren 1930. 
123 Eva Rudberg, Uno Åhrén (Stockholm, 1981), s 80. I de första delbetänkandena som 
kom hade Sven Wallander arbetat tillsammans med utredningens andre entreprenör, 
byggmästaren Olle Engkvist, om den ekonomiska lönsamheten vid olika byggnadssätt: 
SOU: 35: bilaga nr 7, Tekniska synpunkter på bostadsproblemet. Per Holm karakteriserar 
även Sven Wallander som entreprenör. Per Holm, "Ett sammanträde i bostadssociala 
utredningen hösten 1945", i Folkhemmets bostäder 1940-1960, red. Christina Engfors, 
Arkitekturmuseet (Stockholm, 1987), s 42. 
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Sven Wallander blev en förnyare och moderniserare av den svenska 

bostaden. Det betydde inte att han själv befann sig i mittfaran när det gällde 

arkitekternas engagemang och ställningstaganden. Som framgått fanns en 

misstro mot honom som arkitekt främst på grund av hans entreprenörskap 

och intresse för ekonomi och organisation. Detta betydde i sin tur att Sven 

Wallander visavi sina kolleger kände ett visst mått av "jalousie de 

métier".124 Även om han nästan var helt och hållet uppslukad av sitt arbete 

fanns det egentligen en avgrund mellan hans egen livsstil och den som han 

manade fram åt sina hyresgäster, eller "håsebearna", som han skämtsamt 

kallade dem.125 Hans engagemang kan således inte ha grundats i någon enkel 

samhörighetskänsla inför det nya moderna livet utan mera, som 

inledningsvis nämndes, i ett slags abstrakt rättvisepatos. Han var övertygad 

om det riktiga i att alla människor skulle kunna fa tillfälle att förbättra sin 

livssituation. Trots att han aldrig engagerade sig partipolitiskt införlivade 

han folkrörelsernas segervisshet i de egna visionerna.126 Det sociala 

engagemanget tycktes komma från egna erfarenheter och iakttagelser i 

samband med uppväxten och de första arbetsuppgifterna. Viktigt var kanske 

också det inflytande som Elna von Zweibergk utövade på sin make i kraft 

av sin person och genom sina föräldrar och deras sociala miljö. Till skillnad 

från dessa var Sven i första hand främst en handlingsmänniska. Mellan 

makarna fanns således påtagliga skillnader vad gäller livshållning. När Sven 

Wallander väl en gång konfronterades med folkrörelserna och deras 

medlemmar kom uppenbarligen deras engagemang och strävanden att väcka 

sympati och respekt hos honom, även om han förhöll sig självsvåldigt livet 

igenom till sina medarbetare. Det förefaller helt enkelt som om Sven 

Wallander tidigt identifierade vad han upplevde vara sitt uppdrag i livet. 

Därefter arbetade han med en intensitet och viljestyrka som inte sällan tog 

andan ur medarbetarna. Han tycks ha varit en osentimental person, redo att 

fatta beslut vilket ögonblick som helst. Detta gjorde honom kapabel och 

framgångsrik, även om hans snabbhet också kunde leda honom på olyckliga 

124 Intervju med Jan Wallander 1988. 
125 Intervju med Jan Wallander 1988. 
126 Lennart Holm, "Sven Wallander 1890-1968", ,4// Bo, 1968:4, s II. 
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villovägar.127 För Sven Wallander handlade livet om arbete och arbetet 

bestod i att bygga bostäder och den nya framgångsrika bostadsarkitekturen 

handlade om ekonomi och teknik och framgång betydde modernisering av 

byggande, bostäder och boende. 

127 Här syftas på några sentida projekt som kom att vålla HSB bekymmer men som Sven 
Wallander envist försvarade. 
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Har du satt dig in i att det är roligare att 
äga sitt hem än att vara det oskyddade 
villebråd som benämnes hyresgäst? 
Har du reflekterat över /allt/ detta, har jag 
ingenting mer att säga dig, ty då är du 
redan medlem av Hyresgästernas 
Sparkasse- och Byggnadsförening, eller som 
den i korthet kallas H.S.B.128 

19. Vår Bostad 
Tidskriften Vår Bostad utgör en viktig källa för de studier kring HSB som 

redovisas i föreliggande avhandling. Eftersom denna källa också är en del 

av HSB kan det finnas anledning att granska tidskriften. Som framgår av 

citatet ovan användes tidningen till att propagera för HSB:s verksamhet. I 

en tid då tillgången på tidskrifter och tidningar var begränsad borde en med

lemstidning ha lästs av HSB:s hyresgäster och den information som där 

publicerades kan således antas ha nått sina läsare. 

I det följande ska innehållet mera översiktligt granskas för att vi skall fa 

en uppfattning av tidningens inriktning i stort. I andra kapitel används 

innehållet för att analysera de idéer och värderingar som förmedlades ge

nom Vår Bostadframförallt rörande synen på boendet. 

I tidningen fanns under 1920-talet inte bara propaganda för den egna 

organisationen utan även resonemang om den moraliska förpliktelse som 

var förenad med ett engagemang i HSB. I en artikel om kooperationens 

bostadskongress i Malmö 1928 skriver Otto Grimlund: 

De som anse allan rättfärdighet ifråga om medlemskap i Hyresgästföreningen upp
fyllt så snart de fatt sin egen bostadsfråga löst visa sig sakna den sociala blick för 
problemet, som behärskar Hyresgästföreningarna, då dessa startade de H.S.B.-
organisationer, som åstadkommit lösning av dessa medlemmars bostadsfråga. 
Sådana medlemmar har Riksförbundet icke någon anledning att uppmuntra i deras 
självgodhet och vilja till isolering, utan måste tvärtom med skärpa kräva att de 
åtminstone fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot Hyresgästföreningarna och 
detta i samma omfattning som övriga medlemmar av Hyresgästföreningarna.129 

Det förekom en oförtröttlig diskussion om hyreslagstiftning och finansiering 

samt en engagerad rapportering om bostadsfrågan i Sverige och andra 

128 Vår Bostad, november 1924. 
129 Vår Bostad, "HSB-organisationerna kongressa i Malmö", juni 1928, s 11. 
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länder. Men HSB kom inte bara att bli en plattform för bostadsreformer utan 

förmedlade också insikter om en särskild livsstil, där hyresgästerna, 

erkannerligen männen, uppmuntrades att slå sig ner vid bordet i den nya 

moderna lägenheten istället för att träffas i föreningslivet utanför hemmet. I 

Vår Bostad meddelades vidare att endast 40% av de boende utgjordes av 

arbetare.130 På en diskret plats i tidskriften fanns också en notis från 

Stockholmstidningen om HSB:s då nybyggda Rödabergsområde. "Kan man 

tänka sig något mera nytt och traditionsbefriat än Rödabergsområdet? En 

alldeles färsk men småborgerligt hemtrevlig liten stadsdel."131 Så två delvis 

motstridiga ambitioner uttrycktes i HSB genom Vår Bostad: en kamp för 

bättre bostäder likväl som en strävan efter en närmast "småborgerlig" livs

stil. 

* 

I Göteborg fungerade Hyresgästföreningen huvudsakligen agitatoriskt 

genom sin kritik av försumliga fastighetsägare och i sin kamp mot de orätt

visor som drabbade hyresgästerna.132 1922 startade Hyresgästföreningen i 

Göteborg en tidskrift som de kallade Hyresgästen med kilbomkommunisten 

Martin Andersson som redaktör. Vår Bostad profilerade sig från början mot 

denna kampskrift. Vår Bostad ville i stället vara en propagandaskrift för 

bostadskooperationen. Detta ställningstagande ledde till hätska angrepp från 

Hyresgästen.133 Redan 1925 lyckades emellertid de stridande fa till stånd en 

vapenvila genom att båda tidskrifterna utsågs till att vara Hyresgästernas 

Riksförbunds språkrör.134 

Redaktörer och skribenter 

Under 1924 beslöt HSB:s styrelse att starta en månatlig tidskrift för med

lemmarna, som alla också var medlemmar i Hyresgästföreningen, med 

namnet Vår Bostad.™ Första numret kom ut i november 1924. Sigfrid 

Hansson, som var välkänd för HSB genom sitt gillessocialistiska engage

mang fick i uppgift att redigera Vår Bostads allra första nummer. Han på

började redaktörsjobbet men fick förhinder att fullfölja det. Efter ytterligare 

130 Vår Bostad, juni 1927, s 10. 
131 Vår Bostad, april 1928, s 12. 
132 Elisabeth Wredberg, I kamp med nuet (Stockholm, 1986), s 28. 
133 Hyresgästen, 1925:1. 
134 Vår Bostad, januari 1925, rapport från Riksförbundets kongress, s 2. 
135 Det fanns hyresgäster inom HSB som ifrågasatte denna "tvångsanslutning", men från 
HSB:s sida handlade medlemskapet om solidaritet med de hyresgäster som fortfarande 
saknade bostäder. Se Vår Bostad, april 1928, s 16. 
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en redaktör136 utsågs under 1925 Axel Johansson från Svenska Stads

förbundet och medlem i förtroenderådet.137 Under ett års tid var han ensam 

redaktör men från mars 1927 återfinns även Otto Grimlunds namn i 

redaktörsrutan. Detta redaktörspar fanns kvar till och med år 1928. Innan 

Grimlund figurerade med sitt namn i redaktörsrutan skrev han från 1926 

nästan samtliga ledare i tidningen. Efter det att Grimlund blev redaktör är 

ledarna inte signerade men mycket tyder på att han fortsatte att skriva. Fram 

till 1929 hade alltså redaktörskapet skötts i huvudsak av medlemmar ur 

styrelsen. Troligen berodde detta på att tidningen hade en så tydlig bostads

politisk inriktning att styrelsen fann det för gott att själv utöva överinseende. 

Det tycktes helt enkelt inte finnas utrymme för från styrelsen avvikande 

åsikter. När tidskriften ansågs behöva byta inriktning befanns det angeläget 

att finna en mera professionell redaktör som dock givetvis förutsattes vara 

lyhörd för organisationens ideologi. 

Från januari 1929 började för första gången en utifrån anställd redaktör, 

Ernst Lundqvist, att arbeta med tidningen. I den nye redaktörens första 

nummer fann sig, typiskt nog, Sven Wallander föranlåten att skriva den nya 

tidningens manifest. Trots att Sven Wallander främst var pragmatiker grep 

han pennan när rörelsens ideologiska grund skulle uttryckas. En viktig för

ändring som förutskickades genom redaktörsbytet var att Vår Bostad nu inte 

bara blev medlemstidning utan vad man kallade familjetidning. 

Tyngdpunkten flyttades från det bostadspolitiska till "hemmets och hem

livets tusende, för oss alla så betydelsefulla problem,...".138 Ernst Lundqvist 

fick vid sin sida en redaktionskommitté som bestod av det gamla 

redaktörsparet och Sven Wallander. Enligt Erik Lindström, redaktör för Vår 

Bostad 1946-1971, skapade Ernst Lundqvist "en sober, bra tidning, helt i 

linje med programmet."139 Förutom att Vår Bostad fick ny redaktör och för

vandlades till familjetidning började den dessutom att utkomma varannan 

vecka. 

136 Redaktörskapet överläts efter Hansson, på Sven Wal landers inrådan, till Gerhard 
Magnusson som vid den här tiden inte bara var redaktör för Social-Demokraten och satt 
med i HSB:s förtroenderåd utan också hade skrivit socialdemokratins historia. Gerhard 
Magnussons redaktionella bana på Vår Bostad blev emellertid kort. Sven Wallander var 
inte helt nöjd med Gerhard Magnussons sätt att sköta redaktörskapet. Se Erik Lindström, 
Bostaden en social rättighet (Stockholm, 1974), s lOf 
137 Styrelseberättelse för år 1925, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening 
u.p.a. (Stockholm, 1926), s 8. Under 1926 valdes Axel Johansson även in i HSB.s 
styrelse. 
138 Sven Wallander, Vår Bostad, 1929:1. 
139 Erik Lindström, Bostaden en social rättighet (Stockholm, 1974), s 14. 
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Även om denna avhandlings tidshorisont är 1929 måste vi påminna oss 

om att i slutet av 1920-talet stundade det funktionalistiska genombrottet. 

Detta påverkade i hög grad utseendet på tryckta alster. Mest övertydligt blev 

manifestet acceptera från 1931. Med den nya tidens lay-out och typsnitt 

kändes Vår Bostad säkerligen lite föråldrad. Detta var kanske en av anled

ningarna till att HSB i samband med redaktörsbytet också anställde en il

lustratör, Curt Peters, som piffade upp tidskriften med tidstypiska teck

ningar. En rad vanskliga åtgärder vidtogs under första hälften av 1930-talet 

innan tidskriften stabiliserades med 1937 års ingång under Ulla Alms 

(sedermera Lindström) redaktörskap.140 

Skribenterna i tidskriften hämtades till stor del från organisationen när 

det gällde alla ledare och artiklar som handlade om bostadspolitiska frågor. 

Många artiklar och notiser var osignerade eller underskrivna med signatur. 

En del av dessa går att uttyda medan andra var knutna till personer som inte 

på något enkelt sätt gått att identifiera.141 Förutom Sven Wallander var per

soner som Axel Johansson, Viktor Olsson och Otto Grimlund mycket flitiga 

skribenter. De representerade organisationen genom att tillhöra dess innersta 

krets, styrelsen. 

Övriga medverkande var representanter för socialstyrelsen, Hugo 

Heyman och Bertil Nyström, som vid enstaka tillfällen skrev ledare, 

kooperatören Anders Örne och fastighetsborgarrådet Harry Sandberg. Även 

ledaren för stadsplanekontoret, P.O. Hallman tilläts skriva en ledare. Det 

förekom också inbjudna skribenter som ansågs besitta sakkunskap inom 

något område av vikt för bostadsfrågan. Därutöver ombads fackmän att 

skriva artiklar om till exempel konst och historia. Som återkommande 

"kolumnist" skrev Kerstin Key under en tid artiklar under vinjetten 

"Hemvård". Förutom Kerstin Key förekom endast ett fatal fackkvinnor med 

reportage. Olga Grimlund skrev ett antal notiser om hemmet, ett område 

som under tidskriftens första år var tämligen lågt prioriterat. 

140 1931 bytte tidningen format och layout. I början av trettiotalet gjordes ansträngningar 
för att ytterligare öka populariteten. Från juli 1935 till och med 1936 bytte tidningen åter 
format och namn till Hus och Härd-Vår Bostad. Ernst J. Lundqvist slutade som redaktör 
under 1935. Åren fram till dess Ulla Alm övertog redaktörskapet fungerade Herbert Yve 
och Martin Andersson från Hyresgästen som redaktörer. 
Tidningen Hus och Härd började utan närmre programförklaring som Hyresgäströrelsens 
tidskrift 1932 med Otto Grimlund som redaktör. När Hus och Härd sammanslogs med 
Vår Bostad skedde det tydligen mycket hastigt. Ungefär vid samma tidpunkt utbröt en 
allvarlig konflikt mellan Otto Grimlund och styrelsen inom HSB som resulterade i att 
Otto Grimlund lämnade sina uppdrag inom HSB. Enligt Sven Wallander bottnade 
konflikten i Grimlunds bohemiska syn på ekonomi, som ibland utgjorde en fara för HSB. 
141 Signaturlexikon har tyvärr inte kunnat ge hjälp till uttolkning. 
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Det torde inte vara någon överdrift att hävda att tidningen skrevs av 

män för män. Visserligen förekom, närmast i notisform, information som 

riktades till kvinnorna. Men den rådande uppfattningen torde ha varit, inom 

HSB liksom i andra politiska sammanhang, att bostadspolitik var männens 

område. Visserligen inbegreps kvinnorna genom att vara så att säga 

politikens mottagare. Och just som politikens mottagare kom kvinnornas 

åsikter i någon mån att lyftas fram efter redaktörsskiftet 1929. 

Ledare och reportage 

Vår Bostad har här karakteriserats som en bostadspolitisk tidskrift. På vilket 

sätt kommer detta till uttryck i tidskriften? Ledarna handlade fram till 1929 

nästan uteslutande om två teman som stod varandra mycket nära, nämligen 

bostadspolitik och hyresgäströrelsen. Ett mindre antal ledare handlade om 

boende och bostadens inredning. Därutöver fanns några avvikande ledare, 

till exempel en som svarade på två insändare. Dessa användes, kan man 

säga, demagogiskt för att fa tillfälle att framföra organisationens stånd

punkt. Den ena frågan var tämligen ofarlig och gällde hur man uppträder 

som hyresgäst i förhållande till sina medboende. Den andra frågan var 

betydligt farligare och handlade om ett ifrågasättande av HSB:s ekonomiska 

ordning. Svaret blev mycket syrligt och avslutades med något som måste 

betraktas som en förkastelsedom över den frågandes inställning. 

Och de som ha sådan motvilja mot en centraliserad, enhetligt ledd 
bostadskooperation gjorde även klokt att undvika begagna sig av dess tjänster. De 
skulle säkert trivas bättre hos de privata hyresvärdarna!142 

Det hetsiga tonfallet kan misstänkas komma från den agitatoriske Otto 

Grimlund. Men inlägget fick inte stå oemotsagt. I följande nummer togs 

faktiskt in ett inlägg som kritiserade ledaren för ett odemokratiskt och 

ohövligt beteende. Men det hetsiga svaret på detta var att redaktionen vid

höll sin ståndpunkt.143 Man hade uppenbarligen svårt att acceptera en från 

styrelsen avvikande uppfattning, att döma av svaren på dessa insändare. 

Reportagen handlade under de första åren också om bostadspolitik men 

framförallt om hyresgäströrelsen och bostadsfrågan i vid mening. Åtskilliga 

artiklar behandlade den lagstiftning som var aktuell för de boende. Särskilt 

intresse visades de nordiska grannländerna. I Vår Bostad återfanns repor

tage rörande kooperativa bostadsföreningar men också om grannländernas 

142 Vår Bostad, februari 1928, s 8. 
143 Vår Bostad, april 1928, s 16. 
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bostadsfråga i allmänhet.144 Otto Grimlunds redaktörskap tycks ha fört med 

sig en mera utåtblickande verksamhet, det är just under hans tid som antalet 

utåtriktade artiklar ökar. 

Från och med senare delen av 1927 ökade även andelen av vad som 

skulle kunna kallas resereportage. Säkerligen hängde detta samman med att 

Sven Wallander och Otto Grimlund företog en hel del resor ute i Europa. 

Rapporter från bland annat Paris, Amsterdam, Wien och Stuttgart presente

rades tillsammans med intresseväckande bilder. Sovjetunionen fick en del 

uppmärksamhet, vilket kanske inte är att förvånas över med tanke på det 

kommunistiska inflytandet över tidskriften.145 

Andelen reportage om hemmet var fa fram till 1929. Med åren infördes 

dock en och annan artikel, en och annan ledare. Ett antal stort upplagda 

artiklar om konsten i hemmet vittnar om det intresse för konst som Sven 

Wallander besatt.146 I övrigt hade rapporteringen om bostadens insida ett 

slags pragmatisk prägel. Sven Wallander rapporterade om köken och på ett 

omslag kunde man beskåda det nya badrummet. Information och propa

ganda för Hyresgästernas möbelaffär förekom återkommande såväl på om

slagen som inne i tidningen. Kerstin Keys hemvårdssida som började i 

julnumret 1925 öppnade för en ny typ av frågor147 men ersattes så små

ningom av en sida för husmödrarna med recept, råd i barnuppfostringsfrågor 

och praktiska skötseltips.148 

I Vår Bostad presenterades HSB:s nybyggda hus liksom understundom 

de planerade husbyggena. Ofta höll Sven Wallander i pennan. Läsaren fick 

lägenhetsplanerna presenterade liksom stadsplanerna. Eftersom bostads

byggandet var så centralt för föreningen kunde man förväntat sig att varje 

nummer ägnade någon plats åt husen. Så var dock inte fallet. Med samma 

oregelbundenhet som husen färdigställdes rapporterades det om dessa i tid

skriften. Oftast var presentationen kortfattad och saklig och inte särskilt 

propagandistisk i tonen. Detta torde kunna förklaras genom det enkla 

144 Vår Bostad, bland annat augusti 1927, s 12f, september 1927, s 12f, oktober 1927, s 
14f, november 1927, s 1 Of, julnummer 1927, s 14f, januari 1928, s 8f, februari 1928, s 9. 
145 Vår Bostad, bland annat september 1927, s 9, oktober 1927, s 12f, november 1927, s 
12ff, januari 1928, sl2ff, februari 1928, s 12ff, maj/1928, s lOf, september 1928,s 13f, 
oktober 1928, s 14f. 
146 Vår Bostad, juni 1925, ledare, september 1925, s Iff, oktober 1925, s 1 ff, julnummer 
1925, s 6ff. Sven Wallander kom 1934 att anordna en utställning, Bostad och Konst, i de 
då nybyggda husen på Kungsklippan. Se Kerstin Thörn, "Det utställda hemmet", i 
kommande Museet, idéerna och historien (Umeå, 1997). 
147 Hennes artiklar kommer att behandlas utförligt i sista kapitlet. 
148 Vår Bostad, juni 1927, s 14. Där infördes första gången sidan "För husmödrarna". 

373 



faktum att det knappast var några svårigheter att uthyra lägenheterna. 

Tvärtom var som regel efterfrågan större än tillgången. Ibland förekom 

okommenterade bilder och ibland sparsamt kommenterade lägenhetsplaner. 

Fotografier av de nya husens exteriörer presenterades återkommande på 

omslaget. 

Annonserna i Vår Bostad upptog ett stort utrymme. De handlade nästan 

undantagslöst om radiatorer, kranar, diskbänkar, tak, armatur, tegel, cement, 

kort sagt alla tänkbara varor som hade med husbyggandet att göra. Företag 

som erbjöd tjänster i anslutning till husbyggandet och boendet förekom i 

blygsam omfattning. Därutöver annonserade givetvis Kooperativa förbundet 

och Fackföreningarnas Byggnadsproduktion. Förutom på annonsplats 

understöddes annonsörerna av uppmaningar inne i tidningen att läsarna 

måtte gynna tidskriftens annonsörer. 

En särskild kuriositet var de slogans som under de första åren förekom i 

Vår Bostads marginaler. Fram till 1928 kunde man läsa utrop som: 

"Sammanhållning ger styrka - värva nya medlemmar"; "Varje medlem i vår 

förening, varje insats i vår sparkassa är en god sten i vår rörelses fasta borg" 

eller "Gynna Eder själv med att bli medlem av vår organisation så gynnar Ni 

hela samhället".149 Tydligare än så kan föreningen mellan allmännytta och 

egennytta knappast formuleras. Även uppmaningar som "Gynna 

Hyresgästernas möbelaffär med Edra inköp" eller "Sparkassan bör anlitas 

av medlemmarna" kunde läsas i den nedre marginalen.150 

Vår Bostad förutsatte en läsekrets med starka intressen för bostads

politiska frågor. Utpräglad underhållning förekom mycket sparsamt. 

Tämligen regelmässigt fanns korta noveller, ibland följetonger. Men dessa 

placerades längst bak i tidningen och trycktes med tät stil och mindre bok

stäver för att markera en lägre status. Endast julnumren skilde sig från 

övriga genom en stor andel mera underhållande läsning. 

En kuriositet var den så kallade Senaste Nattupplagan som utkom 1925. 

Den är en hejdlös drift med HSB, Sven Wallander, Otto Grimlund, 

byggande och boende. Marginalens slogans för denna upplaga lyder: "Ställ 

in bra utav det som bjudes" och "Det dröjer länge till nästa gång det vankas 

något". Med tanke på att Sven Wallander skrev i Biandaren under sin 

studietid finns det anledning att misstänka att han var åtminstone del

ansvarig för Senaste Nattupplagan. Visserligen drivs det främst med Sven 

Wallander, men även Otto Grimlund far sig en släng. När HSB-symbolen 

149 Vår Bostad, t.ex. oktober 1927, s 15, juli 1926, s 13, januari 1927, s 14. 
150 Vår Bostad, oktober 1927, s 14, september 1927, s 12. 
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ska uttydas tolkas slingan under initialerna som en knutpiska vilket enligt 

skämtarna anger att Otto Grimlund finns med i styrelsen. Med hjälp av 

humor kan mycket sägas som annars är svårt att uttrycka. Här ska endast 

uppmärksammas notisen "Våra damer". Sven Wallander gjorde sig känd 

som en ovanlig man i det att han gärna anställde kvinnor, även i ledande 

positioner. Så hade HSB till exempel en kvinnlig inköpschef. I notisen pas

serar de olika kvinnorna inom företaget revy och bland annat far man veta 

att en av dem är i en klass för sig. "Hon vet allt och kan till och med stun

dom underrätta när arkitekt Wallander träffas på sitt kontor".151 

Ytterligare ett extranummer utkom 1928 med Otto Grimlund och Axel 

Johansson som redaktörer. Numret är ett kampnummer "mot höga hyror" 

och "mot kåkar och ruckel". "Kräv sänkta hyror" och "kräv människo

värdiga bostäder" stod också att läsa på omslaget. Hela numret är en 

svidande vidräkning med de usla förhållanden som enligt skribenterna fort

farande utmärkte de fattigas bostäder i Stockholm. "Onaturligt höga hyror 

nödga stockholmarna bo i ruckel och kåkar" lyder den inledande rubriken. 

Förutom en presentation av hyressituationen och den eländiga bostads

situationen tas särskilt till granskning det då aktuella förslaget till sanering 

av Staden inom broarna, dvs. Gamla Stan. Avslutningsvis lämnas en 

svidande kritik mot den avgående stadsplanedirektören P.O. Hallman och 

den nye, Alfred Lilienberg, hälsas välkommen. Extranumret avslutas med 

de manande orden delvis riktade till den nye stadsplanechefen: 

Och vill man förebygga, att vissa delar av vår stad genom vanvård och förfall 
sjunka ned till speciella proletärområden, fordras resoluta ingripanden även på 
andra håll [än i Gamla Stan, min anm].152 

Detta extranummer kan ses som de samma år avgående redaktörernas 

testamente, inte minst Otto Grimlunds. Med detta extranummer försvann i 

viss utsträckning den bostadspolitiska agitationen från Vår Bostad. 

Den förändrade inriktning som Vår Bostad fick från och med 1929 har 

redan kommenterats. Givetvis försvann inte bostadspolitiken eller 

rapporteringen från hyresgästföreningarna helt och hållet, men sådana 

reportage fick i allmänhet en mera tillbakahållen plats i tidningen. I stället 

lyftes artiklar om hemmet och boendet fram. Rapporter om de nya lek

stugorna presenterades på ledarplats. Kanske för att locka en ny läsekrets 

fanns i första numret intervjuer med "tre fruar" om vad de tyckte om HSB:s 

151 Vår Bostad: Senaste Nattupplagan, 1925, s 3. 
152 Vår Bostad, extranummer, 1928, s 21. 
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* 

hus.153 Här upphöjdes kvinnorna till experter på boendet och deras syn

punkter tycktes kunna fälla eller fria de nya bostäderna. Samtidigt bildade 

HSB-kvinnorna en särskild klubb.154 

Åtskilliga av detta års artiklar och notiser om hemmet kommer i senare 

kapitel att användas för att belysa boendet inom HSB. Trots den skissartade 

beskrivningen av 1929 års årgång torde det stå klart att, som Sven 

Wallander deklarerade, hemmet kom att vara i centrum. Är det en viss 

humoristisk distans som dikten om HSB:s underbara bostäder illustrerar? 

Men hustrun funnit har sitt paradis 
uti ett kök med emaljerad spis, 
med fack och hyllor utav alla slag, 
som skänker stöket här ett stort behag.155 

* 

När HSB år 1924 beslöt att starta en tidning, fanns det inget tvivel om, att 

de ledande inom styrelsen såg tidningen som ett medel till att bedriva agita

tion och propaganda. Dessa ord användes i samband med tidningen under 

hela tjugotalet. Propaganda innebar delvis vad som idag fortfarande upp

fattas som propaganda, men ordet hade också en mera neutral innebörd, 

mera liktydigt med information. HSB kallade till exempel ett av rummen på 

utställningen Stockholmshem 1927 för "propagandarum".156 

Under rubriken "Propagandaverksamhet" rapporterade styrelsen redan 

1924 om Vår Bostad och sedan återkommande i sina berättelser om Vår 

Bostad}51 Styrelsen betraktade Vår Bostad som medlet för att sprida de idéer 

som låg till grund för rörelsen.158 Inom styrelsen förekom diskussioner om 

tidningens inriktning och hur insända artiklar skulle behandlas. Otto 

Grimlund och Sven Wallander fick i uppgift att vara rådgivare i tveksamma 

fall. Fram till 1929 var Vår Bostad i huvudsak en informations- och propa

gandaskrift från styrelsen till medlemmarna. Insändare togs emellertid in i 

tidningen med början under våren 1928. Denna del av tidningen växte lite 

försiktigt, men fick dock inget större utrymme. 

153 Vår Bostad, januari 1929, s 10. 
154 Vår Bostad, 1929:9, s 3. 
155 Vår Bostad, 1929:13, s 14. 
156 Vår Bostad, maj 1927, omslaget. 
157 Styrelseberättelse för år 1924, Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening i 
Stockholm u.p.a. (Stockholm, 1925), s 12 . 
158 Styrelseberättelse för 1925, Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening i 
Stockholm u.p.a. (Stockholm, 1926), s 7. 
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1930 beskrev däremot styrelsen Vår Bostad som en förmedlare mellan 

HSB och medlemmarna.159 Kanske ska detta tolkas som ett tecken i tiden. 

Den första offensiva etableringsfasen var till ända. HSB började nu söka sig 

på allvar utanför storstadsområdena. För att detta skulle vara möjligt kräv

des samarbete och lyhördhet för de olika lokala föreningarnas situation. Den 

nya, mera vardagliga tonen i Vår Bostad kanske kan tolkas som ett tecken 

på detta. 

159 Styrelseberättelse för 1930, Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening i 
Stockholm u.p.a. (Stockholm, 1931), s 11. 
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Var vill du bo? - Där jag trivs! - Rätt; trivs 
att arbeta, trivs att vila, själv, mor och alla 
de rara barnen. Att barnen blir rara är 
'matematik' om Du bor där också de 
. . 160 trivas 

20. Husen 
Samarbete, "intuitiv" finansiering och impulsivt tegelinköp från Berlin 

gjorde det möjligt för hyresgästföreningen att med hjälp av de gilles-

socialistiskt organiserade byggarbetarna och arkitekten Sven Wallander 

bygga bostadshuset vid hörnet av Ynglingagatan och Dannemoragatan på 

Norrmalm.161 Genast när HSB bildats beslöt styrelsen att bygga tre bostads

hus, två på Norrmalm och ett på Söder. Men tillströmningen av medlemmar 

och efterfrågan på lägenheter blev så stor att man satsade på ytterligare ett 

bostadshus på Norrmalm. Huset i kvarteret Kopparn, vid hörnet av 

Skånegatan och Borgmästargatan på Söder brukar räknas som det första 

bostadshuset i egen regi. De tre hus som byggdes under 1924 på Norrmalm 

låg i kvarteret Ässjan vid S:t Eriksgatan intill Vanadisplan och i kvarteret 

Valand mellan Vanadisplan och Hälsingehöjden. Första året byggdes 154 

lägenheter, de flesta med ett rum och kök, men även tvårumslägenheter och 

mindre lägenheter med rum och kokvrå och därtill åtta butikslokaler. 

Den beslutsamma ton som slogs an vid byggandet av de första 

bostadshusen skulle hålla i sig under hela 1920-talet. Viljan att bygga bra 

bostäder uttrycktes på ett intuitivt sätt. Kunskaperna var ännu inte systema

tiserade. I den första ansatsen låg en strävan efter utveckling och förbättring 

eftersom målet var att tillhandahålla bostäder av högsta kvalitet och stan

dard. När de första husen stod färdiga 1924 var det ännu oklart hur denna 

standard skulle definieras. I Praktiska och hygieniska bostäder hävdades till 

exempel att ett badrum inte var nödvändigt i smålägenheterna. 

160 P. O. Hallman, "Trevnaden hos bostaden", Vår Bostad augusti 1925, s 1 (ledare). 
161 Huset låg granne med Stockholms Kooperativa Bostadsförenings första hus i 
kvarteren Motorn och Vingen. Vissa tomter berättar en del om bostadshistorien på ett 
oavsiktligt och tillfälligt sätt. På just den nämnda tomten ville även De pensionerade 
lärarinnorna bygga sitt tilltänkta bostadshus på. Så blev det inte utan HSB kom att rita ett 
hus åt dem på Smedsudden, ett av trädgårdsstadsområdena. 
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I arbetareklassens levnadsvanor ingå icke regelbundna bad, och ett badrum skulle 
därför sannolikt ofta icke möta ett verkligt behov. Sannolikt skulle det - vad 
erfarenheten även från större lägenheter bestyrker - i regeln endast komma att 
användas som tvättrum och som skräprum eller, i sämsta fall, såsom ett extra sov
rum, vartill det torde vara olämpligt både genom sin litenhet och genom sitt läge, 
då det av planekonomiska skäl ofta torde förläggas mitt inne i huset utan direkt 
dager.162 

Samtidigt som de första HSB-husen ritades påbörjades byggandet av norra 

Kungstornet, som Sven Wallander ritat när han vann tävlingen om 

Kungsgatans utformning 1916. Det var kring den här tiden som många av 

de byggnader som ännu ger Stockholm en viktig del av dess identitet kom 

till. Stadshuset, Rådhuset, Konserthuset, Stadsbiblioteket, Liljewalchs, 

Engelbrektskyrkan, Riksmuseet, Vetenskapsakademin, ja listan över vad 

som byggdes under 1910- och 20-talen kan göras lång. Sekelskiftets för

tjusning över det jugendformspråk som framfor allt Ferdinand Bobergs 

arkitekur - exempelvis Posthuset och Rosenbad - representerade hade över

givits till förmån för den samtida nationalromantiska, men inte minst för den 

under 1910-talet återuppväckta nyklassicistiska stilen. Den arkitektur som 

skapades med hjälp av klassicismens återhållsamma, regelbundna formspråk 

blev för många arkitekter en förövning till fimktionalismens estetik. 

* 

Arkitekterna hade ännu inte förhållit sig på ett formmedvetet sätt till bo

stadshusen. Cyrillus Johanson, som var tidigt ute och kritiserade hyres

husen, ritade själv hyreshus i närmast nationalromantisk stil. Även de arki

tekter - Höög och Morssing - som vid den tiden dominerade det mera väl-

betällda hyreshusbyggandet längs Karlbergsvägen hade visserligen en 

eklektisk stil, men med dragning åt det nationalromantiska. Detta gällde 

även SKB:s uppmärksammade hus i kvarteren Motorn och Vingen. Redan i 

de första HSB-husen märks däremot ett klassicerande formspråk, vilket för

länade husen både värdighet och en känsla av trygghet. 1920-tals-

klassicismen uppfattades delvis som ett uppbrott från nationalromantikens 

uttalat associativt historicerande formspråk. Med ett förenklat formspråk 

gavs arkitekturen ett nytt uttryck, mera formellt, mindre känslosamt. Sven 

Wallander hade inte visat prov på någon lätt hand i sina projekt från 1910-

talet och huset på Skånegatan har onekligen en viss tyngd. Men därefter 

kom det klassicistiska formspråket att ta över även om nationalromantiska 

detaljer kvarstod som i en del av entréernas utformning. I Danmark ritades 

162 Praktiska och hygieniska bostäder (Stockholm, 1921), s 95. 
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klassicerande bostadshus för arbetare i tegel, men sådana bostadshus med 

putsade fasader, som på stadsbiblioteket och Asplunds villa Snellman i 

Djursholm, var ännu ovanligt. HSB:s bostadshus tog sig en egen ton i 

stadslandskapet. 

Exteriörerna tycks dominera över interiörerna genom sin pregnanta ut

formning. Därigenom åstadkoms en disciplinerad och återhållsam 

monumentalitet ägnad att uppmärksammas utan stora åthävor. Exteriören är 

stram med sparsam ornamentering men som oftast med påtagligt markerade 

entréer.163 Husen vid Hälsingetorget och Hälsingegatan har till exempel en 

monumentaliserad bottenvåning med ett arkadmotiv som innefattar den 

förhöjda källaren, bottenvåningen och inte minst entréerna. I övrigt in

skränker sig fasadens ornamentering till en takgesims, markerade fönster

omfattningar på översta våningen samt medaljongen mellan översta 

våningens fönster. 

De första husen på Norrmalm byggdes i ett ytterstadsområde där redan 

ett antal tomter hade upplåtits åt olika stiftelser och filantropiska bostads

företag. Bland annat hade Govenii Minne byggt ett bostadshus på 

Hälsingegatan mitt emot HSB:s första bostadshus i kvarteret Valand. Det 

var vid den tiden inte så svårt att köpa enstaka tomter och det var på några 

sådana som HSB byggde sina första hus. Men tillväxten av Stockholm hade 

redan förorsakat många debatter och utredningsförslag kring stads

planeringens grunddrag. I det följande ska vi se hur HSB:s oskyldiga entré 

inom stadsbyggandet snart skulle fa mera pregnanta uttryck. 

Stadsplanesituationen 

Stockholm var på 1920-talet betydligt eftersatt ur planeringssynpunkt. Trots 

flera förändringar vad gäller lagstiftning och synen på planering reglerades 

staden i huvudsak av Albert Lindhagens storslagna plan för Stockholm från 

1866 och av byggnadsstadgan från 1874 som han utarbetade som ett stöd för 

planens genomförande. Lindhagen hade i sin plan, på ett maktfullkomligt 

sätt, lagt ett storskaligt rutnät över hela staden för att fa en parisisk 

karaktär.164 Sveavägen drogs till exempel fram som en sjuttio meter bred 

163 Husen finns kvar idag och kan därför besökas och beskådas. För att fa ett intryck av 
hur husen var tänkta har även byggnadslovsritningarna studerats. Stadsbyggnadskontorets 
i Stockholm arkiv. 
164 Gösta Selling, "Esplanadsystemet och Albert Lindhagen", Samfundet S:t Eriks årsbok 
1960. Selling gör den roliga iakttagelsen att Lindhagen och Haussman inte bara var 
besjälade av samma storslagna något maktfullkomliga visioner, de liknade också varann 
till utseendet, bild s 152. 
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boulevard, men de mera anonyma gatorna längs vilka femvånings hyreshus 

byggdes kom lika mycket att ge Stockholm sin karaktär. Stadens 

femvånings bostadshus legitimerades i 1874 års byggnadsstadga. 

Det fanns en mycket intressant egenhet vid Lindhagens stadsplaner lik

som vid dem som kom efter. Det förefaller som om stadsplanens huvud

uppgift var att motverka konsekvenserna av själva byggandet genom att in

förliva så mycket som möjligt av naturens olika element. Ljus, luft och 

grönska tycks alltid ha ansetts vara oundgängliga vid byggandet av en stad. 

Ja, själva tecknet på att ha lyckats är att naturen tillåts tränga djupt in i sta

den så att den ligger "i vars och ens väg och i närheten av vars och ens 

bostad."165 Konsekvenserna av Lindhagens plan blev dock en upplevelse av 

en tämligen kompakt stenstad. Försöken att sedan revidera planen eller att 

hitta alternativ tog fasta på att återigen försöka föra in ljus, luft och grönska 

i staden. Den lantlighet som till exempel kom att finnas i trädgårdsstäderna 

garanterade och - inte minst viktigt - blev till en symbol för bättre 

hygieniska och moraliska förhållanden. 

Människan och jorden hör samman, skiljer man dem åt, blir människan 

en förkrymt varelse, och ett lätt byte för alla de degenerationsbaciller, vilka 

liksom flyga i storstadens giftmättade luft.166 

Sedan flera decennier hade det pågått en diskussion om olika stads

planeideal eller stadsbyggnadsdoktriner för de växande städerna. I 

Stockholm hade trädgårdsstadsidealen fatt fotfäste inte minst genom Carl 

Lindhagens, Albert Lindhagens sons, entusiastiska pläderingar för en ut

byggnad av Stockholm på ännu icke exploaterad mark. Carl Lindhagen tog 

1905 initiativ till inrättandet av Lantegendomskommittén inom vilken han 

själv energiskt kom att driva kravet på en generalplanering för framtida 

exploatering. Han hade som lojal och om möjligt ännu mer viljestark och 

energisk medarbetare ingenjören Axel Dahlberg, en person som fick stort 

inflytande på stadens planering. Han blev 1930 Stockholms fastighets

direktör.167 Axel Dahlberg var en av de personer som Sven Wallander hade 

verkligt häftiga konfrontationer med, han upplevde honom som makt

fullkomlig och kompromisslös.168 Det fanns onekligen något av giganternas 

165 Gösta Selling, "Esplanadsystemet och Albert Lindhagen", Samfundet S:t Eriks årsbok 
1960, s 134. Citatet troligen hämtat ur kommitténs arbete med Hälsovårdsstadgan 1879. 
166 Arbetet, 21/8 1923, "Trädgårdsstäder: Förslag till lösning av bostadsfrågan. Hyres
kasernerna i stadens inre måste övergivas - Människorna och jorden höra samman." 
Citerat ur Hans Bjuhr, Stadsplanering kring 1900 (Göteborg, 1984), s 171. 
167 Axel Dahlberg blev 1923 direktör för fastighetsavdelningen inom lantegendom
kommittén, 1930 tf fastighetsdirektör och 1933 fastighetsdirektör. 
168 Sven Wallander, Minnen //(Stockholm, 1965), s 27. 
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kamp över deras konflikter. Axel Dahlberg lyckades verkligen också under 

1900-talets tre första decennier genomdriva utbyggnaden av Stockholm i 

form av trädgårdsstäder som Enskede, Bromma, Äppelviken, Ålsten, 

Smedsudden.169 Så även om trädgårdsstaden förbinds med småskalighet, in

timitet, lantlighet och egna hem eller smala låga hyreshus fordrade 

byggandet av den visioner av lika kompromisslöst slag som till exempel 

Lindhagens storskaliga rutnätssystem eller funktionalisternas öppna lamell-

hussystem. 

Hur har de olika stadsbyggnadsdoktrinerna värderats?170 Arkitekten 

Hans Bjuhr menar, att Sverige aldrig byggt några egentliga trädgårdsstäder. 

Arkitekten Johan Rådberg instämmer delvis i vad Bjuhr säger men vill ändå 

hävda att den stadsbyggnadsdoktrin som han menar att trädgårdsstaden 

representerade skilde sig från såväl Lindhagensystemet som den senare 

fimktionalismen och att den faktiskt hade ett stort inflytande över stads

planeidéerna under de första trettio åren av 1900-talet.171 Arkitekten Bo 

Bergman är starkt kritisk till trädgårdsstäderna ur ett maktperspektiv. Han 

menar att arbetarnas möjliga offentliga makt desarmerades i de idylliska 

trädgårdsstäderna.172 

Stora organisatoriska och administrativa förändringar genomfördes 

under början av 1900-talet för att kunna planera och bygga. De bostads

politiska insatserna samordnades i den sedan 1919 inrättade fastighets

nämnden till vilken även ett fastighetskontor var knutet. En handfull män 

var under lång tid ansvariga för Stockholms utbyggnad.173 När Axel 

169 Om Stockholms utveckling kan man läsa i Ingemar Johansson, Stor Stockholms 
bebyggelsehistoria (Stockholm, 1987). Boken är något svåröverskådlig, men innehåller 
en hel del information. Till Enskede kom för övrigt HSB att förlägga ett av sina första 
projekt. Om trädgårdsstäder se Johan Rådberg, Den svenska trädgårdsstaden 
(Stockholm, 1995). 
170 Förutom Johan Rådberg och Hans Bjuhr kan nämnas Thomas Paulsson och Björn 
Linn. Idéhistorikern Lilian Andersson har skrivit om Camillo Sitte och Patrick Geddes, 
Mellan byråkrati och laissez faire: En studie av Camillo Sittes och Patrick Geddes stads
planeringsstrategier, diss. (Göteborg, 1989). I övrigt hänvisas till standardverk om 
planering t.ex. Leonardo Benevolo, History of Modern Architecture I (1960) (London 
1971) och Olle Svedberg, Arkitekternas århundrade (Stockholm, 1988), s 94ff. 
171 Johan Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975 (Stockholm, 
1988) s 169ff. 
172 Bo Bergman, Han ville staden: En arkitekturhistoria (Stockholm, 1980). 
173 Här ska nämnas att när HSB bildades var Harry Sandberg och Carl Meurling 
borgarråd med ansvar för stadsplanering, bostäder och gator. Vissa rockader bland 
borgarrådsposterna gjordes och Yngve Larsson ersatte 1924 Carl Meurling. Harry 
Sandberg och Yngve Larsson var sedan verksamma till 1947. Dessa personer hade ett 
utomordentligt inflytande över stadens planering och utbyggnad. Sven Wallander var 
alltsedan början av 1920-talet god vän med den socialdemokratiske Harry Sandberg. 
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Dahlberg tillträdde som fastighetsdirektör började Sven Wallander på ett 

nästan agitatoriskt sätt profilera HSB mot trädgårdsstadsidéerna och smal

huskonceptet.174 Det var inte utan att motsättningen dem emellen handlade 

om makt och inflytande. DessfÖrrinnan hade, som vi ska se, HSB på ett an-

passligt sätt prövat olika varianter av bostadsbyggande, däribland träd

gårdsstadsidén. 

Biträdande stadsarkitekt var sedan 1907 P.O. Hallman. Under 1910-

talet var han chef för Stadsplanekommissionen. Under de två första 

decennierna upprättade han ett antal betydelsefulla stadsplaner som gav 

Stockholm en del av dess speciella karaktär. Bergiga partier omvandlades 

till parker med bebyggelse runtomkring.175 Från 1922 blev han förordnad i 

fem år som stadsplanedirektör. Huvudanledningen därtill var en omorgani

sering som innebar att en stadsplanenämnd inrättades. Hallman represen

terade en helt annan planerartyp än Albert Lindhagen. Han hade svårt med 

de riktigt stora greppen utan arbetade i den lilla skalan, i den stockholmska 

topografin. Han var influerad av Camillo Sitte, vars ideal, liksom trädgårds

stadsidéerna, har karakteriserats som stadsbyggnadsexperiment.176 

P.O. Hallman ersattes 1927 av den betydligt kraftfullare och effektivare 

arkitekten Albert Lilienberg, som dittills varit ansvarig för Göteborgs 

planering.177 Han var en man med stora visioner och upprättade redan 1928 i 

Albert Lindhagens efterföljd en generalplan för Stockholm, där riktlinjerna 

för en genomgripande reglering av Norrmalm fästes på papper. Samtidigt 

med honom tillträdde, som nämnts, trädgårdsstadsförespråkaren Axel 

Dahlberg som fastighetsdirektör. Även om HSB hade samarbetat med P.O. 

Hallman hälsade man förändringen med glädje och tillförsikt. HSB visade 

under 1920-talet allt större missnöje med oförmågan eller oviljan från 

Harry Sandberg var fastighetsdirektör i Stockholm under större delen av 1920-talet och 
det bör ha varit ett ganska smidigt samarbete dem emellan. Fortfarande i mitten av 1930-
talet umgicks Wallander och Sandberg regelbundet. De träffades i en privat krets med 
bland andra makarna Myrdal och Gustav Möller. Intervju med Nils Alm, februari 1988. 
174 Redan 1926 var Wallander och Dahlberg inbegripna i en debatt om trädgårdsstaden i 
samband med Bygge och Bo-utställningen. Stockholmstidningen, 17/3 1926. Wallander 
presenterade sitt tjockhusprogram i samband med en av fastighetskontoret utlyst tävling 
1931. 
175 Detta var en idé som fanns redan i Lindhagens plan. Se Gösta Selling, "Esplanad-
systemet och Albert Lindhagen", Samfundet S:t Eriks årsbok 1960, s 141. 
176 Leonardo Benevolo, History of Modern Architecture I (1960) (London, 1971), s 343 
ff. 
177 Göran Sidenbladh, Planering för Stockholm 1923-1958 (Stockholm, 1981), s 1 Iff. 
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Hallmans sida att ta sig an den mera övergripande planeringen och 

saneringen av Stockholm.178 

I staden fortgick byggandet av bostadshus i huvudsak enligt 1874 års 

byggnadsstadga. Ett av problemen med den gamla lagstiftningen var att be

gränsningen till fem våningar i stenstaden, genom frikostiga dispenser, hade 

luckrats upp. HSB kom till exempel att begära dispens för att fa en extra 

våning och i vissa fall ytterligare en sjunde våning genom att inreda 

vinden.179 

Det hade ju sedan 1800-talets mitt funnits en uttalad stark kritik mot 

kaserneringen. Den bidrog på ett påtagligt sätt till negativa uppfattningar om 

den stora staden som florerade i litteraturen och bland debattörer. Stadens 

vildhet och farlighet var att likna vid den ogenomträngliga djungelns. 

Stadens smuts och stank var sinnliga tecken på förfall och dekadens. I 

staden gällde det att värna om sig för att undgå hotande faror. Stadens 

oförutsägbara nattsida var ett hot mot dagens nyktra ideal och alla stadens 

invånare utsattes för dess fresteleser. Inte minst stadens nattliga anonyma 

offentlighets lockelse skildras i dåtida romaner och tematiseras av nutida 

forskare.180 

HSB undvek inte staden. Med sitt nyktra och skötsamma förhållnings

sätt tycktes HSB:s bostäder vilja jaga de nattliga skuggorna på flykten. 

Visserligen kom många hus att ligga i ytterområdena och därmed närmast 

kontrastera mot en lantlig omgivning. Inte desto mindre byggdes åtskilliga 

hus enligt den täta stadens mönster. 

HSB hade ett närmast intuitivt och prövande sätt i förhållande till de 

möjligheter som erbjöds. Inga svårigheter var så stora att de inte kunde 

övervinnas. Inga principer så fasta att de inte kunde överges. HSB hade 

alltså knappast ett renlärigt förhållningssätt till stadsplaneringen, snarare ett 

pragmatiskt, kombinerat med experimentlusta. För att fa en uppfattning om 

hur HSB byggde ska HSB-husens förhållande till stadsplanerna under 1920-

talet hänföras till fyra olika grupper som visserligen tenderar att glida in och 

ur varandra. Den första gruppen består av enstaka hus inom ett kvarter där 

byggnadsrätten i huvudsak reglerades enligt 1874 års byggnadsstadga.181 

178 Vår Bostad, extranummer, 1928. 
179 Alla uppgifter om husen har hämtats från ritningsarkivet på Stockholms Byggnads
nämnd arkiv. 
180 Laura Mulvey, "Melodrama Inside and Outside the Home", i Visual and other 
Pleasures (London, 1989). Se även Sverker Sörlin, "Storstäderna och det andliga livet 
II", i Stadsbruk: Till stadens försvar (Stockholm, 1993). 
181 Exempel härpå är Kopparn, Valand, Ässjan, Berget, Blåkråkan, Liljan och Dykaren. 
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Den andra gruppen innehåller också enstaka hus inom kvartersmark reglerat 

på liknande sätt, men där HSB-husen dominerar kvarteret och ger det dess 

karaktär.182 Den tredje gruppen består av storgårdskvarter med varierande 

ålder på stadsplanen.183 Den Qärde gruppen är stadsdelsbebyggelse enligt 

nyare stadsplan, där stadsplanens intentioner varit styrande för husens 

utformning.184 

En femte grupp fanns också under 1920-talet. I Enskede hade HSB 

blivit ägare till tomtmark med avsikt att bygga enligt trädgårdsstadsplanen. 

Ursprungligen planerades 160 villor men endast tjugo av dem byggdes. 

Intresset för dessa bostäder var klent bland HSB:s medlemmar och det upp

fattades inte som ekonomiskt genomförbart att slutföra projektet. Annars 

knöts stora förhoppningar till Enskedeområdet. Här menade man att stor

drift skulle kunna ha skapat gynnsamma ekonomiska och estetiska 

resultat.185 

Husens plats 

HSB byggde alltså flera stora hyreshus, minst fem våningar höga, belägna 

vid en stadsgata. Vad gäller dessa hus utnyttjade HSB i flera fall rätten att 

bygga även ett gårdshus.186 Gårdshusen hade sedan länge använts för att öka 

exploateringen i kvarteren. Det var inte minst mot detta bebyggelsemönster 

som storgårdskvarteren var en uppgörelse. Gårdshusen hade i den äldre be

byggelsen använts av de fattiga. I HSB:s gårdshus var lägenheterna likadana 

som i gatuhusen. För att understryka att gårdshuset inte var ringare än 

gatuhuset fick det en förbindelse med gatuhusets entré genom en täckt gång. 

HSB utnyttjade byggnadsrätten maximalt genom att också i flera fall inreda 

vinden. I kvarteret Liljan tillfogades ytterligare en bostadsvåning på så sätt 

och i Kopparn och Morkullan inreddes ateljévåningar på vindsplanet. 

De kvarter där HSB-husen dominerade bebyggdes även de med höga 

hus. Kvarteren Bävern och Räven hade sin särskilda dramatiska tillkomst

historia. Bergsmassiv som av inte minst P.O. Hallmans stadsplaner 

förvandlades till parker hade här på Östermalm blivit så att säga överkörda 

av rutnätsplanen. Kring Nybrogatans övre del låg Tyskbagarbergen och på 

182 Exempel härpå är Nejlikan, Bävern och Räven. 
183 Exempel härpå är Morkullan, Ljuset och Färjan. 
184 Inom denna grupp återfinnes Rödabergsområdet, Helgalunden med kvarteren Metern 
och Vågskivan samt Kristinebergsområdet. 
185 Vår Bostad\ Hyresgästernas Sparkasse- och byggnadsförenings ändamål och 
verksamhet (Stockholm, 1925), s 7. 
186 Så skedde i kvarten Liljan, Gjutaren och Bävern. 
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ömse sidor om gatan fanns dessa kvar. Stället kallades Karl XV:s port och 

hade länge bedömts som ytterst svårexploaterat. HSB tog sig an dessa 

tomter och sprängde bort delar av berget så att husen kunde fa en entrésida i 

gatuplan. Bakre delen av huset och gårdshuset som förbands med gatuhuset 

genom en täckt gång kom att ligga tre våningar högre upp. Gården mellan 

husen anlades och planterades och blev en grönskande oas. I det omedelbara 

grannskapet fanns både Stockholms Arbetarhems första hus, det första 

enkökshuset Hemgården och Govenii Minne. 

I kvarteret Nejlikan vid övre delen av Sveavägen bebyggdes nästan hela 

kvarteret av HSB. Även här fanns i det omedelbara grannskapet filan

tropiskt byggda hyreshus samt kooperativa hus uppförda av SKB. Husen är 

sex våningar höga och har liksom husen längs Nybrogatan butikslokaler på 

bottenvåningen. I detta kvarter föreskrev stadsplanen att husen placerades 

djupt indragna i kvarteret så att en förplats bildades ut mot Sveavägen. 

De två följande årens projekt, kvarteret Metern på Söder eller Helga

lunden som området kom att kallas och Kristineberg på Kungsholmen låg 

även de i stadens ytterområde. Som nämnts hade området kring 

Helgalunden planlagts av P.O. Hallman. Centralt på områdets högst belägna 

plats finns Allhelgonakyrkan. Den ligger i ena änden av en axel som utgöres 

av Skånegatan och som slutar vid Sofia kyrka, även den, som bekant, högt 

belägen. Området var 1925 bebyggt med små slitna torp och stugor. En del 

av dessa låg kvar efter det att Helgalunden bebyggts. HSB var inte enda 

byggherren inom området men de tre hus som HSB byggde ger området 

dess karaktär.187 Två av husen är enstaka hus i kvarter medan det tredje och 

mest uppmärksammade är storgårdskvarteret Metern. 

Helgalundens samtliga hus har en klassicistisk prägel. Det strama 

klassicistiska formspråket ger kvarteret en sträng och något tung karaktär. 

Trots stora variationer i terrängen inom kvarteret har en strikt enhetlighet 

skapats genom att hela huset har samma takhöjd. Terrängens dramatik döljs 

i formspråket, kan man säga. Visserligen finns en variation i gatuplanet ge

nom att souterrängvåningen fatt inrymma butikslokaler, men den del som 

innehåller lägenheterna ligger alla i samma nivå med entréer inifrån gården. 

Kvarteret Morkullan vid Birger Jarlsgatans övre del bebyggdes 1928. 

Förutsättningarna var mycket svårartade. Kvarteret hade tidigare vid flera 

tillfallen blivit föremål för funderingar om bebyggande men allt hade stupat 

187 Kvarteret Vågskivan är bebyggt av HSB. Detta kvarter har sin historia knuten till 
socialt bostadsbyggande. När Govenii Minne sökte tomt för sitt första hus erbjöd 
kommunen kvarteret Vågskivan. Det bedömdes emellertid som alltför dyrt varför man i 
stället förhandlade med församlingen om en tomt. 
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på den branta, bergiga, besvärliga terrängen. När Sven Wallander skrev till 

stadsarkitekt Sigurd Westholm för att fråga om HSB:s byggförslag kunde 

påräkna positiv behandling svarade stadsarkitekten uppmuntrande: 

Jämfört med alla tidigare förslag till tomtens bebyggande företer det nu 
framkomna stora fördelar icke minst däruti att hela området blir i ett sammanhang 
enhetligt ordnat och bebyggt och att den svårbebyggda tomten omhändertages av 
en solid företagare, vars tidigare verksamhet innebär de bästa garantier för ett så 
långt omständigheterna medgiva gottresultet.188 

I utlåtandet framgår att man lade stor vikt vid bebyggelsens enhetlighet. Det 

plottriga byggandet var fortfarande ett problem enligt de ansvariga arkitek

terna.189 Men därutöver nämndes, som i andra sammanhang, den tillit man 

kände till HSB som företag. 

Morkullan bebyggdes med inte mindre än 277 lägenheter. Kvarteret är 

inte helt slutet kring en gård utan har en öppning mot Frejgatan. Gården som 

nästan har karaktär av platsbildning är i förhållande till husen tämligen 

trång. Påtagliga nivåskillnader har utnyttjats för att bygga trappor och an

lägga springvatten. Den vackert planterade gården har också försetts med 

skulpturer. Husen ligger djupt indragna i förhållande till Birger Jarlsgatan. 

En gata längs vilken det ligger äldre bebyggelse leder fram till kvarterets 

monumentala portik. Huset har mot Birger Jarlsgatan affärslokaler i botten

våningen och däröver fem bostadsvåningar. Mot Valhallavägen, som ligger 

på en betydligt högre nivå, finns fyra bostadsvåningar samt en vindsvåning. 

Fasaden mot Surbrunns gatan är uppdelad i flera sammanbyggda huskroppar 

med olika takhöjd för att klara den kuperade terrängen. 

Storgårdskvarteret Färjan på Kungsholmen med 420 lägeneheter 

började byggas 1929. Det är ett stort oregelbundet kvarter som ligger om

givet av annan kvartersbebyggelse. Kvarteret har ett påtagligt monumentalt 

uttryck även om dess inklämda placering i staden saknar motsvarande 

monumentalitet. Husen är fem eller sex våningar höga och för första gången 

har ett modernistiskt formspråk använts, främst ut mot gatan på själva 

entrébyggnaderna, där stora balkonger använts för att understryka husets 

karaktär.190 Intentionerna framgår tydligt av presentationsskisserna, som är 

188 Tekniska nämndhuset, Stadsbyggnadskontoret, Centrala expeditiones arkiv, kvarteret 
Morkullan, Tjänsteutlåtande. 
189 Redan 1915 diskuterades frågan i Arkitektur, s 121. Gunnar Asplund återkom till 
temat nästa kr, Arkitektur 1916, s 127ff. 
190 Balkongerna gör att huset ser lite båtlikt ut, som för att leva upp till kvartersnamnet 
Färjan. Balkonger hade tidigare använts mest som ett närmast dekorativt fasadelement. 
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utförda i flygperspektiv med ett dittills oprövat modernistiskt, 

maskinritningsaktigt manér. 

Kvarteret är helt kringbyggt men har två portiker ut mot gatan. Gården 

är planterad och är till viss skillnad från gården i kvarteret Morkullan en 

bruksgård med sittgrupper och lekplatser. Även viss förrådsbebyggelse 

fanns från början. Det var emellertid inte gårdens lekplats som lät höra talas 

om sig utan den lekplats som fanns på en takterrass högt ovanför annan be

byggelse, kringsusad av den friska luften och solen. Denna lekplats som 

ansågs ha fatt ett ur hygienisk synpunkt optimalt läge hörde till kvarterets 

lekskola som också låg på sjunde våningen. 

1929 års bebyggelse avslutade en stadsbyggnadsepok. Funktion

alismens nya stadsplanetänkande kom snart att omfattas av HSB. 1930 

byggdes kvarteret Marmorn på söder. Än tydligare än kvarteret Färjan står 

vi här på tröskeln till en ny tid. 

Två områden från 1920-talet har fatt sin karaktär mycket genom stads

planens intentioner. Husen på Rödabergsområdet intill Vanadisplan ansluter 

till de ideal som finns i SKB:s första område. Den intima karaktären kan 

mycket väl bero på P.O. Hallmans väl utarbetade riktlinjer för området.191 

De stilideal som kom till uttryck där var något annorlunda än vad Sven 

Wallander använt sig av tidigare. Ursprungligen var en stor del av området 

planlagt för småhus men en stadsplaneändring i samband med HSB:s 

byggande gav området dess nuvarande karaktär. Under 1925 byggdes där i 

ett stort antal hus inte mindre än 328 lägenheter och under följande år 

ytterligare hundra lägenheter. Vindlande gator, låga hus rappade i varmröd 

färg, grönskande platsbildningar och gårdar utmärker området. En 

grönskande småstadsidyll byggdes i stans lantliga ytterkant. Torsgatan var 

inte då en avskiljande led mellan områdets västra och östra del utan snarare 

barnens gemensamma lekplats. 

Inom Rödabergsområdet dominerar HSB:s bostadshus med sina fem

hundra lägenheter. Men också Stockholms Arbetarehem byggde ett hus här. 

Det var huset för ensamstående kvinnor beläget vid Torbjörn Klockares 

Även på detta hus användes balkongerna för att förstärka husets modernistiska prägel. 
Långt ifrån alla bostäderna var försedda med balkonger. 
191 Thomas Paulsson, Den glömda staden (Stockholm, 1959), s 117ff. Rödabergsområdet 
var sedan 1908 stadsplanelagt av P.O. Hallman. 
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gata.192 Även Blomsterfonden byggde ett bostadshus för äldre ensamstående 

damer inom området.193 

På Kungsholmen bebyggde HSB en del av Kristinebergsområdet efter 

en ny stadsplan. Här byggdes ungefär trehundrafemtio lägenheter från 

oktober 1926 till oktober 1928. Ett idylliskt koloniområde och några enstaka 

boningshus undanröjdes, något som var tämligen impopulärt. Men 

Wallander försvarade åtgärden med att många bra bostäder skulle erbjudas 

istället.194 Stadsdelen har fått sin egen karaktär med smala gator. Entréerna 

vätter ut mot gatan. Ibland finns en planterad förgård av nästan engelsk 

karaktär. Områdets centrum är en något oregelbunden platsbildning plant

erad med träd, Thorildsplan.195 Kvarteren är kringbyggda och kan således på 

sitt sätt sägas vara exempel på storgårdar. Kvarteren inom Kristinebergs

området har måttlig storlek och gårdarna är obebyggda och grönskande. 

HSB byggde, som framgått, över hela inre staden. På Norrmalm och 

Söder fanns från början de flesta husen men även Östermalm och 

Kungsholmen fick under 1920-talet sina HSB-områden. Flera låg i stadens 

ytterområden men många hade kontakt med stadens offentliga rum och 

byggnader. Att bygga inne i staden var betydelsefullt ur ett strategiskt 

maktperspektiv. Sven Wallander hade själv alltsedan 1910-talet varit enga

gerad i att utforma stadens offentliga rum. Han var medveten om vilkas 

röster som fick höras. Sven Wallander gav de boende i HSB en röst i 

stadens offentlighet genom att förlägga bostadshusen inne i staden. De 

första husen fick också tydligt utvalda platser, Sofia kyrka, Allhelgona-

kyrkan, Birger Jarlsgatan, Sveavägen och Vanadisplan. 

Stadens offentlighet är ingen maktneutral plats och heller ingen köns

neutral plats. Stadens offentliga rum domineras av män.196 Stadsmässigheten 

hos de flesta HSB-husen signalerar att fasaden utåt utformades med anspråk 

på att bli sedd, respekterad och att fa ta plats bland dem som har något att 

säga till om. Även om dessa anspråk kunde delas av såväl män som kvinnor 

var det, isynnerhet inom arbetarrörelsen, männen som kunde hysa 

förhoppningar om att fa dessa anspråk tillgodosedda. Bostadens inre, 

hemmen, utformades förstås för det privata vardagslivet som kvinnorna 

192 Detta hus är idag det enda av Stockholms Arbetarehems hus som inte försålts. Huset 
ägs och förvaltas av Stiftelsen Oscar Hirschs Minne. 
193 Initiativet till Blomsterfonden hade tagits av Alma Hedin, vice värdinna i Govenii 
Minnes hus på Wollmar Yxkullsgatan. 
194 Vår Bostad, november 1925. 
195 Områdets gator har uppkallats efter 1700-talets svenska persongalleri. 
196 Clara H. Greed, Women & Planning: Greating Gendered Realities (London, 1994), 
kap.3. 

389 



föutsattes ta ansvar för. Husens inre rum, gårdarna, utformades med tanke 

på barnen och kvinnornas möjlighet till uppsyn över de små. Mest påtagligt 

kommer skillnaden mellan offentligt och privat till uttryck i kvarteret 

Färjan. Där har den utåt annonserande fasaden fått, som nämnts, en 

modernistisk utformning. Men den mera privata gården har kvar sina röd-

putsade fasader på vilka murgrönan tilläts växa. Gården planterades och 

försågs med lekplatser och fungerade som ett gemensamt rum för dem som 

vistades hemma, kvinnorna och barnen. 

Genom att bo inne i staden fick de boende tillgång till stadens stora 

offentliga byggnader. Det var säkert ingen tillfällighet att Sven Wallander 

valde det nybyggda konserthuset som samlingsplats för föreningens stora 

krismöte under 1927. Och när HSB anordnade julfester hyrde man Blå 

Hallen i Stockholms stadshus. Sven Wallander tycktes mycket medveten om 

att stadens rum kan utstråla makt och myndighet. När Sven Wallander 

relaterade HSB:s bostäder till stadens prominenta offentliga rum tycktes 

också bostädernas status att öka. 

HSB:s bostadspolitiska profilering knyter an till de maktanspråk som 

fanns inom hyresgäströrelsen och andra delar av arbetarrörelsen. Dessa 

manligt dominerade organisationer fick genom framgångarna i sina 

bostadspolitiska strävanden ett ökat självförtroende. Man var inte rädd för 

att ta plats i staden. Man ville göra sin röst hörd. Flera av social

demokraternas talesmän engagerades också av HSB.197 

En av de stora medlemmarna i HSB var Kooperativa Förbundet. KF:s 

strävan efter att definiera hur köpenskap skulle bedrivas kom också till ut

tryck genom de nya butiker som byggdes och inreddes i ett stort antal av 

HSB:s hus. Ser man både Konsum och HSB som folkrörelser, vilket man 

kan göra, är det mycket intressant att notera hur de bidrog till att ge stads

rummet utseende och innehåll. 

En annan omständighet som bidrog till att skriva in HSB-husen i 

offentligheten var utställningsverksamheten i de egna husen. Propaganda 

och information, förmedling av kunskap om bostaden och hemmet lockade 

ringlande köer till utställningslägenheterna, vilket utan tvivel medverkade 

till att synliggöra dem. 

HSB var inte sen att utnyttja offentlighetens informationsvärde. Redan 

1925 tog Sven Wallander initiativ till att utforma ett emblem som skulle 

197 Så var till exempel Ernst Wigforss huvudtalare på "Hyresgästernas Mälardalsmöte" på 
Skansen 9/8 1925. Se Vår Bostad, september 1925, s 4f. 
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anbringas på husen för att tydliggöra deras identitet.198 HSB:s emblem har 

en otvetydig svenskhet över sig, trots sitt nästan heraldiska motiv. Ett 

himmelsblått fält, borgsilhuett och gyllene grenar. 

HSB:s bostäder bidrog till att ge 1920-talets Stockholm ett nytt ansikte. 

Sven Wallander var säkert inte helt omedveten om att HSB genom bostads

byggandet skrev historia. Hans utbildning hade inkluderat kunskap om 

arkitekturens och stadsbyggandets historia. Han anade kanske att de som 

ägde och hade tillträde till de byggnader som definierade de gemensamma 

gaturummen och platserna också skulle komma att fa inflytande över dem. 

Husens gräns 

De första husen som HSB byggde sökte sin form och karaktär. Men redan i 

huset i kvarteret Valand ut mot Vanadisplan finns det formspråk genom 

vilket man kan identifiera de bostadshus som HSB byggde under 1920-

talet.199 HSB:s hus har ingen undfallande karaktär. Genom husens enkla, 

återhållsamma men ändå bestämda fasader kunde de lätt samspela med 

andra hus utan att underordna sig dem. Därmed blev HSB:s hus lätt 

identifierbara i det offentliga gaturummet. 

HSB:s bostadshus annonserar sig, i likhet med andra bostadshus vid 

den här tiden, undantagslöst ut mot gaturummet. Men det är olika karaktär 

på de gator som husen ligger vid. Smågatorna i Rödabergsområdet och 

Kristineberg är renodlade bostadsgator. Många andra HSB-hus ligger där

emot vid stadens stora gator som Sveavägen, Birger Jarlsgatan, Torsgatan 

och S:t Eriksgatan. Husen ut mot de stora gatorna är höga hus medan de 

andra enbart har tre eller fyra våningar. 

Porten förbinder huset med gaturummet. Porten markerar passagen från 

det offentliga till det privata. Denna gräns passeras dagligen av dem som 

bor i huset och av dem som gör besök där. Utformningen av denna gräns är 

inte en likgiltig uppgift. Porten och trapphuset anger en rytm i tillägnelsen 

av bostaden. Att passera genom porten är att överskrida en gräns. Var och 

en som passerar denna gräns lämnar det mest offentliga och stiger in i det 

rum som är gemensamt för alla de boende, men privat i förhållande till alla 

198 Vår Bostad, juli 1925, s 5. 
199 Fasaderna var undantagslöst putsade, vanligtvis i varma gula eller röda färger. Form
språket är, som nämnts, svalt klassicistiskt med fönster som fram till 1928 var sexlufts-
fönster. Fönstren markerades ibland genom någon enkel ornamentering eller ibland med 
fönsterluckor. Vissa fasader har en horisontell markering genom någon typ av 
regelbundet ornament. Ibland ges fasaderna enstaka utsmyckning av medaljonger eller 
liknande. Takfoten markeras alltid, oftast med en tandad gesims. 
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andra. Det är en underförstådd regel att ingen som inte bor i huset eller är på 

besök vistas i porten eller trappuppgången. 

När porten slår igen har den inträdande lämnat det offentliga gatu

rummets öppna brus. Det helt öppna gaturummet ersätts av ett välavgränsat, 

omslutande och tyst rum. Detta rum avgränsas av dörrar som emellertid inte 

är lika absoluta som ytterdörren genom att de är glasade. Från portrummet 

där den besökande kanske andas ut ett ögonblick är blicken redan på väg in 

i trapphuset som i förhållande till porten öppnar sig något innan besökaren 

slutligen träder in i bostaden som i sig innehåller en liknande rytm. Från den 

i förhållande till trapphuset sammandragande, omslutande hallen in i det 

öppnande rummet. 

En väl utformad entré understryker denna rytm och förmedlar att något 

betydelsefullt försiggår i huset. Inte vem som helst tar huset i besittning hur 

som helst. Portarna till HSB:s hus har också genomgående fatt en mycket 

omsorgsfull och pregnant utformning, kanske utöver vad man förväntar sig i 

hus med ettrumslägenheter. Utan tvekan bidrar portarnas påkostade ut

förande till att öka husens anseende inför omvärlden och inte minst inför sig 

själva. Det är med stolthet som de boende nalkas sina bostäder. Och de som 

besöker husen inges en respekt för vad husen representerar. 

I samtliga hus har portarna gjorts till en del av den ornamentala fasad-

utformningen. Varje enskild port har getts sitt speciella uttryck. Själva 

dörren varierar, liksom inramningen och sättet att accentuera dörren genom 

pilastrar, tympanonfält och glasade dörröverstycken. Det är en påtaglig 

formrikedom som portarna representerar. Portarna i de hus som är för

bundna med gårdshus är genomgående. Kvarteret Liljan har den mest upp-

märksammde av dessa portar. Sven Wallander drar en djup vemodig suck i 

sina memoarer när han tänker på den omsorg som 1920-talets portar 

representerar och då i synnerhet kvarteret Liljans.200 

200 Sven Wallander, Minnen I (Stockholm, 1965), s 107. De kringbyggda kvarteren har 
fatt särskilt intressanta entréförhållanden. Husen vid de kringbyggda gårdarna Metern, 
Färjan, Ljuset, Morkullan och även Humleboet inom Rödabergsområdet har entréer 
inifrån gården. Kristinebergsområdets hus har däremot samtliga entréer ut mot gatan även 
vid de kringbyggda gårdarna. Utgången till gården sker där på ett diskret sätt genom 
trapphuset. Men storgårdskvarteren har kompletterats med monumentala portiker som 
leder in till gårdarna. Portikerna är sinsemellan mycket olika. Kvarteret Meterns portik är 
en del av en hög mur som stänger till den öppning som finns i det annars helt 
kringbyggda kvarteret. Presentationsskisserna ger intryck av italiensk 
renässansarkitektur. Gårdens träd ser ut som pinjer och det är en målerisk stämning över 
bilden. Portiken blev ett mycket omtyckt motiv när HSB presenterade kvarteret. På bild 
ser portiken storslagen och monumental ut medan den i verkligheten har en ganska 
måttlig skala. Portiken förekommer även tecknad på omslaget till julnumret av Vår 
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Ett annat exempel är kvarteret Färjans stora huvudentré, som överträffar 

allt som gjordes under 1920-talet i storlek. Stämningen är däremot inte så 

allvarsam och högtidlig som i flera av de andra husen. Här gör sig faktiskt 

den karaktär av maskinidyll gällande som så väl uttrycktes på det redan 

omtalade presentationsperspektivet. I Färjans portik finns inga rundade 

former och taktila ytor. Tvärtom har man understrukit det hygienistiska och 

tekniska. Här finns hissar som leder till bostäderna och till den översta 

våningens lekskola. Väggarna har fatt en mycket speciell yta. Grön stucco 

lustrobehandling av större delen av entréns väggar dominerar. Stucco lustro 

ger en mycket blank och klinisk yta helt olik den taktila puts i varmt röd 

färg som sedan möter oss inne på gårdens fasader. Den del av kvarteret där 

portiken placerats har på sitt sätt en med Morkullan jämförbar placering. En 

kort gata, flankerad på ena sidan med ett samtida enstaka HSB-hus, leder 

fram till Färjans entré. Huskroppen med entrén är sju våningar hög 

markerad med färjeliknande balkonger och överst en stor takterrass. 

Annonseringen ut mot gaturummet är mycket tydlig och knappast 

underdånig. 

Kvarteret Färjan visade att nya tider var i antågande. Men i de övriga 

husen från 1920-talet finns likartade om än varierande utformning av 

entréerna. När ytterporten slår igen bakom en befinner man sig inne i den 

entré som via ett par glasade dubbeldörrar leder in till trapphuset. Entrén 

liksom trapphuset är byggt och utformat med kvalitet och omsorg. Fint 

smide i räckena, golven av natursten eller outslitligt plattmaterial, väggarna 

inte sällan dekorationsmålade och utsmyckade med stuckaturreliefer. 

För utformningen av entréerna och trapphusen var konstnärinnan och 

stuckatören Brita Hörlin anlitad.201 Hon gjorde stuckaturarbeten i de flesta 

Bostad 1926 tillsammans med grannskapets Allhelgonakyrka. Kvarteret Morkullans 
fasad mot Birger Jarlsgatan har en portik som är två våningar hög. Morkullans portik, 
omgiven av dubbla pilastrar, har en särskilt monumental placering i slutet av den 
trädplanterade entrégata, omgiven av höga hus, som leder fram till kvarteret. Väl framme 
möter oss en bred brant trappa som leder upp till gården kring vilken husets entréer är 
placerade. Förvånansvärt nog har just denna trappa ett enkelt utförande i gjuten betong. 
Annars bidrar vanligen de väl valda och mera påkostade materialen till att understryka 
entréernas betydelse. Morkullans stränga öppning mot det offentliga gaturummet är den 
passage vi måste genom för att, inkomna på gården, belönas med stillhet, välkomnande 
grönska och porlande vatten. 
201 Brita Hörlin anlitades av Sven Wallander som inte tvekade att låta kvinnor arbeta 
inom HSB. Hörlin var född 1893 i Stockholm. Hon utbildade sig på Tekniska Skolan 
(nuvarande Konstfack) åren 1911-1915. Efter ytterligare utbildning startade hon 1918 en 
egen verksamhet för stuckatur och dekorationsmålning. Från 1926 till 1930 arbetade 
Hörlin med stuckaturarbeten i HSB-husen. Under 1930-talets senare del fargsatte hon 
tillsammans med Dagny Bolin samtliga HSB-hus. Dessa två hade sedan slutet av 1920-
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av tjugotalshusen främst i form av reliefer på väggarna. I flera trapphus 

finns också nischer med friskulpturer av henne.202 

Portarnas och entréernas utseende och kvalitet betydde mycket för den 

identitet som HSB gav sina hus. Endast det bästa var gott nog. I entréerna 

förenades teknik och konstnärlighet. Detta var symptomatiskt för 1920-talet. 

Att använda sig av ny teknik gjorde husen moderna på ett för tiden 

uppseendeväckande sätt. Men fasthållandet av den konstnärlighet som 

uttrycktes i hantverket och för den delen i viss mån i det fria skapandet visar 

på HSB:s förankring i en tradition som formulerades under 1910-talet. Då 

framhölls hur arkitekten i olika byggprojekt skulle leda och samordna 

tekniker och konstnärer. Sven Wallander realiserade detta projekt i HSB:s 

bostadshus under 1920-talet. Det fanns ingen motsättning mellan modern

isering och konstnärlighet. Men denna kombination skiftade uttryck under 

decenniets gång. I kvarteret Färjans monumentala entré har tekniken också 

blivit det konstnärliga uttrycket. Den maskinestetik som kom att utmärka 

funktionalismen gjorde i det huset en försiktig entré. 

HSB:s portar och trapphus kunde inte mäta sig med de rikas palats. 

Men de behövde inte ursäktas. De var genomtänkta och påkostade delar av 

huset. Trapphusen blev markörer av den mentalitet som premierades i HSB-

husen. Detta sätt att visa upp bostadshusen blev på sitt sätt identitets-

skapande för hyresgäströrelsen och för arbetarrörelsen i stort. Ulla 

Lindström uttryckte detta i en intervju genom att säga att alla bodde i HSB. 

Hon syftade på ledande personer inom HSB, andra folkrörelser och arbetar

rörelsen.203 Det betydde något att vara en del av stadens offentlighet. 

Den omsorg som lades ner på utformningen av portar och trapphus 

kompletterades av den ordning och oantastliga renhet som kvinnorna upp

rätthöll där. Den artikel i Vår Bostad som berättade att arbetarrörelsens män 

bodde i HSB-hus innehöll intervjuer med kvinnorna eftersom det ju var de 

talet dekorationsfirman Spektrum. De gjorde till exempel också utsmyckningen av LO-
huset vid Norra Bantorget. Brita Hörlin dog 1983. (Uppgifterna hämtade från en 
osignerad stencil i HSB:s arkiv). 
202 Till exempel i kvarteren Bävern och Räven på Nybrogatan och kvarteret Postiljonen 
på Söder. 
203 Intervju med Ulla Lindström i hennes hem på Fleminggatan 56, februari 1988. Hon 
tänkte inte bara på 1920-talet utan lika mycket på 1930-talet och fram till de egna 
grannarna i HSB-huset på Fleminggatan. Arbetarrörelsen har annars sammanbundits med 
radhus i Ålsten och Per Albin Hansson. Men som Nils Alm, medarbetare i HSB sedan 
1920-talet och från början av 1960-talet dess direktör, påpekade i en intervju i februari 
1988 bodde till exempel Ernst Wigforss i en HSB-lägenhet på Östermalm. Per Albin 
Hansson i viss mån ofrivilligt placerad i Ålsten medan de mest verksamma bodde kvar 
inne i staden. 
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som hade synpunkter på hur det fungerade.204 Städningen i trapphusen var, 

som sagt, noggrann och inget klotter eller andra ingrepp tolererades. Denna 

strävan efter ordningsamhet kännetecknade i och för sig alla bostadshus 

som ville vara något annat än slumbostäder. De upprop till de boende att 

hålla efter barnen som gjordes inom HSB hade i stort samma innehåll som 

det upprop som Agnes Lagerstedt riktade till de boende i Stockholms 

Arbetarehem. Det var viktigt för husens anseende att trapphusen utstrålade 

ordningsamhet. Det garanterade att någon tog ansvar, vilket utgjorde en del 

av tryggheten i boendet. 

Lägenheterna 

Först under senare delen av 1800-talet fanns i staden en storskalig rumslig 

segregation mellan klasserna. Tidigare bodde människor med olika status i 

samma kvarter. Men det fanns en tydlig markering av vilka lägen som var 

mera betydelsefulla. Utåt gatan på de första våningarna återfanns de för

näma bostäderna. De fattiga bodde i gårdshusen och på de övre våningarna i 

husen.205 De hus som HSB byggde saknade helt en värdemässig differen

tiering. Alla lägenheter var likvärdiga. Det var som om företrädare för 

arbetarrörelsen byggde för att ge sig själva och arbetarna en rättmätig plats i 

samhället och för att ge människor ett rättmätigt förhållande till varandra. 

Under 1920-talet byggde HSB 4 689 lägenheter. Med tanke på att HSB 

inte var sen att pröva nya tankar eller att omsätta dem i faktiska bostäder, 

kunde man förväntat sig en tillämpning av den standardisering som ansågs 

vara medel för att förbilliga produktionen. Standardiseringen märktes inte 

mycket till en början. I de första husen är planlösningarna högst individua

liserade med skillnader mellan lägenheterna betingade av vädersterck och 

orientering. HSB byggde i huvudsak enkelsidiga lägenheter både in mot den 

grönskande gården och ut mot gatan.206 Ibland innebar även läget mot gatan 

en utsikt mot en planterad förgård. 

Vilka gränser och friheter förmedlade bostaden till de boende? Hur 

sammanlevde män och kvinnor och barn i de små lägenheterna? Hur orga

204 Vår Bostad, januari 1929, s 10. 
205 Om detta kan man läsa i till exempel August Strindbergs Tjänstekvinnans son. Tinne 
Vammen, Rent och orent (Köpenhamn, 1990) skildrar människorna i huset Sölvgade 30 i 
Köpenhamn kring sekelskiftet. Där finns också en beskrivning av de olika familjerna och 
deras boende och beroende. 
206 Vid Helsingehöjden, Helgalunden och Rödabergsområdet innebar läget ut mot gatan 
också utsikt mot en park. 
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niserades lägenheterna i förhållande till varandra och inom sina egna snäva 

ramar? 

De flesta lägenheterna hade ett rum och kök med en sammanlagd yta av 

cirka trettifem kvadratmeter. På varje våningsplan i det första huset i 

kvarteret Kopparn fanns sex enkelsidiga ettrumslägenheter av varierande 

storlek och utformning, samt tre genomgående tvårumslägenheter. Entré

förhållandena till lägenheterna varierar så mycket att det knappast förefaller 

troligt att arkitekten hade en bestämd uppfattning därom, varken vad gäller 

storlek eller utformning. Ibland ligger köket och köksfönstret i blickfanget. I 

andra tamburer saknas den direkta inblicken i något av rummen. Några 

tamburer är mycket små och kan inte användas till något annat än att nöd

torftigt hänga av kläderna medan andra är som ett mindre rum.207 

Även i husen i kvarteret Valand från 1924 finns en varierande utform

ning av lägenheterna. I kvarteret Kannan inom Rödabergsområdet från 1925 

börjar en större likformighet inträda genom att köket fått samma utformning 

i de flesta lägenheterna. Men även här tillämpades individuella lösningar 

främst på grund av husets oregelbundna form. I kvarteret Metern på Söder 

från 1926-27 användes samma kökstyp som i kvarteret Kannan med ett antal 

undantag. Fortfarande varierar lägenheterna i sin helhet. 

Kristinebergsområdet från 1927 har återigen försetts med samma kök. Och 

här är lägenheterna påtagligt enhetligare än tidigare. 

I kvarteret Morkullan från 1926 är variationen av lägenheter mycket 

stor. Det finns åtminstone tolv grundtyper som med vissa smärre avvikelser 

gör att det egentligen finns ytterligare ett antal varianter av ett-och tvårums

lägenheter. Tio olika kök och därutöver några olika typer av kokvrår ger 

möjlighet till variation. I alla lägenheter är köket betydligt mindre än 

rummet.208 

207 Endast ett rum på varje våningsplan har två fönster i övrigt finns endast ett fönster 
förutom en fönsterlös kokvrå till en av lägenheterna. I det här huset finns således 
påtagligt individuellt utformade smålägenheter med det finns ändå ingen skarp åtskillnad 
i rang. Det rum som har två fönster ligger centralt placerat och skulle kunna ha markerats 
som en lite större lägenhet men så är inte fallet. Rummet ingår i en ettrumslägenhet. Två 
av tvårumslägenheterna ligger här liksom i många andra fall mot gavlarna. 
Tvårumslägenheterna har den merkvaliteten förutom det extra rummet att de har ljus från 
två håll samt att det finns en stor garderob, som i två av lägenheterna har fönster. 
208 Lägenheterna är i huvudsak enkelsidiga där typerna som vetter in mot gården skiljer 
sig från lägenheterna ut mot gatan. Dessutom finns det genomgående ettrumslägenheter i 
huvudsak mot Surbrunnsgatan. Tvårumslägenheterna är enkelsidiga. Den största 
skillnaden mellan gårdslägenheterna och gatulägenheterna består i att gårdslägenheternas 
kök är större medan de endast har en tambur. Gatulägenheterna har alltså stor möblerbar 
hall men i gengäld mindre kök. Det finns faktiskt sex olika kökstyper representerade i 
gatulägenheterna. De genomgående lägenheterna har en möblerbar hall och också det 
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Översta våningen mot Valhallavägen har ut mot gatan fyra alteljé-

våningar, samtliga med kök och duschrum och två av dem med ett extra 

rum. Denna kanske oväntade lösning måste tillskrivas Sven Wallanders 

personliga engagemang i konstnärskretsar. Flera av hans närmsta vänner var 

konstnärer och han var därför väl förtrogen med deras behov och önskemål. 

När det första huset i kvarteret Kopparn skulle byggas ritades inte bara en 

kindergarten, som Otto Grimlund lär ha avstyrt, utan också ett antal ateljéer 

på vindsvåningen. På detta fick HSB avslag eftersom det ansågs att vinden 

skulle inredas med vindskontor. Men efter en vädjan till självaste majestätet 

lyckades Sven Wallander fa dispens för att bygga ateljéerna. 

Variationen av lägenheter och enskildheter i lägenheterna var således 

stor. Detta berodde troligen på att man fortfarande byggde hus med hjälp av 

hantverkare och det skulle dröja länge innan byggandet industrialiserades. 

Man skulle kunna jämföra den eftersträvade standardiseringen och industri

aliseringen av husbyggandet med de mål som möbeltillverkarna satte upp 

vid 1917 års hemutställning. De ville framställa möblerna industriellt men 

problemet var att det fortfarande var billigare att låta hantverkare tillverka 

dem. Det fanns således en utmaning som bestod i att tillämpa den nya 

framväxande tekniken. HSB gjorde successiva framsteg därvidlag. Köken 

fick under 1920-talet en standardiserad inredning. Den vita emaljerade 

spisen, marmorbänken, vask och vissa förvaringsskåp återfanns i alla HSB-

kök. Även snickerierna standardiserades och förtillverkades på den 

snickerifabrik som HSB köpte 1926. De standardiserade delarna fick till en 

början ett nästan symboliskt framstegsvärde.209 

Förutom standardisering var modernisering ett nyckelord för att förstå 

HSB:s ambitioner. De två nyheter som först introducerades i HSB:s kök var 

rinnande varmt vatten och gasspis i stället för den skräpiga vedspisen. Rin

nande varmt vatten underlättade inte bara i hushållsarbetet utan möjlig

gjorde ytterligare en standardhöjning genom att dusch installerades i lägen

heterna. Från början ville Wallander ha badkar i alla lägenheter, men det 

skulle dröja till 1929 innan det blev standard. Däremot fanns det redan från 

1926 reserverat plats för installation av ett badkar som då skulle bekostas av 

största köket, obetydligt mindre än rummet. I Per G. Råbergs Funktionalistiskt 
genombrott (Stockholm, 1972), s 115, hävdas att HSB till skillnad från de mera radikala 
funktionalisterna förordade planer med likvärdiga rum. Det finns emellertid fä belägg i 
de byggda husen för likvärdiga rum. 
209 HSB satsade på att kontrollera tillverkningen genom att köpa fabriker. Den första var 
Sparreholms snickerifabrik där en del av snickerierna tillverkades. En cementfabrik vid 
Klara sjö köptes också under 1920-talet. 
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de boende själva. Introducerandet av badrum som en självskriven standard 

för arbetarfamiljer var, som framgått, ingen självklarhet. 

Moderniseringen av de ytmaterial som användes i lägenheterna ökade 

bekvämligheten. Arbetsbänkarnas marmor, vaskens plåt och gasspisens vita 

emalj, innebar en betydande förbättring. Golven fick korkmattor som var 

mera lättskötta än trägolven. Fönsterbänkarna utfördes i ett stenliknande 

material. Moderniseringen gällde också byggtekniska konstruktioner, 

utveckling av ventiler, fönster, brytarknappar. HSB strävade efter att hålla 

jämna steg med sin egen moderniseringsideologi. 

De lägenheter som HSB ritade hade sina förtjänster men också sina 

brister. De tjocka husen gav en ofrånkomlig mörk kärna. Sven Wallander 

hade visserligen fatt beröm för sina offentliga byggnader men knappast för 

sina tidiga bostadshus. Hans första HSB-lägenheter utmärktes av ett 

sökande efter optimala lösningar. Snart utkristalliserades ett antal kökstyper 

som gav stadga åt lägenheterna. Dessa följde i ett avseende den gängse 

planlösningen för Stockholms smålägenheter enligt utredningen Praktiska 

och hygieniska bostäder.210 Inte i någon av lägenheterna finns det en dörr 

mellan köket och rummet utan kommunikationen sker via hallen. Denna 

planlösning medger avskildhet i både rum och kök, något som gjorde även 

sovplatserna mera avskilda från varandra. 

Det stora bostadsköket hade dittills varit familjens centrala plats. Det 

mindre köket ansågs emellertid vara i takt med tiden. I den statliga bostads

utredningen Praktiska och hygienisk bostäder pläderade man för att om

fördela ytorna i den lilla lägenheten på kökets bekostnad. Intresset för att 

rationalisera hemarbetet medförde också en delvis ny syn på arbetet i köket. 

Genom att jämföra hemarbetet med annan produktion sågs köket alltmer 

som en arbetsplats som kunde underkastas samma granskning som vilken 

annan arbetsplats som helst. Rationaliseringen av hemarbetet kom således 

att medföra försök till funktionsbestämningar av de olika arbetsmomenten 

och försök att hålla isär och rationalisera olika funktioner. De organiserade 

kvinnorna i Husmodersföreningen och Föreningen för Rationell hushållning 

var mycket intresserade, kunniga och pådrivande.211 Hygieniska påpekanden 

- som också kan ses som en del av rationaliseringen - om det olämpliga i att 

210 Praktiska och hygieniska bostäder (Stockholm, 1921), s 91 f. 
211 Om hemarbetets förändring se Jan-Erik Hagberg, Tekniken i kvinnornas händer: 
Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen (Linköping, 1986); Brita 
Lövgren, Hemarbete som politik (Stockholm, 1993); Anita Nyberg, Tekniken -
kvinnornas befriare? (Linköping, 1989). 
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alla vistas i samma rum som där maten lagas och tvätten skötes, banade 

också väg för en förändrad syn på köket. 

Rummet som dittills i den lilla lägenheten varit ett finrum, förväntades 

bli ett vardagsrum. Själva ordet visar på en ny uppfattning om dess bety

delse. Det är alltså inte längre köket som är vardagens rum. Denna 

omprioritering av lägenheten avspeglar, som jag ser det, även förändrade 

förhållanden inom familjen. 

Hemmet hade sedan länge varit kvinnans ansvarsområde. Det arbete 

som utfördes i hemmet ansågs vara helt fundamentalt för familjen. I takt 

med att konsumtionen på arbetets bekostnad vann insteg i människors liv 

förändrades också synen på arbetet i hemmen. Det gällde nu att konsumera 

på ett för familjen fördelaktigt sätt. Och ansvaret för familjens konsumtion 

vilade på kvinnan.212 Fortfarande fanns en hel del arbete att utföra men detta 

skulle rationaliseras så att tid blev över att ge kvinnorna en fritid. Vad denna 

fritid tänktes användas till för kvinnornas del tycktes något oklart även om 

biobesök och studier hägrade som fritidssysselsättningar för åtminstone 

männen och ungdomarna.213 En del ansåg också att kvinnorna skulle 

förkovra sig för att kunna delta i samhällslivet. Men den fritid som kunde 

vinnas var trots allt villkorlig eftersom det var svårt att lämna hemmet om 

det fanns barn att ta hand om. I vart fall borde kvinnorna ägna sig åt annat 

än köksarbete: 

Lära kvinnorna och husmödrarna att köket icke är hemmet. Att köket ej är det 
väsentliga i ett hem. Ett hem det är rummen, tavlorna, böckerna, möblerna, 
blommorna, allt detta, som giver ett hem personlig karaktär, individualitet, charm, 
som gör att vi själva och andra trivas där.214 

I den borgerliga familjeideologi som utvecklades från 1800-talet förutsattes 

att kvinnan var hemmets nav. Hon skulle både utföra det konkreta hus

hållsarbetet och vara familjens sammanhållande emotionella kraftcentrum. 

Men det var inte fråga om en okontrollerbar känslosamhet. Istället betona

212 Peder Aléx, Den rationella konsumenten (Stockholm, 1994). Se även sociolog Mia 
Björk, "Arbetsfördelningen mellan könen ur ett boendeperspektiv", i Kvinnor om boende 
och planering, Birgitta Eneroth, red. BFR Meddelande M:27 (Gävle, 1988). Hon 
beskriver där hur kvinnorna i dagens samhälle har hand om familjens nödvändiga 
tidsplanering. 
213 Arrangörerna till den stora fritidsutställningen i Ystad under 1930-talet hade glömt 
bort kvinnorna. Efter påtrycknigar från HusmoderfÖreningen fick kvinnorna möjlighet att 
beskriva sin arbetssituation som i praktiken var väldigt befriad från fritid. Se Lena 
Eskilsson,"Fritiden: Om fritidens idé och en utställning i Ystad 1936", Tvärsnitt 1995:4, 
s 16-29. 
2,4 Vår Bostad, 11/4 1929, s 23-24. 
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des vikten av att kvinnan var lugn, vänlig och gladlynt mot mannen. En 

sådan sinnesjämvikt ansågs vara välgörande för hemmet. I det nya hemmet 

skulle nämligen en större saklighet råda. Hemarbetet skulle utföras av 

kvinnan på ett rationellt och osentimentalt sätt. 

För att mannen skulle fa en värdig plats att komma hem till efter arbetet 

måste bostaden omdisponeras. I det stora bostadsköket var allting samman

blandat, känslor, matos, tvätt och viloplatser. Det nya köket reducerades till 

en arbetsplats medan rummet förvandlades till familjens samlingsplats. Som 

sådant kunde det stå orört och städat och invänta mannens hemkomst. Hans 

fåtölj inbjöd honom till vila medan kvinnan ställde i ordning för middagen. 

När maten stod på bordet förutsattes kvinnan inte vara utmattad av dagens 

arbete utan skulle möta mannen och barnen lugnt och vänligt.215 Hemlivet 

fick sin särskilda betydelse under fritiden, den fritid som utgick ifrån 

mannen. Utan mannen i vardagsrummet kunde inget riktigt familjeliv 

tänkas. En viktig samlingspunkt för familjen blev den nya radion. I rummet 

lyssnade man på radion, läste, studerade och kvinnan ägnade sig åt hand

arbete. Kvinnans övriga arbetsuppgifter var förlagda till köket vid spis, vask 

och symaskin.216 Så tänktes vardagslivet organiseras. 

Vardagsrummet skulle även avspegla familjens kulturella hemvist. Det 

var som vi ska se i nästa kapitel inte utan eftertanke som hemmen skulle 

möbleras och förses med konst. Inte heller var det likgiltigt vilka böcker 

som man läste eller vilken musik som man spelade eller lyssnade på. Denna 

betoning av vardagsrummet skedde alltså redan i de första HSB-lägen-

heterna även om det då inte kombinerades med någon uttalad utan snarare 

underförstådd hemideologi. Men man var helt enkelt lyhörd för de tendenser 

som fanns i tiden. 

I HSB:s lägenheter minskades köket efter hand för att fa en avskild 

matvrå eller matrum. På så sätt renodlades köket som arbetsplats. I HSB:s 

första kök fanns plats inte bara för köksbordet och stolarna utan också för 

kökssoffan, som ansågs vara en oumbärlig del av köket. I praktiken 

användes ju köket som sovplats för barnen. Men strävan efter funktions

separering gav upphov till andra, nyare kökslösningar. Det första renodlade 

arbetsköket var långsmalt med fönster och en påfallande stor öppning mot 

matrummet. Denna öppning kunde stängas till med skjutdörr eller draperi. 

På så sätt fick man nästan en tvårumslägenhet. Köket blev oanvändbart som 

2151 Tidskrift för hemmet, Idun och Dagny var detta ett återkommande tema. Vikten av att 
kvinnan inte blev utschasad och irriterad betonades. Även i Vår Bostad 
uppmärksammades kvinnans sinnesstämning. 
216 Sven Wallander, "Varför och därför i våra kök", Vår Bostad, februari 1925. 
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rum, men man fick en tydlig separering av funktioner och kanske mera av

skilda sovplatser.217 Ytterligare en lägenhetstyp med arbetskök byggdes 

samtidigt. I den hade köket endast indirekt ljus via glasdörrar ut mot 

matrummet. Köket var minimalt och, som det skulle visa sig, svåranvänt 

eftersom det blev alltför varmt och fuktigt i det lilla avstängda rummet.218 

Denna lägenhetstyp visades även på Stockholmsutställningen.219 

När HSB 1929 introducerade dessa två sistnämnda lägenhetstyper var 

ett av de uttalade syftena att fa till stånd en funktionsseparering inom ramen 

för den lilla lägenheten. Samma år hade en bostadskonferens ägt rum i 

Genève där betydelsen av att erbjuda arbetarfamiljerna goda och moderna 

hälsobostäder betonades. I praktiken fanns mycket litet av detta realiserat 

vilket bland annat föranledde en av de främste experterna på området, 

sundhetsinspektören Gösta Göthlin att ta till orda. Hans uppfattning att en 

arbetarbostad måste inrymma minst tre rum och kök, citerades med gillande 

i Vår Bostad.120 

Förändringen i synen på köket hade flera orsaker. Jag har redan 

åberopat Praktiska och hygieniska bostäder där smålägenheten utförligt be

handlas. Det kan vara på sin plats att närmare granska vad som där sägs om 

köket. Först presenteras ingående allmogens bostadskultur där bostadsköket 

med härden var hemmets självklara centrum. Denna inställning fanns även 

representerad i staden, menade utredarna. I den lilla ettrumslägenheten var 

bostadsköket det största rummet om kanske 22 kvadratmeter medan rummet 

endast var 12-15 kvadratmeter. På så sätt fick rummet en underordnad 

karaktär. När utredarna presenterar bostadskökets fördelar målar de upp en 

bild av vardagssituationen: 

Att matlagning och övriga kökssysslor ske i det rum, som sålunda samtidigt tjänar 
till familjens viktigaste bostadsutrymme, är icke någon olägenhet, om köket är till
räckligt stort och väl luftat - snarare kan det betraktas som ett tillskott i trevnaden 
för familjens övriga medlemmar, att vistas i det rum, där husmodern tillreder mål
tiderna. Göres köket återigen litet, så försvåras härmed onödigtvis kvinnoarbetet i 
hemmet och köket blir överbefolkat. Barnen gå i ett litet kök blott i vägen för 

217 Dessa lägenheter byggdes i kvarteren Färjan och Ljuset 1929. 
218 Ingeborg Waern Bugge & Kjerstin Göransson-Ljungman, Bostad och hushålls
organisation (Stockholm, 1936), s 22ff. Se även Eva Rudberg,"Stäng in arkitekten i 
matvrån", i Den okända vardagen, red. Brita Åkerman m.fl. (Stockholm, 1983). 
219 Själva grundidén har ju annars använts mer än någon annan kökslösning i moderna 
bostäder. Det så kallade parallellköket där matplatsen ligger vid fönstret och berednings
delen innanför med ljus från matplatsens fönster har varit något av en standardlösning i 
svenska bostäder under miljonprogrammets dagar. Här saknas förstås glasdörrarna, och 
matplatsen var mindre än i HSB:s ursprungliga förslag. 
220 Vår Bostad, "Den moderna hälsobostaden", 1929:20, s 8f. 
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modern, och vanligen äro de under sådana förhållanden hänvisade till gården eller 
gatan som lekplats.221 

Trots denna positiva bild ifrågasätter utredarna bostadskökets överhöghet 

med hänvisning till den nya tidens boendekultur: 

Av städernas högre stående industriarbetare betraktas den (lägenheten med 
bostadskök, min anm) emellertid i stor omfattning som uttryck för en lägre, redan 
övervunnen ståndpunkt, och detta med rätta, då den strängare uppdelningen av det 
starkt begränsade bostadsutrymmet efter de olika funktioner bostaden måste tjäna 
otvivelaktigt vittnar om en högre bostadsstandard.222 

Detta föranleder utredarna att plädera för att rummet ska ges den större ytan 

och köket den mindre: 

Rummet skall nämligen om dagen vara familjens viktigaste samlingsplats, det rum 
där man kan vistas, arbeta och läsa utan att besväras av kökets slask och os. Jämväl 
de minsta lägenheternas hyresgäster fordra av bostaden främst ett behagligt och 
ordentligt möblerat rum, där familjen kan vara tillsammans och rentav taga emot 
besökande vänner utan att generas av kökssysslor och av den oordning, som icke 
gärna kan undvikas i ett rum, vilket tillika användes som kök. Denna 
arbetarfamiljens och arbetarehustruns önskan är ingalunda uttryck för en onyttig 
social fåfänga, utan utgör tvärtom en högst berättigad strävan efter en högre 
bostadsstandard än den, som i stadsförhållanden representeras av det stora 
allmogeköket med sin hopröring av alla familjebostadens funktioner.223 

Denna mycket intressanta prioritering av rummet kan te sig oskyldig i en li

ten lägenhet. Men otvivelaktigt könssegregeras den därmed på ett tydligt 

sätt. Kvinnans del av bostaden, köket, blir allt mera privat medan den del av 

bostaden som utgöres av rummet blir gemensamt med arbetarfamiljens 

fritidssysslor i centrum. Det sker alltså en funktionsuppdelning som 

samtidigt är en könsuppdelning: det kvinnliga arbetet i hemmet ska inte 

störa mannens fritid i hemmet.224 

Den hemarbetande kvinnan fick en underordnad ställning i rent rumslig 

mening. Denna förändring av kökets betydelse kom att påverka värderingen 

av det arbete som utfördes där. Hushållsarbetet med dess vittförgrenade 

sysslor bedömdes inte längre stå i centrum. I den bostad som "var en redan 

övervunnen ståndpunkt" hade bostadsköket varit liktydigt med hemmet. 

221 Praktiska och hygieniska bostäder (Stockholm, 1921), s 87. 
222 Praktiska och hygieniska bostäder (Stockholm, 1921), s 87. 
223 Praktiska och hygieniska bostäder (Stockholm, 1921), s 88. 
224 Isärhållandet av det manliga och kvinnliga är enligt Yvonne Hirdman en 
återkommande maktstrategi för att vidmakthålla den manliga normen. Se Yvonne 
Hirdman, "Genussystemet: Reflektioner kring kvinnors sociala underordning, 
Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1988:3. 
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Visserligen kunde det finnas invändningar mot att jämföra arbetarfamiljerna 

med vad som skulle kunna kallas medelklassfamiljerna, men onekligen kom 

dessa båda hushållstyper att bebo samma sorts HSB-lägenheter. I den nya 

bostaden där fritiden var viktig blev mannen på så sätt familjelivets 

centrum. Mannen var förbunden med det offentliga livet, på det sättet att 

fritiden var riktad ut mot samhället. Familjemedlemmarna uppmanades att 

förkovra sig. Detta var också ett av argumenten för att hemarbetet skulle 

rationaliseras. Därigenom kunde nämligen även kvinnorna fa tid till att bilda 

sig. I den nya bostaden skulle man leva det riktiga, utåtriktade livet och vara 

synlig och delaktig i samhället. 

Det kan tyckas märkligt att en sådan förskjutning i värderingen av 

hemarbetet skedde samtidigt som man så ihärdigt strävade efter att ge hus

moderns arbete professionell status. Professionaliseringen av hushållsarbetet 

innebar dock att det reducerades till vilket som helst annat arbete, dessutom 

obetalt och därmed lågt värderat. 

Hushållsarbetet minskade ju på intet sätt i omfång för att köket blev 

mindre. Inte heller betydde rationalisering och teknifiering så mycket för 

den tid som arbetet tog. Arbetet blev mindre betungande, vilket naturligtvis 

var ett viktigt framsteg.225 Det fanns väl att märka bland yrkeskvinnorna en 

strävan efter att helt eliminera det egna hushållsarbetet. De var inte rädda 

för att församhälleliga i stort sett allt hemarbete från barnuppfostran till 

disk. Célie Brunius pläderade redan 1920 för en kollektivisering av delar av 

hushållsarbetet.226 Så småningom lyckades också Yrkeskvinnornas klubb att 

bygga kollektivhus där hemarbetet till stor del utfördes av anställda 

kvinnor.227 

De organiserade kvinnornas krav på bättre kök ackompanjerades av In

dustriförbundets standardiseringskommitté som under 1920-talet gjorde 

utredningar under ledning av Osvald Almqvist. Delaktiga i den utredningen 

var Kerstin Key och Agnes Ingelman från Föreningen för Rationell Hus

hållning och Husmodersföreningen. Det förefaller inte otroligt att 

utredningsmaterialet ställdes till Sven Wallanders förfogande redan i början 

225 Anita Nyberg, Tekniken - kvinnornas befriare? (Linköping, 1989). 
226 Sven Wallander redogör välvilligt för hennes idé i "Om kristidens bostadsbyggen", 
Arkitektur 1920, s 38f. Sven Wallander kom sedan att tappa intresset för kollektivhus 
även om idén lite tafatt diskuterades i Vår Bostad under senare delen av 1920-talet. 
Argumenten mot kollektivhus var främst ekonomiska. 
227 Om kollektivhus kan man läsa i Dick Urban Vestbro, Kollektivhus från enkökshus till 
bogemenskap (Stockholm, 1982) och i Claes Caldenby, Vad är ett kollektivhus? 
(Göteborg, 1992). 
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av HSB:s verksamhet.228 Industriförbundets slutgiltiga material, Kök, 

presenterades först 1934. 

I HSB:s hus accentuerades skillnaderna mellan kök och rum. Särskilda 

omsorger ägnades köket. Moderniseringen var mest påtaglig just där. 

Genom att köket blev allt mindre och allt mera moderniserat blev paradoxalt 

nog kvinnans hemarbete alltmera avgränsat och marginaliserat. 

* 

Bostadsbyggandet i HSB:s regi var under 1920-talet av en omfattning som 

vida översteg andra enskilda föreningars. Samtidigt kunde givetvis inte 

HSB erbjuda alla bostadsbehövande en bostad. Det är inte helt ointressant 

att jämföra HSB med det filantropiska bostadsbyggandet. En viktig skillnad 

är att de mest fattiga bodde i de filantropiska bostadshusen, medan HSB 

vände sig till de något mera välbeställda. Men engagemanget och målsätt

ningen att erbjuda bostäder till dem som man visste verkligen var i behov 

därav var likartat. Visserligen skulle man kunna hävda att HSB byggde åt de 

egna medlemmarna till skillnad från filantroperna som byggde åt andra. I 

HSB:s fall var det i realiteten en liten grupp, där Sven Wallander var på

drivande, som tog initiativen till byggandet. När husen var färdiga för

valtade dotterföreningen huset och först då tog de boende över ansvaret. 

Ambitionen att värna om husens goda rykte fanns både hos filan

troperna och HSB. Den boendemoral som utvecklades och förmedlades var 

även den likartad. Skötsamhet var ett nyckelord för boendekulturen i HSB:s 

hus. 

Vad gäller lägenheterna hade 1920-talets HSB-lägenheter en högre 

standard än de flesta filantropiska bostadshus. Boendeytan var ungefär lika 

stor men lägenheternas och husens utrustning var modernare. Lägenhets

planerna genomgick en icke dramatisk men dock betydelsefull omvandling 

under 1920-talet. Eftersom de var så enkla och omedelbart begripliga är det 

inte svårt att observera förändringarna. För att förstå innebörden av dem 

förutsättes en viss förförståelse inför vad som kan kallas arkitekturens 

spatiala logik, ett intresse som oftast har inriktats på mera komplicerade 

byggnader. Men den skotske arkitekten Thomas Marcus har även granskat 

helt vanliga bostadsområden ur en slags rumslig maktaspekt.229 I en sådan 

228 Sven Wallander, "Varför och därför i våra kök", Vår Bostad, februari 1925. Kerstin 
Key blev för övrigt 1925 en av medarbetarna i Vår Bostad. 
229 Se Thomas A. Marcus, Buildings & Power: Freedom & Control in the Origin of 
Modern Building Types (London, 1993). Se även Beatriz Colomina, "The Split Wall: 
Domestic Voyeurism", i Sexuality & Space (New York, 1992). 
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analys är det viktigt att notera rummens tillgänglighet och överblickbarhet. I 

HSBrs lägenheter har köket och rummet en ungefar likvärdig ställning i 

många lägenheter. Man kommer till dessa rum på ett likvärdigt sätt. I en del 

lägenheter, särskilt de första, öppnar sig köket omedelbart när man kommer 

in genom ytterdörren och upplevs därför som lägenhetens centrala och 

viktiga rum. Under 1920-talet görs tydliga försök att ge köket en mera 

åsidosatt plats. Inte minst kom det avskilda matrummet eller matplatsen att 

fa en större grad av avskildhet, blev därmed mindre tillgänglig och förlorade 

i status. Dessa rum var framförallt kvinnans och barnens rum. 

De värderingar av lägenhetens olika delar som kommer till uttryck i 

lägenhetsplanerna kompletterades av den modernisering som utmärkte dem. 

Motivet till att minska köket var bland annat att denna minskning 

kompenserades av en påtaglig modernisering som förutsattes underlätta 

arbetet. Icke desto mindre sköts vad som länge upplevts som hemmets 

hjärta, köket, åt sidan i de nya moderna lägenheterna. 
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Brasan prasslar, och utanför 
ett höstregn i lyktskenet ryker. 
Han sitter lugn och från köket hör 
hur hustrun står och stryker 230 

21. Hemmen 
Hemmen i HSB:s hus var inte de boendes ensak. Styrelsen för HSB kände 

ett stort ansvar för såväl den andliga som materiella hemkulturen. De erbjöd 

inte bara välbyggda bostäder. De ville även påverka hemmens utformning 

och innehåll. Det fanns ingen tveksamhet mot att aktivt försöka påverka 

människors val av möbler och textilier och egentligen heller ingen tvek

samhet inför att premiera en livsstil som ansågs vara i samklang med den 

boendeideologi som HSB företrädde. Den smakfostrarroll som HSB tog på 

sig var inte ovanlig. Tvärtom var den i samklang med den smakfostran som 

redan skildrats. 

De ideal som HSB förespråkade återfinns främst i tidskriften Vår 

Bostad. Därutöver deltog HSB i hemutställningar under 1920-talet och an

ordnade även själv en sådan, Stockholmshem 1927. Samma år öppnades 

Hyresgästernas möbelaffär genom vilken ett bestämt stilideal förmedlades. 

HSB gjorde även en propagandafilm som tyvärr gått förlorad. 

Några direkta studiecirklar tycks inte ha arrangerats men däremot 

sykurser som främst handlade om klädsömnad. Olga Grimlund, deltagare i 

debatten om hemmets inredning, var cirkelledare.231 

Den smakfostran som HSB bedrev kan karakteriseras som folkbildning 

baserad på vetenskaplighet och professionalitet. Folkbildningens grund var 

bejakandet av en modern livsstil. I takt med att bostaden underkastades ana

lyser och vetenskapliga mätningar var steget inte långt till att betrakta också 

hemmet som åtkomligt för vetenskapen. Färg och ljus sågs som något av 

nyckeln till det rätta hemmet. Möbler och textilier materialiserade funktio

nalitet och modernitet. Den rätta konsten och musiken gav den slutgiltiga 

bekräftelsen på ett modernt hem i framtidens tjänst. 

230 Erik Lindorm, inledningsstroferna till "En eftermiddag", ur Domedagar (Stockholm, 
1920), citerad i Vår Bostad, julnummer 1929, s 27. 
231 Vår Bostad, januari 1928, s 15 och mars 1928, s 13. 
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Hemmet var också en könspolitisk arena. Moderniseringen blev ett 

mäktigt medel för att göra hemmet mera attraktivt för männen. Kvinnors 

dekorerande av hemmen hade utvecklats till kvinnors främsta område för 

eget skapande.232 Utvecklandet av en ny estetik, som var modern och inspi

rerad av maskinestetik där ornamentering var ett brott, förlänade hemmen 

en ny prägel som kunde fa männen att känna sin manlighet mindre hotad. 

Den estetik som rensade ut och förespråkade det funktionella och hygie

niska bereddde vägen för mannens inträde i hemmen. HSB var en av 

agenterna i detta skeende. 

* 

Att köpa nya möbler var mycket kostsamt och därför deklarerade Olga 

Grimlund i Vår Bostad att det alls inte var felaktigt att blanda gammalt och 

nytt. Men när man skulle köpa nytt gavs i tidningen tydliga anvisningar på 

hur detta skulle gå till: 

Naturligtvis kan man inte blanda ihop hur som helst, men ofta kan ett par möbler i 
gammal stil placeras bland andra fullt moderna utan att fördärva 
helhetsintrycket.233 

Det kan tyckas som ett oskyldigt påstående men inlägget öppnade för en 

diskussion om villkoren för hur ett hem skulle inrättas. Olga Grimlund 

argumenterade häftigt mot möbelgarnityret men också mot arkitekters krav 

på en enhetlig modern stil: 

Varför skola vi just ha moderna möbler? Duger inte farfars gungstol att sitta i eller 
morfars gamla, hederliga - och trevliga! - chiffonjé att ha papper i - trots att 
ingendera är modern?! Moderna - ett förskräckligt och ett tanklöst ord, som lätt 
halkar över läpparna, men som borde i det här sammanhanget bannlysas.234 

I debatten ser vi en längtan efter det moderna men också en tveksamhet och 

hemlöshet inför det moderna hemmet. Modernisering i dess tingsliga bety

delse var huvudfrågan men den kunde svårligen skiljas från modernitet som 

tankestil eller det moderna som kulturbegrepp.235 Själva poängen med 

232 Exempel på detta var de kvinnliga konstnärernas koncentration på textila uppgifter för 
hemmet. I Sverige var Karin Bergö-Larsson den mest kända representanten. Men även 
andra kvinnor använde hemmen som en arena för sin kreativitet. Se även Penny Spark, As 
Long as it is Pink: The Sexual Politics of Taste (London, 1995). 
233 Vår Bostad, oktober 1926, s 16. 
234 Vår Bostad, december 1926, s 25. 
235 Detta diskuteras ingående hos Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas 
(Stockholm, 1985), i inledningen. 
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moderna stolar är att de hänger samman med det moderna livet och 

samhället. 

Det moderna är på sitt sätt nyckelbegreppet till förståelsen av de nya 

hemmen i HSB:s hus. Det är som regel inte frågan om en avantgardistisk 

modernitet där estetiken har ett egenvärde. Snarare är det en vardags

modernitet som vill tillgodose de boendes behov. I en liten lägenhet fanns 

en rad praktiska problem som måste lösas, allt ifrån sängplatser till 

organiseringen av barnfamiljers vardag. Men visst kunde också en mera 

uppfordrande modern mentalitet frammanas i slutet av 1920-talet. I en 

ledare om nya stålmöbeltyper i Hyresgästernas möbelaffar apostroferades de 

unga, de moderna: 

Möbler av denna typ kräva framfor allt ljusa rum med stora fönster men ytterst fa 
möbler, planerade på ett förståndigt sätt. Ett så möblerat rum ger intryck av att här 
bor unga människor med friska viljor, intresserade av sport och idrott. Och det 
behöver visst inte, som så många tror, verka kallt och stelt. Tvärtom, det kan bli 
mycket behagligt. Allt beror blott på hur möbleringen sker.236 

I presentationen av stålmöblerna bemöttes de förutsägbara reaktionerna ge

nom att hävda att "ett hem, möblerat med dem, behöver säkerligen inte alls 

verka sjukhusinteriör."237 

Ansvaret för vardagslivets organisering var kvinnornas. I Vår Bostad 

försvarades de hemarbetande kvinnornas värdighet. Debattörer vände sig 

mot uppfattningen att husmödrar skulle vara försörjda. Kvinnor i hemmet 

ansågs arbeta i lika hög grad som lönearbetande kvinnor. Ordet själv

försörjande, som syftar på ogifta kvinnors förvärvsarbete "är en skymf och 

orättvisa mot alla de gifta kvinnor, som sköta hem samt föda och fostra 

barn, och följaktligen måste den titeln bort."238 

Kvinnor uppmuntrades att tillvarata sin tid. Alla de små stunder som 

fanns i mellanrummen i det dagliga arbetet kunde göras fruktbärande. En 

uppmuntran till självständighet och arbete med annat än hushållsgöromål 

samsades med hyllningar till husmodern. Som en tecken på att det var en 

modern husmor som arbetade i HSB:s hem meddelades i en liten notis om 

presenter, att husmodern satte mest värde på praktiska saker, som kunde 

spara tid och krafter i hushållet: "En dammsugare eller en handmangel, en 

tvättmaskin, köttkvarn, mandelkvarn, äppelskalningsmaskin, degknådare, 

236 "Nya stålmöbeltyper i hyresgästernas möbelaffär", Vår Bostad, 15/2 1929, s 7. 
237 Vår Bostad, 15/1 1929, s 11. 
238 Vår Bostad, "Hemmets renässans", juni 1927, s 15. 

408 



glacemaskin, konserveringsapparat etc., äro idealet för oss husmödrar i 

presentväg."239 

När Vår Bostad inlede en debatt om en radikal omgestaltning av 

hemmen genom kollektiviserad matlagning, skedde det med hjälp av en 

artikel från Arbetet i Malmö. Läsarna inbjöds att komma med synpunkter. I 

nästföljande nummer fanns en mycket ivrig anhängare av centralkök i HSB-

husen medan en annan insändare hade betänkligheter, främst angående de 

rationaliseringsvinster som skulle kunna göras. 

Jag kan ej finna, att slöseriet med den kvinnliga arbetskraften då det gäller 
matlagningen är så stor. Då synes mig slösandet med manlig arbetskraft ofta vara 
större. [...] En snickare hyvlar ett golv men får ej ta ett tag med hyveln ovanpå en 
skåpdörr, som svällt ut och kan ej öppnas utan svårighet. En annan snickare måste 
eftersändas för detta lilla arbete. Det är inte så litet slöseri med arbetskraft. Bud 
till mannen n:r 2. Denne skall hämta hyvel och gå till och från arbetsplatsen etc. 
Betydligt mera arbete än med grytlocket.240 

En viss tveksamheten mot det nya moderna livet skymtar. Så meddelades till 

exempel att de traditionella handtvättstugorna bibehölls för de mera 

konservativa husmödrarna när HSB började installera tvättmaskiner i de nya 

husen, vilket skedde från slutet av 1925. Men det var sannerligen inte bara 

att stoppa kläderna i de nya maskinerna. Det krävdes givetvis instruktioner 

och handledning. Olga Grimlund var inte sen att ta sig an uppgiften. På sitt 

barskt skämtsamma sätt kunde hon meddela: 

att styrelsegubbarna i vårt ärade foretag (apropå, varför bara gubbar i en styrelse, 
då väl behövdes lite kvinnlig förståelse för hur en lägenhet skall inredas?) voro 
åtskilligt grubblande på hur dessa nyheter skulle mottagas. Och det grubblandet 
hade nog fog för sig.241 

Därefter ger hon sig beslutsamt i kast med att instruera efter eget prövande 

eftersom hon konstaterat att "alla de manfolk som höll på med in

monteringen av maskinerna - ingenjörer och arkitekter, montörer och 

elektriker - själva hade rätt ringa begrepp om hur det skulle tvättas"2*1 

Stort och smått samsades i omgestaltningen av hemmen. Det handlade 

som sagt både om ett modernt sätt att organisera arbetet, om kunskap om 

ljusets betydelse för renlighet och hygien och om tingen, möblerna. 

239 Vår Bostad, "Presenter", april 1928, s 18. 
240 Vår Bostad, "Tjugo små grytor eller en stor?", november 1928, s 18. 
241 Olga Grimlund, "Tvättstugans mysterier", Vår Bostad, mars 1926, s 6. 
242 Olga Grimlund, "Tvättstugans mysterier", Vår Bostad, mars 1926, s 6f. 
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Ljust och rent 

HSB:s nya moderna hem skulle vara ljusa och rena. Det var ett sätt att för

verkliga de hygieniska paroller som sedan lång tid förts fram. Under 

rubriken Hemvård skrev Kerstin Key artiklar om just hemmets vård. Kerstin 

Key hade ju redan på 1890-talet varit verksam inom Stockholms 

Arbetarehem. För att ge ytterligare tyngd åt hygieniska argument upplät Vår 

Bostad sina spalter åt läkaren G. Steenhoff som skrev: "Vad läkaren i första 

hand begär av en bostad är, att den skall vara torr, ljus, varm och rymlig, att 

den har god luft och hålles ordentlig och ren."243 Läkarna tillhörde de 

etablerade debattörerna och hade redan hundra år tidigare framfört 

hygienistiska argument i samband med bostadsbyggandet, men i Vår Bostad 

under 1920-talet intog de knappast första plats i debatten. 

Den moderna lägenheten betraktades som hygieniskt överlägsen den 

traditionella. Moderniseringen av kök och badrum och införandet av nya 

lättskötta ytmaterial föreföll att göra städningen till ett nöje. Detta betydde 

inte att HSB:s lägenheter en gång för alla hade distanserat sig från de 

boendes fattiga förflutna. De boende i HSB undgick inte den allmänna plåga 

som vägglössen utgjorde. I en temperamentsfull ledare manades till kamp 

mot vägglössen.244 Med en strikt hygien hoppades man kunna minimera 

eländet. 

I julnumret 1925 skrev Kerstin Key att de hygieniska och praktiska 

bostäder som HSB tillhandahöll underlättade husmors dagliga arbete: "Men 

det är icke nog med att vi fa hem som äro lätta att sköta, det fordras också 

av oss som bo i dessa lägenheter, att vi ha vilja, förmåga och kunskap om 

hur vi ska kunna sköta dem på det rätta sättet."245 Därefter presenterade hon 

med stort eftertryck alla de moment av städning som borde utföras inför den 

kommande julen. Anvisningarna var mycket detaljerade. Hela könikan 

avslutades utan vidare omsvep med en instruktion om hur "föremål av tenn, 

som nu är så moderna" ska "kokas i sodalut och gnidas med trassel som 

först bestrukits med såpa och därefter doppats i fm sand."246 

Det dröjde till juli 1926 innan Kerstin Key skrev igen, nu under 

rubriken Hemvård. Tonen var mycket bestämd. Hon vände sig förstås till 

husmödrarna: "Kvinnor, vilkas liv är en enda lång arbetsdag, kvinnor vilka 

varje dag arbeta sig trötta, men vilka dock aldrig tröttna." Till dessa tysta 

hjältinnor skulle hon vilja skriva en hög visa som motvikt till allt prisande 

243 Vår Bostad, 1929:12, s 8. 
244 Vår Bostad, "Kamp mot vägglössen", augusti 1927, s 7f. 
245 Kerstin Key, "Inom hemmets väggar", Vår Bostad, julnummer 1925, s 12. 
246 Kerstin Key, "Inom hemmets väggar", Vår Bostad, julnummer 1925, s 12. 
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och lovsjungande om manligt hjältemod. Någon hög visa kunde hon inte 

skriva, men hennes artiklar "skall vara en hälsning till de husmödrar som 

möjligen kommer att läsa denna och kommande artiklar i Vår Bostad 
J "247 

Kerstin Key skrev åtta artiklar under knappt ett år. Samtliga var in

riktade på en mycket konkret rådgivning i hemvårdsfrågor, men också på 

reflektioner över och en mycket stark inlevelse i husmoderns situation.Visst 

kunde hon foga mera ideologiskt färgade utrop som "renlighet är en dygd". 

Men tonläget varierade vanligen mellan det lyriska och prosaiska: 

Det är säkert fa saker som i så hög grad bidrager till trevnaden i hemmet som 
ordning och renlighet, och det är i barndomen, som man skall lära sig att bli 
ordentlig. Det är nog oftast så att den stackars husmodern får all skulden om ett 
hem verkar slarvigt, men om de andra familjemedlemmarne oupphörligen skräpa 
och smutsa ned och aldrig tänka på att göra i ordning efter sig, så blir det ofta nog 
oöverkomligt för husmodern att hålla hemmet i ordnat skick. Tänk bara på alla 
tidningar som slängas var som helst sedan de äro lästa och på böckerna, som 
plockas ned från bokhyllan och strös omkring i bostaden och på telefonkatalogen 
som lämnas uppslagen sedan den blivit använd.248 

Många, för att inte säga alla husmödrar, kände säkert igen sig även om de 

konkreta exemplen verkade tagna ur en medelklassfamilj mera än ur en 

arbetarfamilj. Kerstin Key skildrade med en rättfram och energisk ton och 

med stor inlevelse alla de vedermödor som husmödrarna kunde råka ut för. 

Hennes goda råd riktades förvisso till husmödrarna men man far en känsla 

av att hon i lika hög grad ville muntra upp och ge husmödrarna legitimitet 

att föra fram sina synpunkter inte bara på hur hemmen skulle skötas utan 

också på hur familjemedlemmarna kunde bidraga till att underlätta den 

ansvariga husmoderns arbete. 

Hemmen skulle, enligt Kerstin Key, fa sin status genom sin avskildhet 

från arbetsplats och gata. Därför var det viktigt att den gräns man passerade 

från det allmänna till det privata tydliggjordes och respekterades. Skorna 

lämnades vid ytterdörren för att ta på särskilda inneskor. Kerstin Keys 

argument var framförallt hygienistiska och arbetsbesparande. Men under 

dessa argument fanns en önskan om respekten för hemmet som en särskild 

plats med egna regler: "Ingen människa, vare sig husfar, husmor, barn, 

gäster eller bud borde någonsin tillåta sig att träda inom ett hems tröskel, 

utan att först noggrant på dörrmattan ha befriat sina skor från gatans eller 

247 Kerstin Key, "Hemvård", Vår Bostad, juli 1926, s 12. 
248 Kerstin Key, "Hemvård", Vår Bostad, september 1926, s 12. 
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vägens smuts."249 Ett sådant uttalande lockar till tolkning av hemmet som en 

icke sekulariserad plats. Hemmet beskrivs onekligen som ett tempel där in

trädet far en närmast rituell dimension. Så långt skulle säkerligen inte den 

vardagsnära Kerstin Key föra sitt budskap men otvivelaktigt vill hon kraft

fullt framhålla gränsen mellan det privata, kontrollerat rena hemmet och 

offentlighetens okontrollerbara orenlighet. 

Den fond av kunskap som Kerstin Key ägde om material och dess 

skötsel delade hon frikostigt med sig. Det var många intrikata blandningar 

som behövdes för att hålla möblerna blanka och fläckfria, metallen putsad 

och golven rena. Men det var inte bara utanverket hon ville uppnå. Hennes 

största ambition var att vårda hemmet och upprätthålla ordning, prydlighet 

och hygieniska förhållande. Och hon intygade hur imponerad hon var av att 

även de enklaste hem var välvårdade och välskötta. Detta berodde på, me

nade hon, "husmödrarnas arbetsamhet och prydlighetssans.250 

Hennes främsta insatser för att befrämja hygienen riktades mot säng

klädeskulturen. Det fanns inte nog med ord för att uttrycka hur snuskigt hon 

tyckte att människor hade det i sina sängar. 

På samma sängkläder, som människor länge legat sjuka i tuberkulos och andra 
smittosamma sjukdomar, på samma sängkläder som människor dött, komma 
barnen till världen. Utan vädring bäddas sängarna upp och många gånger har jag 
sett det nygräddade brödet, direkt taget ur ugnen, placeras ovanpå sängkläderna, 
kanske med täcket eller filten utbredd ovanpå detsamma.251 

Kerstin Keys argumentation leder tankarna till hur smuts har definierats och 

tolkats.252 Otvivelaktigt handlar hennes indignation om att två oförenliga 

ting har förenats och därför blivit felplacerade och därmed motbjudande. Att 

hålla isär det som ska isärhållas måste varje skicklig husmor lära sig. I 

Kerstin Keys beskrivning framstår det modernas estetik och etik mycket 

tydligt. Isärhållandet, uppdelningen ställs mot det premodernas samman

blandning. Detta ska givitvis inte övertolkas så att det premoderna uppfattas 

som liktydigt med gränslöshet. Men det modernas gränsdragningar fick det 

premoderna att framstå som gränslöst eftersom de tidigare gränserna och 

249 Kerstin Key, "Hemvård", Vår Bostad, augusti 1926, s 12. Föreställningen att en gräns 
passerades vid inträdet i hemmet utvecklades enligt Witold Rybczinski i Holland på 
1600-talet. Där blev det vanligt att ikläda sig särskilda skor inomhus. Denna vana kan 
jämföras med urgamla föreställningar att vid beträdandet av helig mark ska skorna tas av. 
Se Witold Rybczinski, Hemmet (Stockholm, 1988), s 69 ff. 
250 Kerstin Key, "Hemvård: Sängklädeskultur", Vår Bostad, februari 1927, s 14. 
251 Kerstin Key, "Hemvård: Sängklädeskultur", Vår Bostad, februari 1927, s 15 f. 
252 Se Mary Douglas inflytelserika Purity and Danger (London, 1966). 
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isärhållanden var förlagda till områden som i det moderna stadshushållet 

inte längre hade relevans. 

Antalet artiklar som behandlade inredningsfrågor ökade markant under 

det sista året på 1920-talet. HSB som hela tiden stått på moderniseringens 

barriärer tog då steget över till en funktionalistisk estetik om än i modererad 

form. 

Ljusa inredningar var något av modernismens signum. Det gällde såväl 

de gemensamma trapphusen som de enskilda lägenheterna. Till en början 

fanns emellertid ingen uttalad böjelse för de ljusa möblerna. Det var snarast 

möblernas storlek man ville påverka. Den viktigaste komponenten för att 

åstadkomma ett ljust hem var onekligen väggarnas färg. Sven Wallander 

påtalade redan i september 1925 att ljusa, diskret mönstrade tapeter var att 

föredraga framför mörka och kraftigt mönstrade. Han menade att vi lider 

brist på ljus och sol, därför bör man välja ljusa tapeter. Dessutom ser rum

men större ut med ljus tapet och verkar trevligare, åtminstone på dagen. På 

kvällen i kvällslampans sken kan den mörka inredningen verka nog så hem

trevlig. Det är svårt att välja tapet "men håller man sig till den ljusa färg

skalan kan man inte misslyckas så grundligt som med den mörka."253 

Ser man till samtida åsikter i frågan rapporterade till exempel 

Byggmästaren 1923 från Berlinutställningen Bauen und Wohnen. Slagorden 

handlade där just om sol, ljus och luft. Man argumenterade för att 

tuberkulos var en sjukdom som hängde samman med bostadsförhållandena. 

Även färgen debatterades och den färg som framför allt omhuldades var 

enligt anmälaren Viking Göransson den gula. Kanske påverkades de 

svenska debattörerna; 1933 möblerades nämligen en kanariegul lägenhet i 

HSB-utställningen Bostad och Färg.254 

Under 1920-talet fanns inte en skrift i ämnet som inte uppmärk

sammade färgens betydelse. Alla förordade ljusa och varma toner. I serien 

Hemmets handböcker utgav Einar von Strohkirch boken Hur hemmet danas 

1927. Han konstaterade liksom Carl Malmsten och Ernst Spolén att neutrala 

ljusa väggar var de mest användbara. Särskilt användbara var de anglo

amerikanska neutrala färgerna "whites" som alltså var vita färger brutna 

med något pigment. Brunt var däremot mindre lämpligt: "Den bruna färgen 

är dock inte neutral [...].Den bruna färgen är däremot ofta död och tung, 

varför vi böra se opp för den, då den sällan är lycklig i interiören."255 

253 Sven Wallander, "Flyttningstider", Vår Bostad september 1925, s 3. 
254 Om denna utställning se Kerstin Thörn, "Det utställda hemmet", i kommande Museet, 
idéerna och historien: Rapport från museidagarna i Umeå 1995 och 1996 (Umeå, 1997). 
255 Einar von Strohkirch, Hur hemmet danas (Uppsala, 1927), s 66. 
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Ernst Spolén anforde faktiskt redan 1923 vetenskapliga argument för 

sin ljusa färgsättning.256 Senare i Vår Bostad 1928 förekom vetenskapliga 

argument för färgsättning av sovrum. Där refererades till ett i München 

verksamt sällskap för ljusforskning som undersökt färgens påverkan på 

människors psyke. I referatet framhölls den blå färgens lugnande och 

sövande verkan. Bäst vore ett ljusblått rum gärna med blå förhängen som 

ljuset kan sila genom. Men även en blå lampskärm eller blå ampel "verkar 

lugnande, förbättrar sömnen och gör bruket av konstlade sömnmedel ofta 

överflödigt."257 

Carl Malmsten hade i sin kända skrift Skönhet och trevnad i hemmet 

skrivit om de ljusa väggarnas betydelse. Han var skeptisk mot de köpta 

tapeterna. De flesta var förskräckliga då de hade "en bråkig, stridslysten 

teckning, som i allt bär prägel av det stridens och jäktets tidevarv, vari vi 

leva."258 Han hade heller inte mycket till övers för de enfärgade tapeterna 

eftersom de hade "ofta antingen skrikiga eller också smutsiga färger, utan 

konstnärlig färgkunskap hopblandade av grälla anilinfärger."259 Carl 

Malmsten ville ha ljusa tak och väggar sojn associerade till himmel och 

luftighet.260 

Carl Malmstens normativa teckningar, som illustrerar rätt och fel i 

bostaden, fanns införda i Vår Bostad. Den hemtrevliga, vardagliga skönhe

ten som var själva målet med hemmets inredande kunde uppnås om en 

närmast vetenskaplig inställning till färgen beaktades. Därutöver var det 

absolut nödvändigt för kvinnorna att tillägna sig en adekvat inställning till 

de renlighetskrav som det moderna boendet förutsatte. Det gällde de 

enskilda tingens vård liksom hemmet i sin helhet. 

Möbler - form och funktion 

Möbelgarnityret var smakfostrarnas särskilda hatobjekt. Nu var det 

säkerligen inte så många förunnat att införskaffa ett sådant eftersom det var 

mycket kostsamt. Mot möbelgarnityret ställdes de så kallade seriemöblerna. 

Dessa var enstaka möbler som oberoende av andra kunde kombineras. På 

1917 års uppmärksammade hemutställning var det faktiskt främst möbel-

garnityr som ställdes ut om än i en nättare, elegantare form än den i handeln 

gängse. Under 1920-talet fick denna typ av möbleringsideal ge vika för ett 

236 Ernst Spolén, Ditt hem (Stockholm, 1923). 
257 Vår Bostad, "Blå sovrum", mars 1928, s 15. 
258 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmen (Stockholm, 1925), s 146. 
259 Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i hemmen (Stockholm, 1925), s 146. 
260 Carl Malmsten, "Hemtrevnad", Hem och Hushåll 1924, s 27 ff. 
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friare förhållningssätt. Nu gällde det att införskaffa praktiska och ända

målsenliga seriemöbler som signalerade modernitet. 

Olga Grimlund åstadkom en fri möblering genom en kombination av 

gammalt och nytt. Så ville flera av de tongivande smakfostrarna också se 

hemmen inredda. Célie Brunius tillsammans med Gertrud Bergström var 

kanske de som tydligast gjorde andrahandsmöblerna till ett adekvat och 

ändamålsenligt heminredningsideal vilket demonstrerades på utställningen 

Stockholmshem.261 

När Sven Wallander första gången tog till orda i möbelfrågan anam

made han Ragnar Östbergs devis att man ska möblera sitt hem efter sina 

egna behov genom att avråda från att ge det enda rummet en prägel av mat

sal eller förmak. Istället vill Sven Wallander ha en blandning; ett vardags

rum. Vardagsrum var alltså för Sven Wallander ett rum för alla tänkbara 

behov, även sovandets. För att fa förslag till bra möbler uppmanade han de 

boende att besöka Nordiska museet, då förebilderna kunde finnas i såväl 

herrgården som bondstugan. 

HSB:s lägenhetsutveckling var ett led i försöken att uppnå större 

ändamålsenlighet genom differentiering. För att lägenheten skulle kunna 

användas på åsyftat sätt presenterades möbleringsförslag i en osignerad 

artikel, troligen skriven av Sven Wallander.262 Enligt artikelförfattaren har 

det: 

vid en hastig titt runt i husen förefallit oss, som om många inte ännu riktigt fatt 
klart för sig hur de bäst /—/ skall gå till väga för att ur lägenheten utvinna största 
möjliga fördelar ur såväl praktiska som trevnadssynpunkter.263 

Matlagningsdelen i köket bör helt avskiljas från övriga lägenheten. 

Matrummet utanför möbleras i första hand för husmoderns behov. Tecknet 

på att det är husmoderns domän markeras av symaskinens plats. Bordet ska 

kunna användas både som matbord och arbetsbord, där barnen kan sitta och 

läsa sina läxor under moderns uppseende. Författaren pläderar för att detta 

nya rum ska bli hemmets centrum, vilket är något paradoxalt eftersom 

rummet genom sin placering gjorts till lägenhetens mest perifera. 

Vardagsrummet måste i den lilla lägenheten inrymma sovplatser till 

exempel bäddsoffor eller ottomaner. Grundregeln i vardagsrummet liksom i 

261 Peder Aléx, "De osynliga intellektuella - exemplet Gertrud Bergström", i Obemärkta 
(Stockholm, 1995), s. 
262 Vår Bostad 15/2 1929, s 12f. 
263 Vår Bostad, "Hur möbleras de nya lägenhetstyperna" 1929:20, s 12. 
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den övriga lägenheten är så fa möbler som möjligt och praktisk inredning.264 

Illustrationerna till artikeln utstrålar måttfullhet. Redan på omslaget på 

marsnumret 1928 presenterades de aktuella rumsmöblerna. Möblerna och 

gardinerna kom förstås från Hyresgästernas möbelaffar.265 Undertexterna är 

mycket tydliga: "En för matrum och hallar särskilt lämplig stolstyp" sägs 

om en stol med flätad sits. Lämplig armatur från Hyresgästernas möbelaffar 

finns avbildad och gardinerna ska arrangeras så att de släpper in mesta 

möjliga sol och ljus: "Sol kunna vi i vårt bistra nordiska klimat aldrig fa för 

mycket av i våra boningsrum - att med berått mod stänga den ute genom att 

hänga för fönstren är ju rena galenskapen. Slutligen varnas hyresgästerna 

för att "gå miste om den bekvämlighet och trevnad, den moderna lägenhets

typen kan ge om den användes rätt."266 Som en bekräftelse på moderniteten 

ska de boende också ge akt på de tavlor som tänktes pryda hemmets väggar. 

Konsten till hemmet 

På ledarplats i Vår Bostad fick intendenten vid Nationalmuseum Sixten 

Strömbom tillfälle redan under det första verksamhetsåret att delge sina 

synpunkter kring hemkulturen.267 Han inleder med att framhålla hur arkitek

ternas anda "kanske något ensidigt" har präglat hemkulturen men att 

ansvaret därför faktiskt kan läggas på hemmens invånare som inte riktigt 

kunnat utveckla "de estetiska möjligheter som arkitekterna skapat i rums

former och materialverkningar." Genom att författaren nämner "klandret på 

den 'sanitära estetiken", underförstås att en sådan förekommit även om den 

inte fatt komma till uttryck för läsarna. Genom ledaren klingar på ett väl

bekant sätt bekännelsen till enhetlighetens estetik som enligt författaren 

frammanat den ro och harmoni "som en nutidsmänniska söker i sitt hem". 

Samma enhetlighet kan förvisso också locka till stränghet och kyla så att 

264 Vår Bostad, "Hur möbleras de nya lägenhetstyperna" 1929:20, s 12-13. 
265 Carl Malmsten, David Larsson och Carl Hörvik ritade möbler åt affären. Han hade 
låtit tala om sig i samband med Verkstadens, jämfört med 1917 års Hemutställning mer 
borgerliga, hemutställning på Liljewalchs 1920. Hyresgästernas möbelaffar var en 
inbrytning på en marknad som var dominerad av garnityrmöbler och kopior av äldre 
möbler. Det hade till exempel inte varit möjligt för Svenska Slöjdföreningen att bilda en 
organisation av möbelformgivare som tillverkade möbler. Några möbeltillverkare gick 
samman och bildade AB Svenska Möbelföreningen. Men när de ville leverera möbler till 
Hyresgästernas möbelaffär hotade andra återförsäljare med bojkott. Då hoppade Svenska 
Möbelföreningen av men enskilda möbelformgivare fortsatte att arbeta åt Hyresgästernas 
möbelaffär. Hyresgästernas möbelaffär överläts till KF 1943. Se Svenska Möbler 1890-
1990, red. Monica Boman (Lund, 1991), s 140f. 
266 Vår Bostad, " Hur möbleras de nya lägenhets typerna" 1929:20, s 13. 
267 Sixten Strömbom, "Tavlor på moderna väggar", Vår Bostad, juni/1925, s 1. 
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"frusna själar ha t. o. m. längtat tillbaka till åttiotalets mera gemytliga hem". 

Efter att karakteriserat den moderna bostadens utgångspunkt ger han sig i 

kast med sitt egentliga ärende, att beskriva hur man ska pryda väggarna. 

Utan tvivel vill författaren demokratisera tillägnelsen av konsten. Idag före

faller, skriver han, fa tankar ägnas åt vad som hängs på väggarna. 

Anledningen till att många har svårt att tillägna sig vad författaren menar 

vara konstnärliga värden bottnar inte i en brist på skönhetssinne utan i 

ovanan att umgås med konst.268 Han pläderar för val med personlig omtanke 

och förordar reproduktioner av kända och erkända verk. Som överintendent 

på Nationalmuseum fullföljde Sixten Strömbom Richard Berghs 

demokratiseringsambitioner. 

Konsten beskrevs i flera artiklar och ämnet far nog betraktas som en 

hjärtesak för Sven Wallander. Han hade flera vänner ibland dåtidens 

konstnärer. Redan sekelskiftes estetiska radikaler hade verkat för en ändrad 

inställning till vad som skulle pryda väggarna. Kritiken från smakfostrarna 

riktade sig mot billiga fabrikstillverkade småtryck, inte minst med glöd

teknik framställda bilder.269 

Nils G. Wollin följde i tre artiklar upp Sixten Strömboms introduktion. 

Han ivrade framför allt för tavlornas rätta placering och använde sig av Carl 

Malmstens illustrationer från Svenska Slöjdföreningens Tidskrift vilka även 

finns i Skönhet och trevnad i hemmen. Wollin menade att konstens uppgift 

var "att glädja, att stärka livskänslan".270 Gravyrer och grafiska blad men 

även reproduktioner kan pryda sin plats på de moderna väggarna. Konsten i 

hemmet har stor betydelse: 

Vad ligger närmare till hands än att betrakta en verkligt god tavla i ett hem som 
något slags altare. En tavla bör vara ett koncentrat av skönhet, som utstrålar i 
rummet och gör betraktaren delaktig av sin egen rikedom.271 

Liksom Strömbom betonade Wollin att konsten, tavlan på väggen, inte 

endast var till för de vuxna. Värdefullast var kanske den goda konsten för 

barnen eftersom den lämnade bidrag till deras föreställningar om världen. 

268 Jfr Richad Berghs uttalanden i Det skönas problem (1904) (Stockholm, 1939), s 43. 
269 Se Eva Londos, Uppåt väggarna i svenska hem ( Stockholm, 1993), s 147 ff. Intresset 
för olika trycktekniker växte med kunskapen och 1923 gav Sune Ambrosiani ut en skrift 
som presenterade alla trycktekniker som använts under 1800-talet, Översikt över den 
svenska bildreproduktionen under 1800-talet: Bildreproduktionen i Sverige från början 
av nittonde århundradet: Studier tillägnade Axel Lagrelius på 60-årsdagen (Stockholm, 
1923). 
270 Nils G. Wollin, "Tavlor på moderna väggar", Vår Bostad, september 1925, s 2. 
271 Nils G. Wollin, "Tavlor på moderna väggar, Vår Bostad, oktober 1925, s 1. 
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Strömbom och Wollin var inte hisnande radikala i sitt sätt att presentera vad 

som kan vara god konst för de mindre bemedlade, men de ville föra ut en 

kunskap som skulle kunna öka valmöjligheterna. 

Onekligen var den hemkultur som frammanades av närmast vad som 

skulle kunna kallas finkulturellt slag. Detta intryck förstärktes av de råd an

gående musiken i hemmet som meddelades läsarna i julnumret av Vår 

Bostad 1925. Barnen borde lära sig traktera piano så att de inte tappade 

lusten för musik, eller blev "anhängare av den förskräckliga jazzmusiken." 

Folkvisor och klassisk musik förordades. Musiken är viktig för en god anda 

i hemmet, anser författaren: 

Musiken har en stor moralisk betydelse för det uppväxande släktet och därför 
borde hemmen utgöra en fast skyddsborg för denna fina och ädla konstart. Låt 
barnen hållas fjärran från den hydra, som kallas jazzmusik.272 

Intresset för musiken var mera tillfälligt. HSB och Sven Wallander fortsatte 

däremot att intressera sig för konsten i hemmet och såsom framhållits i 

föregående kapitel, konsten i bostadshusen. 1934 arrangerade HSB 

utställningen Bostad och konst där nutidskonst i original presenterades som 

ett alternativ för de boende inom HSB.273 Även därefter fortsatte HSB att 

verka för en demokratisering och spridning av konsten.274 

* 

Kvinnan förutsattes möblera och sköta hemmet. Men det var familjen som 

var hemmets mening och i familjen var mannen överhuvud. I Vår Bostad 

fanns under en kort till ansatser till en debatt om kvinnans villkor i hemmet. 

Efter det att Kerstin Key slutade skriva infördes en sida med rubriken "För 

husmödrarna". Där samsades de kvinnopolitiska inläggen med recept, råd 

och anvisningar om hemmets skötsel. Även sidan "För husmödrarna" med 

sina glimtvis kvinnoorienterade inlägg försvann. När tidningen 1929 fick ny 

redaktör och blev en ijortondagarstidning ersattes den med Råd och vinkar. 

Som delvis framgår av rubriken var denna sida huvudsakligen inriktad på 

notiser om recept, råd i uppfostringsfrågor och tips om rengöring och 

liknande. 

Under 1920-talet förekom enstaka ifrågasättanden av arbetsdelningen 

inom hemmet. De kvinnor som kom till tals visade med all önskvärd 

272 Gösta Jahn, "Musiken i hemmet", Vår Bostad, julnummer 1925, s 5. 
273 Kerstin Thörn, "Det utställda hemmet", i kommande Museet, idéerna och historien 
(Umeå, 1997). 
274 Eva Londos, Uppåt väggarna i svenska hem (Stockholm, 1993), s 170. 
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tydlighet inte bara på kvinnans ansvar utan på den brist på respekt som 

övriga familjemedlemmar visade inför hennes arbete och noterade den brist 

på ansvar som togs av de andra i familjen. Direkta uppmaningar att fostra 

både flickor och pojkar till att utföra hushållsgöromål var nödvändigt när 

både kvinnor och män förvärvsarbetade.275 

I den inledande artikel i det första numret av Vår Bostad deklarerades 

att hemmet var oundgängligt för familjen, samhällets grund. När trettiotalet 

just har börjat vidhålles fortfarande detta: "De goda hemmen äro det nu

varande samhällets grundval, därom äro alla ense, och upplöser man dem, så 

river man samhällsbyggnaden."276 

De hem som HSB ville att de boende skulle inreda åt sig borde vara i 

takt med tiden. Genom hemmets organisering signalerade de boende en 

medvetenhet om vikten av att leva ett välorganiserat liv där ens tid kunde 

användas på ett rationellt sätt. Betoningen av fritiden i hemmet stärkte 

skillnaden mellan hem och arbete. Samtidigt framhölls betydelsen av ett 

välfungerande hem för ett välfungerande arbetsliv. I HSB:s bostäder var 

människorna utvilade eftersom de hade en välskött, bekväm säng, rena 

eftersom de kunde duscha i varmt vatten och ta på sig rena kläder tvättade i 

tvättmaskinen och stärkta till kropp och själ genom familjens uppbyggliga 

samvaro. De boende tillförde därigenom sitt arbete ett extra tillskott och 

samhället gynnades. De "som skulle bygga landet" behövde ett välskött hem 

att komma hem till. I visionen var detta hem en gemensam angelägehet för 

såväl man som kvinna liksom förvärvsarbetet var en angelägenhet för dem 

båda. 

275 Thilda Hansson, "Hemfostran i hushållsspörsmål", Vår Bostad 1930:8, s 8. Thilda 
Hansson var föreståndarinna för Ateneums skolköksseminarium. 
276 Sven Wallander, "Vildsnår", Vår Bostad 1930:6, s 8. 
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De människor, som med ofta mödosamt 
hopsparade slantar köper in sig i ett 
kooperativt byggnadsföretag kännetecknas i 
hög grad av ekonomisk vederhäftighet, och 
därtill av ordningssinne och en trofasthet 
mot företaget av mycket stora mått.' 

AVSLUTNING 
HSB materialiserade flera av de strävanden som funnits alltsedan filantro-

perna började bygga bostadshus för de fattiga och var dessutom ett slags 

svar på de bostadspolitiska ambitioner som socialdemokrater gett uttryck för 

i ändlösa och fruktlösa debatter i stadsfullmäktige. Marken var således väl 

förberedd för ett varmt och entusiastiskt mottagande av en seriös 

bostadsbyggande organisation. HSB blev också ett forum för de bostads

politiskt aktiva socialdemokrater och kommunister som inom den offentliga 

politiken hade haft svårigheter att fa gehör för sina åsikter. Mycket vilja och 

handlingskraft kanaliserades till HSB:s bostadsbyggande. Behovet av att se 

konkreta resultat istället för att deltaga i ändlösa debatter präglade verksam

heten inom HSB. 

Detta innebar inte att det saknades en debatt om hur bostadspolitiken 

borde utformas. Tvärtom drev ledamöterna inom HSB ivrigt frågan om 

bostadsbyggandets ändamålsenliga finansiering och de rönte också fram

gångar därvid. Dessutom kom lagstiftningen att ta hänsyn till önskemålen 

om att upplåta lägenheterna som bostadsrätter, att likställa med ägande. En 

särskild bostadsrättslag utarbetades under senare delen av 1920-talet. 

När HSB granskas och de ledande gestalterna porträtteras infinner sig 

onekligen intrycket av en modern framtidsorienterad organisation. Med ut

gångspunkt i folkrörelserna men med direkt inspiration från utländska före

bilder koncipierades företaget. Det är inte utan att man förväntar sig att 

finna en radikalitet som skulle kunna överskrida det ideologiskt och 

politiskt mest förutsägbara. Istället tycks HSB formera sig som traditions

bärare om än med en viss förnyelse på programmet. Familjen var, för 

ledarna såväl som för de boende, den självklara grunden. Det var trygghet 

för familjen som eftersträvades. Det fanns några försiktiga öppningar mot 

277 Sven Wallander, Mitt liv med HSB: En bostadspionjär berättar (Stockholm, 1968), s 
105. 
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andra boendeformer men dessa övergavs snabbt till förmån för en samlad 

satsning på att utveckla en välfungerande familjebostad. 

Inom HSB ifrågasattes under 1920-talet inte familjen och heller aldrig 

kvinnans självskrivna plats och ansvar i hemmet även om man var öppen 

för de förhållanden som pekade hän mot förvärvsarbete för kvinnor. Man 

skulle kunna säga att HSB var lyhörd för den latenta spänning som kunde 

utvecklas inom den urbana familjen där det traditionella hemmet inte riktigt 

gav utrymme för det moderna livets nya former med yrkesarbetande makar 

och en alltmera utåtriktad fritid. Således kom fritiden i hemmet att betonas 

mer än arbetet därstädes. Men familjen och arbetsdelningen mellan man och 

kvinna kom inte att ifrågasättas om än HSB upplät utrymme för en debatt 

till exempel på utställningen Stockholmshem. 

Familjen, som av de flesta uppleves som den främsta traditionsbäraren, 

kom alltså aldrig att på allvar ifrågasättas. Berodde detta på att HSB snabbt 

utvecklades till en småborgerlig organisation med en konservativ familje

uppfattning? Snarare torde orsaken vara att de organisationer som grundade 

HSB bars upp av patriarkala och vad gäller familjen konservativa traditio

nalister även om de politiskt företrädde socialdemokrater och kommunister. 

Familjen sågs helt enkelt som samhällets fundament och minsta planerings

enhet. Det är först långt senare individualiseringen kommer till uttryck inom 

familjepolitiken. Så länge familjen sågs som en enhet förefaller det att ha 

varit svårt att ifrågasätta den traditionsbundna arbetsdelningen i praktiken 

även om vissa försök gjordes i debatten. 

Familjen var således utgångspunkten. Den märkbara förändringen be

stod i att tyngdpunkten försköts från köket till rummet vilket onekligen kan 

tolkas som en förskjutning från vardagens arbete till fritiden. I denna om-

prioritering kom också den ideala familjebilden något att skifta fokus. 

Kvinnan som hemmets hjärta och hjälpande hand förs åt sidan för att lämna 

utrymme åt mannen som ansvarig för den meningsfulla gemensamma 

fritiden ägnad åt förkovran. Mannen fick därigenom en egen plats, ett eget 

revir i hemmet. Vardagsrummet blev i hög grad det rum i hemmet som togs 

i anspråk under mannens överinseende. 

Med HSB:s bostäder utvecklades alltså synen på familjelivet. Genom 

artiklar i Vår Bostad framfördes råd och vinkar till de boende om hur de 

skulle inrätta sig i de nya lägenheterna. Och med den nya standard som blev 

norm stadfästes vilka förväntningar de boende kunde ha på sin bostad. Kvar 

att modernisera var själva ytstandarden. Ännu var lägenheterna små, som 

regel endast ett rum och kök. Visserligen skedde under slutet av 1920-talet 
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en utveckling av lägenheterna som innebar att en rymlig ettrumslägenhet 

förvandlades till en tvårumslägenhet. Svårigheterna att öka ytstandarden 

hade förstås sina ekonomiska skäl. Redan under 1910-talet hade dock 

formulerats i de politiska samtalen önskemål om att en arbetarbostad borde 

bestå av minst två rum och kök. Grunden var önskemål om differentering 

mellan funktioner och mellan personer. Under 1920-talet hade dock kraven 

på olika former av avskildhet ännu inte förankrats i praxis. Men familjen 

var som sagt inte en homogen enhet utan bestod av vuxna och barn, män 

och kvinnor. När kraven på åtskillnad mellan dessa formulerades växte 

också otillfredsställelsen med att inte kunna tillgodose denna inom hemmet. 

Under 1920-talet fanns ingen lösning på den trångboddhet som berodde 

på brist på differentiering - flickor och pojkar behövde egna rum, liksom 

vuxna och barn. När problemet en gång hade vunnit insteg i debatten levde 

den dock med i de förslag till lösningar som presenterades. Det sena 20-

talets lägenheter var ett försök till svar på denna problemställning bland 

annat. Differentieringen var onekligen också ett steg mot ökad 

individualisering. 

Ett mätbart exempel på hur kraven på differentiering ökade är trång

boddhetskriterierna inom statistiken. 1902 angav Guinchard att varje person 

borde förfoga över 5 m2 om man inte skulle karakterisera bostaden som 

överbefolkad. Det innebar att med de kraven kunde det bo sju personer i en 

normal ettrumslägenhet. 1920 var situationen annorlunda. Då hävdades det i 

allmänna bostadsräkningen att en lägenhet var att betrakta som över

befolkad om det bodde fler än två personer i ett rum innebärande att fyra 

personer ansågs vara rimligt i en ettrumslägenhet. Vid 1933 års bostads

räkning fördes ett långt resonemang om trångboddhetskriterierna och man 

började ifrågasätta medräknandet av köket som ett med rummet likvärdigt 

bostadsutrymme. Dessutom nyanserades bedömningen genom att differen

tiera mellan barn och vuxna. Dock övergav man inte helt normen att två 

personer i varje rum var acceptabelt. Det skulle dröja ytterligare något 

decennium innan trångboddhetskriterierna förändrades så att endast två 

personer förutsattes bo i en ettrumslägenhet. Under 1920-talet ansågs 

således enligt gängse uppfattning att HSB:s ettrumslägenheter var tillfreds

ställande som familjelägenhet. 

Det var inte bara synen på boendet som kom så tydligt till uttryck inom 

HSB. Även bostadens relation till staden problematiserades. Som framgått 

förhöll sig HSB pragmatiskt till de möjligheter som erbjöds vad gäller 

lokalisering av bostäder. Icke desto mindre kan noteras att det fanns en 
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tendens mot att vilja bygga allt större enheter. HSB kunde genomföra detta 

genom att ta sig an områden som andra bostadsbyggare kanske upplevde 

som alltför riskabla eller rent av omöjliga att exploatera. Redan under 1920-

talet kan noteras hur HSB bygger hundratals lägenheter inom samma 

område. Då fördes ingen diskussion om hur många bostäder som var lämp

liga att bygga inom samma område. Man var ännu långt ifrån den volym 

som kunde upplevas som problematisk. De bostäder som HSB byggde inne i 

staden blev ett tillskott till stadsmiljön även om en del av dem också fick ett 

eget inre liv som till exempel Rödabergsområdet och storgårdskvarteren. 

Men det urbana bostadsbyggandet var inte något som det inte senare gick att 

göra avsteg ifrån även om Sven Wallander tydligt deklarerat sin förkärlek 

för hus inne i staden. Viljan att ge de boende en röst i offentligheten torde 

ha haft betydelse för synen på bostadsbyggandet. Dessutom bör noteras att 

under hela 1920-talet var bostadshusen, genom entréernas placering, direkt 

relaterade till det offentliga gaturummet. En bidragande orsak till 

bostadshusens urbana karaktär var lokaliseringen av butikslokaler till 

bottenvåningen. 

Tillströmningen av medlemmar i HSB ökade under hela 1920-talet och 

föreningen blev alltmer etablerad och beaktad i bostadspolitiska samman

hang. Sven Wallander förutsatte lojalitet från de boende i HSB även om han 

hade erfarenhet av kritik mot företaget både från de egna medlemmarna och 

från vedersakare i pressen. Företagets tillväxt skapade förutsättningar för 

experiment och nytänkande i stor skala. Vi har sett hur redan under 1920-

talet bostadshusen försågs med alltmera omfattande bostadskomplement 

som skulle säkra de boendes bekvämlighet. Nya initiativ togs under 1930-

talet då delar av HSB:s verksamhet knöts till den socialdemokratiska 

bostadspolitiken. 

Den aura av präktighet som utgår från HSB tycks vara kongenial med 

de visioner om den goda bostaden för det riktiga hemmet som formulerades 

i det samhälle som tog form, framför allt från 1930-talet och framåt. På 

liknande sätt som Stockholms Arbetarehem var något av en försöksverkstad 

för utvecklandet av välfärden fortsatte HSB denna strävan. 

Socialreformatorernas uppmärksamhet mot alla människors potentiella 

medborgarskap blev under 1920-talet en realitet genom den allmänna röst

rätten. Inom HSB betonades ansvarstagande inte bara för den egna 

situationen utan också för alla tänkta, framtida boende. Samtidigt förhöll 

man sig tämligen kallsinnig mot de allra fattigaste. Dessa saknade de 
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ekonomiska resurser som var nödvändiga för att bli delaktiga i det moderna 

boende som erbjöds inom HSB. 

Sven Wallander prisade de boendes lojalitet och strävsamhet men 

frågan är om det inte också fanns ett drag av överseende med denna 

mentalitet. Kanske var de boende alltför följsamma, alltför lojala mot de 

mål som formulerades inom organisationen? Kanske det självständiga 

medborgarskapet kvävdes i sin linda och en ny sorts undersåtar i det fram

växande folkhemmet fostrades bland de vita emaljerade spisarna och vackra 

och välhållna trapphusen? 

Detta är en alltför stor fråga att utreda i detta sammanhang men 

otvivelaktigt finns det frågor kring den lojalitet mot HSB:s och sedermera 

socialdemokraternas välfärdsprojekt som de boende och medborgarna upp

visade. Utan att ifrågasätta välfärdens grundläggande betydelse för jäm

likhet och ett gott och tryggt liv kan den onekligen utformas antingen 

genom delaktighet och medskapande eller genom lojalitet mot välvilliga 

reformer. Inom HSB togs de flesta initiativen till utvecklandet av den 

moderna bostaden från ledningen. Man återförsäkrade dem bland de boende 

men något mera utvecklat samarbete förekom knappast. 

Det fanns en framåtsyftande fantasi inte minst hos Sven Wallander som 

innebar att positiva nya förändringar aktualiserades innan de boende själva 

kanske upplevt behov därav. Det betydde inte att de boende var avvisande. 

Tvärtom var de allra flesta utomordentligt nöjda med sina nya moderna 

bostäder. Samspelet mellan de boende och ledningen förutsatte lojalitet från 

de boende och respekt från ledningen. Utan en balans däremellan skulle 

organisationen ständigt befinna sig på gränsen till sammanbrott. De boendes 

förtroendekapital var onekligen organisationens främsta tillgång. Långt före 

dagens misstroende mot HSB funderade Sven Wallander redan under 1920-

talet över om de boende inom HSB skulle ta ut sina pengar ur 

organisationen när kritik riktades däremot. Han kunde emellertid konstatera 

att de boende höll fast vid sparkassan och HSB kunde därför länge 

oförtrutet fortsätta sin verksamhet. 

1920-talet var en pionjärtid för det moderna livet, något som garante

rade optimism och framtidstro. Det tycktes finnas all anledning att förutsätta 

en fortsatt utveckling av välfärden så att allt flera människor kom i 

åtnjutande därav. I denna process var familjen både välfärdens mål och 

välfärdens förutsättning. 
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Familjen och hemmet kom dessutom att bli en viktig metafor för det 

goda, eftersträvansvärda samhället. Det mest kända uttrycket därför formu

lerades av Per-Albin Hansson i hans berömda folkhemstal från 1928: 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner 
icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. 
Där ser icke den ena ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fordel på 
andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda 
hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk-
och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och 
ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, 
i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttne och utarmade, plundrare och 
utpundrade.278 

Den idealisering av familjen som kom till uttryck i detta tal förutsatte san

nolikt ett samförstånd kring uppfattningen om familjens nödvändighet för 

det riktiga livet såväl i det enskilda goda hemmet som i det gemensamma 

folkhemmet. Tradition blev till politik, en politik som skulle utveckla en 

pragmatisk men också framtidsorienterad bostadspolitik och familjepolitik 

under mottot: Nöd och fattigdom ska inte lindras, den ska förebyggas. För 

att denna politik skulle kunna bli uthållig behövdes otvivelaktigt 

medborgare, inte undersåtar. 

278 Per-Albin Hansson, Tal i andra kammarens remissdebatt 1928. 
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EPILOG 
Om sanningen vore entydig och om historien vore ett iakttagbart objekt 

skulle den historiska vetenskapen sakta men säkert fullkomna dess 

formgivning och byggande. Men historien finns inte utanför oss och 

sanningen är inte entydig. Vi deltager i byggandet som mursmäckor, 

byggledare, arkitekter, frimurare, cementblandare, konstruktörer eller 

stuckatörer. Målet för verksamheten kan förefalla gemensamt men 

utgångspunkten och vägen dit skiljer sig åt. Och frågan är om någon har 

möjlighet att uppfatta slutresultatet i sin helhet förrän det är dags att börja 

med reparationerna, ombyggnaderna och tillbyggnaderna. Därmed vill jag 

argumentera för ett tentativt, öppet förhållande till historieskrivandet. 

Hur ska den här aktuella avhandlingen karakteriseras? Mest påtagligt är 

berättandet. Har då avhandlingens syfte strukturerat berättelsen? Visionerna, 

talet om det goda livet, har presenterats och vi har försökt att förstå dem 

genom ett urval av personers skrivande och gestaltande i fiktiv eller konkret 

form. Någon entydig tolkning eller avslutande sammanfattning av hur 

visionerna ska uppfattas har däremot knappast presenterats. Jag har velat 

hålla berättelsen öppen, lämna utrymme för olika förståelser. Hur vi 

uppfattar en text eller en materialiserad idé beror onekligen på hur valet av 

sammanhang presenteras. Inte sällan, kanske alltid, fabriceras historien som 

ett slags korrektur till vår egen samtid. Det finns ett ödesmättat drag över 

den möjliga förståelsen av ett historiskt förlopp. När förvandlas skeenden, 

debatter, visioner och händelser till historia? Är det när vi har så mycket 

distans att vi inte längre kan göras ansvariga för vad som hände och heller 

inte egentligen beröras, för att lidelsefritt och utan intresse i sak kunna 

genomföra en historisk skildring? Historieskrivandet bör ju varken vara en 

rättegång med det förflutna eller ett äreminne. 

Eftersom jag uppfattat den strävan efter att förse alla människor med 

värdiga bostäder som skildrats i avhandlingen som hedervärd och till och 

med viktig har det kanske varit alltför lätt att sympatisera med såväl upp

giften som de strategier som använts för att nå resultat. Med en annan för

förståelse skulle resultatet av den tidens bemödanden kunna tolkas som 

motsatta de intentioner som uttalades. I det granskade materialet har jag 
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funnit normativa uttalanden, en del retorik och ibland ett förhärligande av 

de egna värderingarna men samtidigt en uppriktig önskan och strävan att 

radikalt förbättra de fattigas möjligheter till bra bostäder och hem. Det 

skulle onekligen dröja mycket länge innan majoriteten hade tillgång till 

bostäder som uppfattades som rimliga. Jag är emellertid böjd att antaga att 

bovarna i det samhälleliga drama som bostadspolitiken är en del av finns att 

söka bland profitörerna och de uttalade antidemokraterna. Social-

reformatörerna må ha varit naiva i sina strävanden men de torde i det stora 

hela ha varit övertygade om att deras bemödanden skulle gagna deras uppsåt 

att förse de fattiga med bättre bostäder och därigenom erbjuda bättre 

möjlighet till ett värdigt liv. 

Finns det ingen kritik att rikta mot avhandlingens aktörer? Givetvis är 

de inte i något avseende höjda över historien som ofelbara, alltigenom 

osjälviska. De var aktörer i ett skeende som i efterhand kan tyckas fyllt av 

alltför storvulna visioner eller, beroende på utkikspunkten, alltför idylli-

serande strävanden. Att kämpa för det goda livet i det goda hemmet i den 

goda bostaden kan förefalla alltför inskränkt i en tid när världen brann. 

Samtidigt återspeglar detta ett återkommande dilemma. Hur gärna vi än vill 

kämpa för de stora visionerna, skåda de storslagna idéerna, de mest 

strålande vetenskapliga framstegen kan vi aldrig upphäva den vardagliga 

utgångspunkten. Sedan kan det förefalla som om just vardagens form och 

innehåll inte ska formuleras och formas av andra än vardagens egna aktörer. 

Märkligt nog tycks just vardagslivets utopier upplevas som mera integritets

hotande och godtyckliga än de utopier som oupphörligen formuleras och 

verkställs utan vårt hörande inom till exempel de medicinska, tekniska och 

religiösa områdena. 

Allra sist skall jag drista mig till att sammanfatta vad jag uppfattar som 

innebörden i försöken att åstadkomma goda bostäder för goda hem. Kring 

sekelskiftet var ett nytt samhälle på väg att finna sin form, ett demokratiskt 

grundat på den allmänna rösträtten. Tilltron till den enskilde medborgaren 

vacklade eftersom de flesta aldrig fatt tillfälle att ta ansvar på ett mera över

gripande sätt. Invånarna hade dittills varit undersåtar men skulle nu bli med

borgare, det talades till och med om världsmedborgare. Det var en mäktig 

uppgift för den enskilde. Hur skulle undersåten förvandlas till medborgare? 

En möjlig väg var genom bildning och utbildning. Socialdemokraterna 

själva och folkbildande socialreformatörer prövade denna väg. Arbetar

institutet, Folkbildningsförbundet, Tolfterna, folkbibliotek och folkbildning 

genom studiecirklar och föreläsningar är några exempel. Den bildning som 
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söktes stannade inte enbart vid ett kunnande om samhället eller historien. 

Det behövdes en alldeles särskild sorts kunskap och bildning för att forma 

det nya samhället. Traditionen vördades i viss utsträckning men än mera 

höjdes röster för att reformera traditionen och för att skapa något helt nytt. 

Att bygga bostäder för det nya samhället var därför en verksamhet av 

betydelse eftersom det nya livet därigenom gavs lämpliga materiella ramar. 

Det var i de ny& bostäderna som medborgarna skulle finna former för sina 

liv med ansvar inte bara för sig själva utan för hela samhället. Det ville till 

att bostäderna gav inspiration till att leva det riktiga, samhällstillvända liv 

som var själva grunden för det nya framtidsorienterade samhället. 

De som ivrade för de nya goda bostäderna hade nästan alltid en vision 

om bostädernas stora betydelse för hemmet och familjen. I de nya hemmen 

skulle människor fostras till att skilja mellan gott och ont. Därefter var de 

mera kapabla, om tillfälle bjöds, att delta i det samhälleliga livet. Efterhand 

som detta ansvar blev allt mera påtagligt genom rösträtten knöts mera 

uttalade förhoppningar till hemlivet. Det inte bara det goda livet utan det 

riktiga livet som skulle levas. Genom insikter i den nya tidens möjligheter, 

det må gälla teknik, nya material, ny formgivning och inte minst en ny 

modern livsstil kunde det nya samhället byggas. Givetvis rådde villrådighet 

beträffande livsstil, inte minst för dess konsekvenser inom boendets 

område. Trevande diskuterades nya boendemönster där traditionen blev en 

bro över till det nya samhället. Familjen fanns kvar eller snarare 

återupprättades men dess inre liv sattes under debatt. Familjelivet var i det 

nya samhället, i de nya bostäderna, inte detsamma som förut. Hemarbetet 

omprövades och förhållandet mellan könen kom att debatteras, särskilt av 

kvinnorna. Det var de som uppmärksammade svårigheterna för kvinnorna 

att bli jämbördiga medborgarna om de inte fick möjlighet till ett 

samhälleligt ansvar samtidigt som mannen lärde sig att se hemmet som 

också sin angelägenhet. 

De nya goda bostäderna borde inredas i överensstämmelse med tiden. 

Överensstämmelsen mellan det önskvärda livet och dess materiella 

förutsättningar tycktes stärka det nya samhällets framväxt. Det var således 

inte bara en fråga om tycke och smak, om en slags dekorativ estetik som 

debatterades utan själva grundernas utförande. Hur skulle ett nytt, mera 

demokratiskt samhälle ta form om dess minsta enhet var sprungen ur en 

annan tid med ojämlikhet, okunskap och helt utan samband med det 

moderna? I de goda bostäderna kunde de nya, goda hemmen ta form, de 

hem som enligt Per-Albin Hansson såg till allas bästa. 
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Givetvis blev goda bostäder inte en garanti vare sig för goda hem eller 

ett jämlikt samhälle, varken i konkret eller bildlig betydelse och i den debatt 

som skulle komma långt senare formulerade ingen längre sådana 

förhoppningar. Familjen finns kvar, men inte som samhällets fundament 

utan som en mer tillfällig formation av en eller flera individer. Goda hem, 

syftande på familjen som en "moralisk" enhet, har blivit en anakronism, 

något man inte längre talar om, och som förvisats till historiens kuriosa

kabinett. De goda bostäderna fortsätter dock att byggas enligt förhoppningar 

som formulerades under seklets första decennier: moderna, hög standard, 

lättskötta, ljusa och välventilerade. Den kamp för värdiga bostäder och hem 

som fördes under seklets början har resulterat i att vi idag vill betrakta 

bostaden som en rättighet, inte som ett nådemedel. Visionen har förblivit, 

men genomförandet har till stora delar åter glidit de boende ur händerna och 

profitmakarna har återtagit den makt de hade när bostadsfrågan för hundra 

år sedan blev navet i den sociala frågan. Den fråga som slutligen återstår att 

ställa är om det gamla samhällets undersåtar i de nya bostäderna verkligen 

förvandlades till medborgare, världsmedborgare. 
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A Place to Call Home 
Studies in the Housing Question, 1889-1929 

SUMMARY 
In the form of four studies in the history of housing, the present dissertation 

deals with the homes and domiciles of the urban poor in Sweden during the 

period 1889-1929. The period under investigation begins with the creation 

of Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO, the Charity 

Organization Society), and closes with the prelude to the functionalist style 

of architecture, whose breakthrough came with the Stockholm Exhibition in 

1930. 

While the four studies can each stand on their own, they are also 

interrelated by the common themes of housing and homes for the poor 

which runs through them all. This has led to each study being prefaced by 

an introduction, presenting the issues at hand and surveying previous 

research. A summarizing conclusion is also appended to each study. The 

studies are furthermore arranged chronologically, so that the first of them, 

dealing with philanthropic activities, treats the period ending in 1920 while 

the final study discusses the HSB during the subsequent decade. These two 

sections shed light upon philanthropic and cooperative housing 

construction, respectively. Sandwiched between the two, the debates dealing 

with the home and housing are described. In the study on aesthetics, the 

debate concerned the actual design of the home, while the study of housing 

politics deals with the relationship between the housing question and society 

as a whole. The aesthetic debate spans almost the entire period under study, 

while the description of the political debate is limited to the first two 

decades of this century. 

The significance of philanthropy for the housing question is presented 

in four organizational studies on the FVO, Stockholms Arbetarehem, 

Govenii Minne and Ella Heckscher's home for female workers suffering 

from tuberculosis. In the first two chapters, a discussion of the attitude of 

early philanthropic activities toward the housing question is pursued, along 

with a description of the view of the family for whom this housing was to be 

built. The organizations decribed here betray varying natures. The FVO was 
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intended to be an umbrella organization for the coordination of voluntary 

public poor relief. However, it is the association's attitude toward and 

activities on behalf of the housing question which are highlighted here. 

Stockholms Arbetarehem was a joint-stock company, inititated by the 

elementary-school teacher Agnes Lagerstedt. In 1893, the company's first 

two buildings were opened, whereafter nine more were to be built up until 

1931. However, Stockholms Arbetarehem not only built apartment housing, 

but also propagated for a way of living — one in which conscientiousness 

was the guiding star. 

Govenii Minne was a foundation with the task of building domiciles 

primarily for single mothers, and can be said to have been something of a 

precursor of later housing projects for large families. Its origins derive from 

a large donation made by a married couple named Govenius. The 

foundation, whose board consisted mainly of representatives of public 

municipal life, drew its inspiration from Stockholms Arbetarehem. 

Ella Heckscher's home for tubercular female workers came about as a 

result of a private individual's interest in offering aid to a particularly 

vulnerable group. The home existed up until 1940, when time and housing 

construction had caught up with this type of institution. 

The idea of "help-to-self-help" — wherein the individual was seen as 

responsible for his or her own life — was fundamental for philanthropic 

work. This idea was later criticized, and a general aid programme based on 

ideas of justice came to dominate instead. However, when it was first 

formulated, the idea of self-help implied a repudiation of the practice of 

arbitrary alms-giving, which was considered humiliating for both the giver 

and the recipient. 

The second study deals mainly with aesthetics, focusing on books, 

pamphlets and interior decoration exhibitions. By way of introduction, the 

home ideal of the epoch is presented, while the second chapter presents so-

called "aesthetic education" efforts, which transposed the adult eduational 

ideals of the day onto aesthetics. Several representative writings are 

presented, including those featuring advice for and by women, and 

educational books written by men aimed at both men and women. These 

aesthetic educators also exploited home exhibitions as important forums, 

which were distinctive through their taking place both in fictional spaces in 

museums, and in housing specially built for the purpose of hosting the 

exhibition. A third category of exhibitions was arranged in apartments 

which were built for the purpose of being rented out later. Home exhibitions 

431 



were arranged to act as a public information service. The most important 

discoveries involving hygiene, colour scheme and design, as well as the 

organization of the home, were brought to the fore in these exhibitions. 

Day-to-day life was emphasized and featured an ongoing polemic against 

"overtaxed" environments. This aesthetic interest for the home was based 

on a perception that a beautiful home was also a good and harmonious 

home, which in turn would create prosperous, harmonious citizens. 

A closing chapter in the section on aesthetics is dedicated to the 

architectural profession. During the period under investigation, architects 

became interested in and actively participated in changing attitudes toward 

the design and implications of housing. Beginning in the 1910s, increasing 

numbers began to take part in the debate on the modern, functional 

dwelling. The 1920s proved to be something of a rehersal before the 

breakthrough of functionalism at the Stockholm Exhibition. 

The third study in this dissertation is dedicated to politics in the broad 

sense of the term. The debates held by the municipal council of Stockholm 

have been studied, and the efforts of the social democratic members to 

establish a housing policy whose purpose was to prevent need has been 

particularly emphasized. At the beginning of the century, the housing 

question was politicized insofar as the various political parties approached it 

from their different ideological viewpoints (though many important housing 

policy questions were also treated in informal political groupings). 

Unfortunately, the politicians became imprisoned within the debate itself 

and could not agree on a common platform for progressive action. 

Aside from formal policy-making, the activities of several important 

social reform groups has been studied. The social reformers were a group of 

individuals — featuring both conservatives and social democrats but 

dominated by social liberals — who were united in their efforts to improve 

the situation of the penurious through reforms in social policy. The acted 

under the aegis of various organizations and constructed a multifacetted and 

important network. They initiated numerous poor relief reforms and created 

some important institutions, whereby they also succeeded in marginalizing 

their own activities to the extent that by the onset of the 1920s, they had 

already performed their most important services to the cause. 

The interest shown by academics on behalf of the housing question has 

also been explicated through studying how representatives of various 

university disciplines analyzed said question. One can say that the 

academics gave social policy scientific legitimacy. Women, who were given 
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access to public politics only during the final stage of the period under 

study, organized themselves into a number of diverse associations. The 

writings of social democratic women in Morgonbris is studied here. 

Tidevarvet, the periodical forum of liberal women, has been studied in a 

similar manner in order to understand the attitude of women toward the 

housing question. The housing question was actually given very little space 

in the debate, giving way to the work and status of the housewife instead. 

The fourth and final study deals with the housing construction done by 

the HSB during the 1920s. As an introduction, the cooperative organization 

initiated by the tenant's movement is presented first, along with the guild 

socialist association, the latter of which had been established at the same 

time as the HSB. The HSB had the nature of a voluntary association, both 

with respect to its origins and the makeup of its leadership. The board 

consisted of social democrats and communists who were not only firmly 

established in the tenant's movement but also in organized labour unions. 

A great deal of attention is paid to the buildings and apartments built 

during the 1920s and how the family was provided with new conditions 

through the altering of physical space. Both the design of the buildings and 

the disposition of the rooms in the apartments can be read as examples of 

materialized ideas. Aside from a forcefully self-conscious designing of 

buildings and apartments, the HSB would dedicate a great deal of interest to 

the home and home living. In a closing chapter, the new, modern lives 

which ideally were to be lived in the new, modern HSB apartments, are 

studied. 

What actually happened during the period under investigation? 

Undoubtably, the status of the urban family was raised, evident in the fact 

that the idea of building family dwellings was never challenged. While an 

official, progressive housing policy was never actually established during 

this period, a number of self-organized housing associations (among which 

the HSB was the largest) purposefully concentrated on building family 

dwellings. The lodger system was combatted and the "category dwellings" 

built in order to relieve the housing shortage lost significance in time. 

During this period, the profit hunger of the individual builders was a 

significant factor, as was the perception of most politicians (save the social 

democrats and communists) that housing was a matter for the private 

individual and not the responsibility of society. This position was 

underminded through the engagement of academics, who attempted to show 
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the vital importance of the well-functioning domicile and the good home for 

society. 

As far as the home and the family was concerned, their social 

significance was stressed in almost all contexts. Great expectations were 

tied to the family's — and increasingly successively, to the individual 

citizen's — opportunities for aiding in creating a good society. The home, 

seen as a materialized expression of family life, increasingly became the 

focus of the reformers' interest. The aesthetic and practical aspects of the 

home were debated. Providing information about the individual's own 

possibilities for creating a beautiful home was given high priority, for a 

beautiful home was the one considered to have the best chance of becoming 

a good home. 

Between 1889 and 1929, the blueprint for the urban home of the 

working family was designed. Its foremost functions were determined and 

described and could also eventually be given expression in the actual 

housing built. Thus the modern family apartments of today are direct 

descendants of the domiciles described herein. Even the home, with its 

increasing emphasis on leisure, took on the shape then that we still 

recognize today. While home living today is individualized to an extent 

unimaginable in those days, the ideas of individualizing and differentiating 

were formulated and described as early as at the beginning of this century. 

Finally, I would like to remind the reader of the common etymological 

origins of the words "house" and "home"; that "living" was once considered 

identical to "being". Today, we have almost forgotten this existential 

dimension of living. However, most people still need a place to live, and a 

place to call home. 

Translated by Stephen Fruitman 
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