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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan badrumsutformning 

och föreställningar om klass och hygien på 1930-talet. Ett av syftena har varit att 

ta reda på om man då tänkte sig att olika samhällsgrupper hade skilda behov av 

badutrymmen och hygien. En del av undersökningen är avgränsad till 1930-talets 

Uppsala och materialet har utgjorts av ritningar och byggobjektshandlingar från 

byggmästaren Anders Diös. Dessa har i sin tur också kopplats till en samtida 

utredning av badrumsstandard. Studien visar att det fanns en koppling mellan 

byggande, klass och föreställningar om hygien. Det fanns också en rörelse mot en 

höjning av boendestandarden där föreställningar om hygien, arkitektur, politik 

och infrastruktur samverkade.  

 

Nyckelord: badrum, hygien, Anders Diös, HSB, Kooperativa Förbundets 

Arkitektkontor (KFA). 
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Det var en adel, som icke skulle vara baserad vare sig på börd eller på börs utan 

på en enda sak, vilken ensam skulle ha förmåga och kraft att definitivt rasera de 

gamla klass- och ståndmurarna: renligheten, den absoluta renligheten.1 

 

 

Inledning 

 

Istället för att bada, saltade den gamla damen in skinkor i badkaret i sitt splitternya 

badrum på Dalagatan i Stockholm. Episoden finns återberättad i arkitekten Sven 

Wallanders memoarer. Det var i mitten av 1930-talet som Wallander såsom ledare för 

HSB2 beslutade utreda hur folk i deras bostäder faktiskt använde sina badrum. 

Situationen observerades av HSB:s dam med ”trevligt sätt” som gjorde hembesök, 

bjöds på kaffe och avlockade de boende hur faktiskt använde sina badkar.3  

 

HSB utrustade på 1920- och 1930-talen konsekvent sina nybyggda bostäder med 

badkar, trots att många uppfattade det som en överdriven lyx. Vissa var rentav 

skeptiska till bostäderna och tvekade att flytta dit. Även de som redan bodde i husen 

verkade tveka: de nya lägenheterna hade alla badkar, men många användes inte. Bara 

ett decennium tidigare hade badrum varit lyx. Vanligt folk hade fått hålla till godo 

med omständliga bad i balja. Av den anledningen hade det heller inte badats särskilt 

ofta. Men nu när badkaren var en del av utrustningen i det nya hemmet badades det 

inte heller särskilt mycket.  

 HSB:s medarbetare uppfattade att det här förelåg ett behov av listig fostran för 

att etablera vanan att använda bekvämligheterna. Man hade till viss del förutsett och 

sökt designa bort problemet genom att ställa wc:n i badrummet, så att de boende hade 

anledning att gå dit. När de väl satt på toalettstolen skulle blicken falla på badkaret, 

och kanske kunde tanken på ett bad då väckas. Man anordnade också olika trevliga 

                                                        
1 Ludvig Nordström, Lort-Sverige, 2. uppl. ed. Kooperativa förb. (Stockholm 1938), s. 173. 
2 HSB, Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening, startade 1923 som en rörelse för kooperativt 

byggande. Förutom att bygga bättre bostäder var tanken att husen skulle finansieras och förvaltas av de 

boende medlemmarna.  
3 Sven Wallander, Minnen, del II, HSB och den tekniska utvecklingen (Stockholm 1965), s. 80-83. 
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och sociala tillställningar för att lansera badandet, exempelvis genom att erbjuda 

intresserade möjlighet att ”provbada” i medlemmars badrum. Greppet blev en succé, 

vilket inte minst märktes på vattenförbrukningen, och omvände också skeptiker som 

lät sig övertygas om att badrummet inte var en onödig inrättning ändå. Likväl 

kvarstod fickor av motstånd, som den gamla damen med skinkorna. 

 1930-talet innebar ett bredare genomslag för en mängd infrastruktur och 

teknik i svenskt bostadsbyggande, från centralvärme till allmänna avloppsystem. De 

var förutsättningar för de moderna badrummen som denna uppsats är ägnad. Enbart 

att erbjuda de praktiska möjligheterna till bad föreföll alltså inte alltid räcka. Det 

förefaller inte ha varit badkaret i sig som skapade motstånd och osäkerhet utan just 

dess användning för den personliga hygienen. Vad var egentligen relationen mellan 

bostaden, badrummet, hygienen och den smutsige under 1900-talets första decennier? 

 

 

Forskningsläge 

 

Hygien är ett mångtydigt begrepp. Å ena sidan ett oproblematiskt iakttagande av 

personlig renlighet för att förebygga smittspridning, ett rationellt svar på kunskap om 

bakterier och virus. Å andra sidan är hygien så mycket mer. Det kan vara en subjektiv 

känsla av att vara ren eller smutsig, ett yttryck för en social ordning och klass där de 

priviligierade kan vara rena och de förtryckta är smutsiga, rent fysiskt eller 

metaforiskt. I Den kultiverade människan skriver etnologerna Jonas Frykman och 

Orvar Löfgren om de kulturella föreställningar som omger våra livsritualer, vare sig 

det gäller dukning av bord eller personlig hygien. Våra handlingar och vanor ingår i 

ett helt kluster av tillhörande associationer som sett olika ut beroende på om vi är män 

eller kvinnor, vilken samhällsklass vi tillhör, vilken tid vi lever i. Vad som är 

acceptabelt och oacceptabelt beteende definieras kulturellt av grupptillhörigheter, de 

gemensamma ritualerna stärker uppfattningen om den egna gruppidentiteten och 

hjälper samtidigt till att definiera vilka som inte ingår, som inte kan koderna. 
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Framväxten av det luktfria idealet 

Smuts och lukt förenade länge både rik och fattig i en sorts kroppsodörernas 

jämlikhet, men under 1800-talet tycks renlighet ha blivit starkare kulturellt kodad.4 

Det var i mitten av århundradet som begreppet hygien slog igenom i det allmänna 

medvetandet och medförde både att operationer företogs i sterila lokaler med rena 

instrument, men också att borgerskapet i städerna började tvätta sig med tvål. Att vara 

renlig blev associerat med social status, moralisk oförvitlighet, disciplin och kontroll.  

 

Den syn på renlighet som växte fram i städerna under 1800-talet kan kontrasteras mot 

hur det såg ut på landsbygden. I det traditionella samhället levde man på liten yta och 

tillsammans med djuren, man arbetade hårt och kroppslukter tillhörde normaliteten. 

Att besväras av odörer, svinlukt eller smuts hade antagligen varit helt poänglöst. 

Löfgren och Frykman menar att de borgerliga hygienbegreppen om tvättning, 

särskiljande av djur och människor och att bekämpa lukten började slå rot på 

landsbygden när det anammades av bönderna – att ha ett rent och luktfritt hem blev 

”fint”.5 Denna överföring av borgerliga ideal hängde samman med industrisamhällets 

framväxt och ökade sociala skillnader i städer och på landsbygd. Att vara ren och 

luktfri var ett sätt att markera social status och markera avstånd: till fattiga, arbetare, 

statare och andra som varken hade praktisk eller ekonomisk möjlighet att upprätthålla 

samma renlighetsiver i backstugor, statarlängor och trånga arbetarbostäder. 6 ”Man 

fick insikten om att arbetare levde som djur, att fattigdomens värld var kaotisk och 

smutsig. Denna världen måste man ta avstånd från för att sträva upp mot den finare 

världen där människorna var behärskade, disciplinerade och rena”. 7  

 Den skötsamme arbetaren som strävar mot att accepteras i den finare världen 

står i skarp kontrast mot bilden den smutsiga, djuriska och upproriska arbetaren. 

Utöver de rent fysiska farorna med smuts och trångboddhet genom sjukdomar och 

död fanns också en ideologisk fara i att smutsen skulle skapa omoral. Nils Edling 

skriver i Det fosterländska hemmet om hygienbegreppets vida användning, hur frågor 

om bostadsförhållanden och deras sanitära standard kopplades till tankegångar om de 

boendes moraliska vandel. Renlighet ingick också i det hemideologiska och 

nationalromantiska idékluster som besjälade egnahemsrörelsen runt sekelskiftet 1900, 
                                                        
4 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan, (Lund 1979), s. 155 ff. 
5 Frykman & Löfgren, (1979), s.178. 
6 Frykman & Löfgren (1979), s. 180. 
7 Frykman & Löfgren (1979), s. 183. 
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en Carl Larssonsk bild av hemmet med nytvättade, friska barn i luftiga, ljusa rum. 

Osund boendemiljö hade nedbrytande effekter på såväl fysik som på moraliskt 

beteende: sanitära missförhållanden kunde ge upphov till såväl sjukdom som 

alkoholism, könssjukdomar och ett i förlängningen svårkontrollerat, demoraliserat 

proletariat som kunde utgöra ett hot mot samhället. 8 Sanitära reformer var alltså både 

riktade mot den fysiska smutsen, de överbefolkade, mörka och omoderna bostäderna 

som mot den demoraliserande fattigdomen.  

 

Den moderna renligheten och expertisen 

Annelie Drakman har i sin studie ” Alla mina bemödanden hafva strandat emot 

okunnigheten, lågheten och egennyttan” undersökt provinsialläkares beskrivningar av 

allmogen under åren 1840-1900 utgående från olika konfliktsituationer.9 

Provinsialläkarnas rapporter konstateras vara närmast samstämmiga i sina negativa 

beskrivningar av allmogens agerande. Bilden av en okunnig, fatalistisk, vidskeplig 

och passiv allmoge kontrasterades i rapporterna mot läkarens professionella, aktiva 

och rationella hållning. Allmogen kunde också beskrivas som aktiv, men då på fel 

sätt, exempelvis genom att anlita lokala botare och traditionella metoder istället för att 

efterfråga den akademiskt utbildade läkarens hjälp. Dessutom beskrevs de som 

ovilliga att tillmötesgå läkarnas önskemål om åtgärder av hygienisk karaktär, som att 

flytta gödselstackar från brunnars närhet eller iaktta enkla åtgärder för smittskydd. 

 Drakman menar att beskrivningarna av allmogen, förutom att uttrycka 

läkarens sida av en konflikt, också kunde tjäna andra syften såsom att motivera högre 

anslag, förklara uteblivna resultat och berättiga till ingripanden av olika slag. Hon 

skriver att bilden av allmogen som oförmögen att engagera sig i den egna hälsan 

kunde ha bidragit till läkarens tilltagande auktoritet och kårens professionalisering 

under 1800-talets slut.10 Läkarkåren blev en alltmer efterfrågad expertis och framåt 

sekelskiftet 1900 ”var tilltron till läkarkårens förmåga att rädda mänskligheten från 

ohälsa och sjukdom starkare än någonsin tidigare”11 Man skulle kunna tänka sig att en 

av läkarkårens uppgifter helt enkelt kunde uppfattas som att rädda allmogen från sina 

                                                        
8 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 
1900. (Stockholm 1996), s. 302 f. 
9 Annelie Drakman, ”Alla mina bemödanden hafva strandat emot okunnigheten, lågheten och 
egennyttan”: Hur allmogen beskrevs av provinsialläkare i Sverige 1840–1900 och fyra funktioner av 
dessa beskrivningar”, Lychnos 2012, 33-52. 
10 Drakman (2012), s. 42. 
11 Drakman (2012), s. 44. 
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egna, dåliga vanor. Folkhälsan blev en stor uppgift. Hygien blev en central del i 

moderniseringen av samhället framåt sekelskiftet 1900. Både landsbygdens och 

städernas barn undervisades i skolan om sambandet mellan renlighet och hälsa.12  

Smuts var synonymt med fattigdom och sjukdom, renlighet med hälsa och vällevnad.  

 

Badrummens historia i sig har täckts in av flera författare, en klassisk översikt är 

Lawrence Wrights Clean & Decent. The Fascinating History of the Bathroom and the 

WC från 1960, en detaljrik skildring av badrumsanordningar från antiken till 1950-

talet. För svenska förhållanden har Kristina Lund sammanfattat badrummets historia i 

litet format i Badrummet. Från balja till spa (2013).  

 Utöver den litteratur som refererats och räknats upp hittills har jag haft stor 

nytta av Lisa Brunnströms Det svenska folkhemsbygget: Om Kooperativa Förbundets 

arkitektkontor och Carl Erik Bergolds Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950: En 

aspekt på folkhemmets framväxt (1985). Bergolds arbete erbjuder mycket bra 

översikter och sammanhang för perioden och har varit en god hjälp för att identifiera 

hus, kvarter och aktörer i 1930-talets Uppsala. Kooperativa förbundet (KF) och 

kooperativt byggande i föreningar som HSB kom att få ett enormt inflytande på 

etablerandet av den moderna badrumsstandarden, även i Uppsala.13 Kooperativa 

Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå (KFAI eller KFA) skapades i slutet av 1920-

talet och var under 1930-talet var det största i Norden. Den fungerade också som 

remissinstans för statliga byggutredningar och kontorets arkitekter arbetade med att ta 

fram standarder för köks- och hygienutrymmen.14  

 

 

Teoretisk utgångspunkt  

”We shape our buildings and afterwards our buildings shape us” 15 

 

En inspirationskälla för uppsatsen har varit Thomas Gieryn’s uppsats ”What 

Buildings Do”. Gieryn har genom laboratoriemiljön på Cornell University undersökt 

                                                        
12 Frykman & Löfgren (1979), s 180. 
13 Carl Erik Bergold, Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950: En aspekt på folkhemmets framväxt. 
Diss. (Uppsala 1985), s. 219. 
14 Lisa Brunnström, Det svenska folkhemsbygget: Om kooperativa förbundets arkitektkontor. 
(Stockholm 2004), s. 63. 
15 Winston Churchill, citerad i Thomas F. Gieryn , ”What Buildings Do”, Theory and Society, Vol. 31, 
No. 1, Feb., 2002, s. 35. 
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hur laboratoriebyggnaden formats av forskares behov och önskningar i samspel med 

arkitekters och designers föreställningar om den verksamhet som pågår där och tankar 

om abstraktioner som ”vetenskap”. Genom att ge fysisk struktur åt aspirationer och 

föreställningar så påverkar och formar byggnaden verksamhet och sociala strukturer, 

både avsedda och oavsiktliga. Vissa möjligheter byggs bort, andra cementeras och 

andra påverkas, förändras och omförhandlas i efterhand av användarna. Abstraktioner 

som ”vetenskap” eller ”bioteknologi” konverteras i byggnaden till något taktilt och 

stabilt.16 Laboratoriets förkroppsligande av abstraktioner som strukturerar tillvaron 

inom dess väggar borde även kunna gälla för bostadsbyggnader. Man kan tillspetsat 

betrakta badrumsstandard, likaväl som övrig standard, som ett slags brännglas och 

artefakt som fångar några av tidens frågor: klass, hygien, fattigdom och demokrati, 

om tvagning av såväl den egna kroppen som samhällskroppen, smuts och 

folkuppfostran. Kan därför föreställningar om individen och samhället, klass, hygien 

och modernitet visa sig i badrumsdesign? Kan badrum vara laddade med begrepp från 

aktuella samhällsdebatter? Kan badrum vara pedagogiska och ha en fostrande effekt, 

att man byggt in signaler om hur det ska användas? Om vad de är, har varit och vad 

de kan formas till. Gieryn menar att byggnader kan studeras för sina strukturerande 

egenskaper, för att få syn på strukturer i förändring, på diskrepansen mellan avsikter 

och praktik.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Min undersökning är huvudsakligen koncentrerad till 1930-talet, då socialpolitiken 

kom att bli en av de viktigaste frågorna på den politiska dagordningen. Sverige hade 

under 1800-talet haft en stor befolkningsökning på landsbygden, vilket lett till snabb 

urbanisering när obesuttna från landsbygden flyttade in till städerna för att söka arbete 

i industrin. Tanken att bygga hälsosammare bostäder för arbetare hade funnits sedan 

mitten av 1800-talet, men blev i och med socialdemokraternas maktövertagande 1932 

omsatt i ett statligt engagemang med förverkligandet av folkhemmet. Staten började 

ta ett allt större ansvar för individens väl.17 År 1933 tillsattes den bostadssociala 

utredningen som fram till och med 1947 lade fram ett antal rapporter om hur svensk 
                                                        
16 Gieryn (2002), s. 46. 
17 Se exempelvis Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia, (Stockholm 2012), 345 ff, Lars 
Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 2009), 347 ff. 
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boendestandard skulle förändras. Syftet var att kartlägga bostadsförhållandena och 

lägga grunden för framtidens bostadspolitik. Med i utredningen satt bland annat 

nationalekonomen Gunnar Myrdal, som tillsammans med hustrun Alva skrev Kris i 

befolkningsfrågan 1934. Boken blev ett viktigt inlägg i den bostadssociala debatten 

där hälsosamma bostäder, utjämnande av sociala klyftor och inrättandet av 

barnomsorg framstod som ödesfrågor för nationen som annars riskerade att utarmas 

av fattigdom, dålig hygien och sjunkande födelsetal.18 Kopplad till socialpolitiken var 

frågor om modernisering och demokratisering av samhället och utjämnande av sociala 

klyftor genom byggande av bostäder. Det var också en strävan efter ett renligare, mer 

hygieniskt samhälle. Tanken är också att 1930-talet var en formerande tid för 

bostadsbyggandet, när många frågor om bostadsstandard fortfarande var öppna och 

inte helt fastlagda. Kan man i materialet utläsa spår av denna förändring?  

 Hygien var ett av 1930-talets modeord och användningsområdena var många. 

Jag tänker här framförallt diskutera hygien som kopplat till personlig renlighet och 

användandet av hygienutrymmen. Därmed behöver jag också säga att den sortens 

hygien i förlängningen kan kopplas till åtskilliga andra samtida diskussioner om 

social hygien och föreställningar om smuts och fattigdom som både ett resultat och 

skapare av den smutsiges moraliska och själsliga brister, men dessa frågor kommer 

inte primärt att undersökas här. Syftet med studien är att ta reda på hur strävan efter 

hälsosamma och hygieniska bostäder och hygien och renlighet i allmänhet fick sitt 

konkreta uttryck i badrums- och wc-lösningar. Vilka var aktörerna? Vad handlade 

badrummen om? Hur utformades de enskilda bostäderna för att fungera i relation till 

upprätthållandet av personlig hygien? Fanns det skillnader i utformning beroende på 

de boendes sociala tillhörighet? Vilken sorts hygien skulle man ägna sig åt? Hur 

skulle den underlättas?  

 

 

Material, metod och avgränsningar 

 

Det arkivmaterial jag har använt för undersökningen har blivit ritningar och 

byggobjektshandlingar ur byggmästaren Anders Diös arkiv för ett antal hus uppförda 

eller prospekterade i 1930-talets Uppsala. Materialet består vanligtvis av detaljerade 

                                                        
18 Bergold (1985), 226 f. 
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ritningar över exteriörer, planlösningar, telefonledningar etc. Till ritningarna hör 

också byggobjektshandlingar, alltså entreprenadkontrakt, arbetsbeskrivningar, 

korrespondens, besiktningsprotokoll etc. 19  

 Ett problem med ritningar och bygghandlingar som material är att de ofta är 

väldigt tekniska. Det beskriver mycket väl hur byggnader uppfördes eller 

moderniserades men bjuder sällan på svar på frågor om varför, eller om mer 

övergripande avsikter och övertygelser bakom ritningarna. Hela den process som 

ledde fram till utformningen av byggnader och ritningar är för det mesta dold, vad vi 

kan se i byggmästarens arkiv är det färdiga, framförhandlade resultatet mellan 

byggherre och arkitekt. För en annan studie hade det sannolikt varit värdefullt att även 

undersöka andra sidor av byggnadernas tillkomst genom tillgång till byggherrens som 

arkitektens beskrivningar, ansökningar om bygglov, skrivelser etc.  

 

Arkivet omfattar drygt 1400 objekt, allt från bostadshus till offentliga byggnader, 

bibliotek, skolor, badhus etc. Ur materialet har jag valt tre bostadshus att presentera 

närmare, byggda för olika socialgrupper.  Den första byggnaden är ett s.k. 

barnrikehus, avsett för barnrika arbetarfamiljer, ”Makarna Lundins donationsgård”. 

Därtill presenteras två studentboenden – en ”studentgård” i kvarteret Angantyr som 

ritades 1933 men som aldrig uppfördes, samt det hus som slutligen byggdes tre år 

senare i kvarteret Örtedalen. Frågan har varit om man ur byggprojekten och 

ritningarna exempelvis kan utläsa en skillnad mellan vilken hygienisk standard som 

samhällsgrupper uppfattades behöva? Eftersom ritningar behöver tolkas har jag valt 

att koppla samman dem med några samtida och relaterade texter som rör 

badrumsutformning och standardisering författade av arkitekter, dock inte specifikt de 

arkitekter som var direkt involverade i de undersökta byggnaderna. Barnrikehusen 

byggdes för att minska de i princip konstanta problemen med trångboddhet i staden, 

studentbostäderna byggdes för att möta behoven hos ökande studentskarorna men 

också för att minska problemen med inneboendesystemet: låg boendestandard, höga 

                                                        
19 Det material jag har tittat på utöver de som presenteras närmare i texten är:  
1. Ombyggnad av Fjellstedtska skolans elevhem, toaletter och badrum. 2. Ombyggnad av 
hyresfastigheter i kvarteret Gundborg och Yxan, Svartbäcken 1931. 3. Ombyggnad av blindskolan på 
Åsgränd: centralvärme, rivning av kakelugnar och inrättande av badrum och wc. 4. Grosshandlare J. P 
Åhléns hus i kvarteret Edda 1932. Ett stort och välrustat hyreshus med kök och badrum som standard i 
lägenheterna. Intresseanmälningslistor visar att lägenheterna främst attraherade ett mer väletablerat och 
resursstarkt klientel. 5. Ombyggnad av länsjägmästare Lübecks villa, reparation efter vattenskada, ny 
wc och bokskåp. Landsarkivet, Uppsala. 
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hyror och trångboddhet i stadskärnan. Studenterna var på 1930-talet nästan 

uteslutande män från över- och övre medelklass.20 Det var alltså ynglingar från 

samhällets elit, ännu inte etablerade. En hypotes är att studenterna kunde tänkas ha 

vissa ”borgerliga” förväntningar på boendet medan arbetarfamiljer tänktes ha en 

annan förväntningshorisont. 

 Källmaterialet har inneburit en naturlig avgränsning till bostäder i staden, men 

ett intressant material för en annan studie hade varit att titta på bostäder på 

landsbygden där infrastruktur, modernisering och bostadssociala förändringar gick 

långsammare än i staden.  

 

 

Byggprojekt i Uppsala – en stickprovsundersökning 
 

Uppsala 1930 

År 1930 hade Uppsala stad 30 313 invånare.21 Staden hade expanderat snabbt med 

växande industrier och stor inflyttning från landsbygden. Utbyggnaden av kommunala 

vattenledningar i Uppsala hade kommit igång 1874. Motivationen var framförallt 

hygieniska aspekter, vikten av renlighet betonades som den främsta anledningen till 

att staden skulle satsa på en modern vattenförsörjning. Parallellt inleddes också 

utbyggnaden av avloppssystemet, utgående från Pumphuset vid Islandsfallet. Den 

ständigt ökande vattenförbrukningen krävde både en omfattande utbyggnad av 

vattenverkets kapacitet 1909 och medförde ökad försäljning hygienprodukter såsom 

tvål.22  Vid 1900-talets början fanns i Uppsala en stark vilja och ett behov av 

modernisering, elnätet började byggas i centrala staden omkring 1906, det var året då 

spårvagnarna togs i trafik. År 1922 hade utbyggnaden av elnätet nått till Svartbäcken 

och något senare, 1927, var alla stadsdelar anslutna till avloppsnätet och wc blev 

standard i nybyggda hus, dock inte i enskilda lägenheter. 23  Ytterligare en modernitet 

som introducerades 1926 var centralvärmen, som inte bara innebar möjlighet till 

varmvatten direkt ur kranen utan också en komfortabel värme. Samtidigt var 
                                                        
20 Bergold (1985), s. 338. Som Bergold också anger ökade andelen kvinnliga studenter från 8% vid 
tiden för första världskriget till 20% under senare delen av 1930-talet. 
21 SCB Folkräkningen den 31 december 1930, Tab 3., s. 138.  
22 Söderhäll, Martin, ”Hovleverantör hos hennes majestät drottningen. Marknadsföring av hygien- 
renlighetsartiklar kring sekelskiftet 1900”. (Magisteruppsats, Institutionen för ekonomisk historia, 
Uppsala universitet), 2014., s. 37. 
23 Bergold (1985), s. 100 och 170. 
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ekonomin stundtals svag och depressionen slog hårt mot byggbranschen. Under 1930-

talets gång intensifierades satsningarna på moderna bostäder och socialt byggande 

som ökade när statliga medel kom kommunerna till del.24 

 

I byggnadsfirman Anders Diös arkiv finns ritningar och byggobjektshandlingar för ett 

stort antal byggprojekt, från 1920-talet och framåt.25 Som tidigare nämnts har jag valt 

att studera ritningar för bostäder för olika samhällsgrupper från 1930-talet: ett 

barnrikehus, ett par studentbostäder, en villa, ett elevhem och en skola för blinda, ett 

bostadshus i kvarteret Edda.26 Vad samtliga visar är hur byggherrens och arkitektens 

visioner såg ut när de jämkats samman, kanske också något om hur socialpolitisk 

byggenskap såg ut i praktiken, hur olika samhällsklasser tänktes bo, vad som 

uppfattades som acceptabel standard eller hur arkitekten tänkte sig framtiden. 

Sannolikt tänkte arkitekter, byggherrar och byggentreprenörer både på de aktuella 

behoven och de framtida, kanske också på hur det framtida samhället skulle gestaltas.  

 Det samlade intrycket av de studerade ritningarna tillsammans är att alla har 

någon form av planerade hygienutrymmen. För nyproduktion ingick de i planen, när 

det gäller ombyggnader var det ofta installation av hygienutrymmen och centralvärme 

som var orsaken till ombyggnationen. Det verkar ha förekommit ganska många olika 

lösningar för hygienutrymmen på 1930-talet. Någon enhetlig standard för 

utformningen förefaller inte ha funnits, snarare är intrycket att utrustningen var 

avhängig av arkitektens och byggherrens övertygelse, och säkerligen också 

byggprojektets budget. 

 

 

Barnrikehuset Makarna Lundins donationsgård 1932 (fig 1).  
 

I Diös arkiv återfinns en mapp med påskriften ”Lundins donationsgård” med syfte att 

erbjuda bostäder till medellösa, barnrika familjer.27  Mappen innehåller ritningar och 

                                                        
24 Se Bergold (1985), s. 235 f.  
25 Anders Diös (1891-1986) var byggnadsingenjör och startade verksamhet i Uppsala på 1920-talet. 
Bland de tidiga byggnaderna märks bland annat Vaksalaskolan. Gediget utförande skapade anseende åt 
företaget, många byggnader ritades av Gunnar Leche (1891-1954), stadsarkitekt i Uppsala 1920-1954. 
Se t ex Bergold s. 205ff, 212. 
26 Jfr not 18. 
27 Anders Diös, Byggobjektshandlingar kapsel 1:92. ”Lundins Donationsgård”. Se även om 
bostadssociala satsningar i Uppsala på 1930-talet i Bergold (1985), 224-245. 
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byggobjekthandlingar för två hus med liknande planlösning och exteriör. Det ena 

uppfördes 1932 som ”Makarna Lundins donationsgård” i kvarteret Holmfrid 

Svartbäcken, alldeles intill järnvägen. Arkitekt var Gunnar Leche och byggherre var 

Uppsala stad med ekonomiskt understöd från Lundins donationsfond. I samma mapp i 

Diös arkiv återfinns förslagsritningar, kostnadsberäkningar och en kortfattad 

byggnadsbeskrivning daterad 1933 för ett liknande hus i Sala. 28 Det skulle också 

uppföras med stöd från Lundinska stiftelsen.29 Bland arkivmaterialet återfinns också 

en tidningsannons från 1935 där Sala stads fattigvårdsstyrelse efterfrågade anbud för 

uppförande av ”ett bostadshus av tegel med 15 rum och 14 kök”.30 Huruvida huset 

faktiskt byggdes framgår inte. 

 

Barnrikehusen var ett sätt att ordna bostäder för mindre bemedlade, barnrika 

familjer.31  Makarna Lundins donationsgård var alltså ett i raden av många hyreshus 

för barnrika arbetarfamiljer som uppfördes på kommunalt initiativ. Barnrika 

arbetarfamiljer var ofta ovälkomna hos privata hyresvärdar då de uppfattades som 

högljudda av andra hyresgäster och ökade slitaget. Det gjorde arbetarfamiljer mer 

utsatta för orimligt höga hyror då alternativen var få. År 1923 slopades också den 

hyresstegringslag som sedan 1917 hindrat uppsägning av hyresgäster utan skäl på de 

traditionella flyttningsdagarna, något som framförallt drabbade barnfamiljerna som 

hyrde sina bostäder under högst osäkra förhållanden.32 Det kommunala byggandet av 

barnrikehus tycks ha varit ett sätt att tillfälligt uppskjuta och lindra en ständigt 

hotande social misär bland stadens utsatta. Även om man från stadens håll redan vid 

1900-talets början varit inställda på att sprida ut kommunala arbetarbostäder, 

nödbostäder och barnrikehus i flera olika stadsdelar för att undvika 

bostadssegregering så var fattigstämpeln för vissa kvarter omöjlig att undvika.33  

 Kvarteret Pukehornet i Svartbäcken rymde flera barnrikehus som byggts i 

omgångar sedan 1910-talet. In i de tidiga husen flyttade 12 familjer med sammanlagt 

                                                        
28 Diös, Byggobjektshandlingar 1:92. Bergold refererar till byggnaden som ”P. A. Lundins minne”, s. 
234. 
29 År 1935 initierade även regeringen en statlig satsning på lån och bidrag till barnrikehus som kom att 
pågå till 1945. Se Bergold (1985), 226. 
30 Anders Diös, Byggobjektshandlingar kapsel 1:92. ”Lundins Donationsgård”. Ritningar i samma 
mapp. 
31 Bergold (1985), 234. 
32 Bergold (1985), 159. En ny hyresstegringslag antogs 1942. 
33 Bergold (1985), 99-101. 
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70 barn. Varje lägenhet var 45 kvm och ”klosett fanns i anslutning till farstun”,34 

vilket jag i sammanhanget tolkar som en torrklosett med tanke på årtalet. Ytterligare 

ett hus i Pukehornet byggdes 1923, även det på kommunalt initiativ och ritat av 

stadsarkitekten Gunnar Leche. Huset fick nästan omedelbart en fattigstämpel och 

kvartersnamnet användes som skällsord. Skammen över fattigdomen och 

trångboddheten föreföll inbyggd i vissa hus och kvarter.35 

 

De Lundinska donationsgårdarna i Uppsala och Sala skulle av ritningarna att döma 

hålla en förbättrad hygienstandard om man jämför med bostäderna från före första 

världskriget. Det berodde inte minst på en utbyggd infrastruktur som nu medgav 

rinnande vatten och anslutning till avlopp. Varje lägenhet i båda husen var utrustad 

med wc med handfat. Huset i Uppsala innehöll åtta lägenheter på 2 rum och kokvrå 

om vardera ca 49 kvm. Gemensamma tvättutrymmen samt ett badkar fanns i källaren. 

Det föreslagna huset i Sala skulle innehålla sammanlagt 14 mindre lägenheter om 1 

rum och kök. I Salahuset fanns två badkar i källaren. Hur många personer som tänktes 

bo i lägenheterna framgår inte, men uppgifter om andra barnrikehus i Uppsala säger 

att tvårummarna var avsedda för familjer med minst 4 barn. 36   

 Barnrikehusens utformning och hygienutrustning kan ses i ljuset av den 

sociala kontexten. Kommunens bostäder var förmodligen betydligt bättre än de 

tillgängliga alternativen. De hade skälig hyra och kommunen vinnlade sig om att vara 

en föredömlig hyresvärd. Att bostäderna utrustats med hygienutrymmen och rinnande 

vatten visar att byggherren uppfattade hygienfrågor som viktiga. Såväl de boendes 

hygien och hälsa som den allmänna hygienen förbättrades genom att undvika 

torrklosetter och utedass. Vattenklosetter förefaller ha uppfattats som en viktig 

investering då de minskade risken för smittspridning av exempelvis kolera. 

Anslutning till kommunalt vatten minskade riskerna med förorenade brunnar och 

möjliggjorde handhygien. Båda investeringarna var sannolikt motiverade ur 

folkhälsosynpunkt. Däremot föreföll bad- eller duschmöjligheter mindre viktiga.  

 Hygienutrustningen och bristen på bad- och duschmöjligheter i bostaden kan 

också tolkas som uttryck för en norm, en sorts praktisk men inte uttryckligen 

formulerad standard. Badrum med badkar var helt enkelt inte avsedda för de mindre 

                                                        
34 Bergold (1985), 100. 
35 Bergold (1985), 160. 
36 Bergold (1985), 160. 
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bemedlade som levde i små omständigheter. Badkaret i källaren kan antagligen 

jämföras med att bad i offentliga inrättningar byggdes ut under den studerade 

perioden.37  På samma sätt ingick bad i skolundervisningen om hygien. Tolkningen 

att arbetare inte behövde kunna bada hemma stöds exempelvis av uppgiften om att 

HSB deltog i en 10 år lång ”badkarsstrid” när man redan på 1920-talet önskade förse 

nyproducerade hus med badkar. Motståndarna var till en början både lånebeviljande 

myndigheter och de egna medlemmarna, som skulle bo i lägenheterna. Badrum 

ansågs då som en lyxanordning som inte passade i vanliga arbetarlägenheter, 

arbetarna skulle inte använda badrummet, ansågs det.38 Wallander framhärdade och 

kringgick myndigheternas ovilja att bevilja lån för badrum med badkar genom att 

göra en stor duschplats där ett badkar senare kunde placeras. 

 

Den stora allmänheten, som vi hade att göra med, var i regel mindre bemedlad och 
bland dessa betraktades badning som en ytterst obehövlig lyx, varför intresset för 
badrum var synnerligen lamt. Vår tankegång var därför att tvinga vederbörande att 
gå till badrummet genom att sätta in lägenhetens wc där. När man så satt där skulle 
blickarna fastna på badkaret […], varvid tanken på möjligheten att använda 
badkaret kanske skulle dyka upp. Detta visade sig också vara riktigt uträknat. Jag 
tror faktiskt att badrummet under många år hade blivit något slags skräprum om 
inte wc hade placerats där. Även att tvättstället placerats i badrummet, bidrog nog 
till att lära allmänheten att bada.39 

 

Det verkar som att man under 1930-talet ännu hade en något inkonsekvent bild av 

arbetarens renlighetsbehov. Å ena sidan förväntas de inte vilja bada och att installera 

utrustning för sådant var en onödig lyx och eventuellt slöseri, då denna kunde stå 

oanvänd. Å andra sidan ansågs arbetarna verkligen behöva bada. Det badades i skolor 

och undervisades om vikten av renlighet. Kunskapen om renlighetsidealen och 

svårigheten att leva upp till dem i en stor familj ihopträngda i en enrummare kan 

sannolikt ha bidragit till den moraliska skugga som föll över barnrikehus och 

fattigkvarter. De barnrika, medellösa familjerna kan sägas ha haft förväntningar på sig 

att vara skötsamma, inte bara i det offentliga utan inte minst i det privata. Fattigdom 

                                                        
37 Centralbadet i Uppsala planerades och byggdes under 1930-talet och invigdes 1941. 
38 Wallander (1965), 80.  
39 Wallander (1965), 82. 
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luktade och med renlighet följde en form av frigörelse och klassutjämning, 

luktfrihetens norm.40  

 

Att leva upp till normen om att vara hel och ren med ett rent och väldoftande hem var 

antagligen en utmaning även med den modernare utrustningen.41 Man skulle också 

kunna tänka sig att hygienstandarden för arbetare kanske i första hand utgick mer från 

ett tänkande kring samhällets behov av smittskydd och hygien, och mindre från 

individens behov av renlighet (som kanske inte heller förväntades vara så 

överväldigande). Om badrumsutformning under 1930-tal såg olika ut beroende på 

vem som skulle bebo bostaden så var 1930-talet också en tid när arkitekter, politiker 

och andra aktörer drev standardhöjningfrågor inom ramen för kooperativt byggande, 

exempelvis HSB, vare sig arbetare antogs vilja bada eller inte. Det föreföll snarare 

vara en fråga om tillvänjning och öppenhet inför det nya.  

 

 

Studentgården i kvarteret Angantyr 

– en dröm om obegränsat sportande och duschande (fig 2 och 2:1) 
 

På platsen där Ekonomikum nu ligger planerades det på 1930-talet att byggas en 

”Studentgård”.42 Byggnaden blev aldrig uppförd, men ritningarna ger en intressant 

bild av hur man tänkte sig Uppsalas studentboenden och studenters behov.  Det första 

moderna studentbostadshuset i Sverige, kallat ”Gubbhyllan” hade 1929 uppförts på 

Övre Slottsgatan, nuvarande Akademihotellet. Intresset var stort för att bygga fler 

studentbostäder, men depressionen och oro på byggarbetsmarknaden kom emellan. 43 

Det hindrade dock inte att fler studentbostäder planerades och ritades för att täcka 

framtida behov.  

 Den planerade studentgården i kvarteret Angantyr ritades av stadsarkitekt 

Gunnar Leche 1933 på uppdrag av den då nybildade Stiftelsen Uppsala 

studentbostäder.44 Studentgården var tänkt att bli en stor anläggning uppdelad i 

                                                        
40 Frykman & Löfgren (1979), 149. 
41 Frykman & Löfgren (1979), 184.  
42 Anders Diös, Bostadshus för studenter, kv. Angantyr 1933, (ritningar) 6:1/225:2. 
Byggobjektshandlingar 1/132. 
43 Bergold (1985), 336. 
44 Anders Diös, ritningar 6:1/225:2 Bostadshus för studenter kv Angantyr 1933.  
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huvudbyggnad med två flyglar i fyra respektive tre våningar. Totalt skulle 212 

studentrum få plats i husen. På bakgården skulle anläggas två fullstora tennisbanor, i 

källaren planerades väl tilltagna utrymmen för förvaring av skidor och cyklar och på 

tomten invid detta studentparadis planerades även för uppförandet av en idrottshall. I 

huvudbyggnaden fanns en tvårumslägenhet med kök och bad för vaktmästaren. I hela 

anläggningen planerades boende för tre städerskor, en i varje huskropp, vars boende 

var 1 rum med kokvrå och wc. De förväntade studenterna var sannolikt manliga – de 

få kvinnliga studenter som fanns tänktes eventuellt bo någon annanstans – bodde åtta 

stycken i varje korridor. Varje korridor delade på en wc, men alla rum var utrustade 

med varsitt handfat med duschslang och golvbrunn samt potta.  

 Här aktualiseras åter frågan om skilda förväntningshorisonter när det gäller 

renlighetsbehov. På 1930-talet var den övervägande majoriteten av studenterna unga 

män från borgerliga hem, och bilden av det planerade studenthemmet ligger i linje 

med en form av borgerliga ideal. Det ligger nära till hands att tänka sig att boendet för 

den manlige studenten inte i samma utsträckning som för arbetaren planerades utifrån 

samhällets hygienkrav utan utifrån att studenten själv hade intresse av personlig 

hygien, en mer individualistisk syn på renlighet. Att renligheten redan hade blivit ett 

behov, socialt och känslomässigt. Studenten antogs måhända i kraft av sin bakgrund 

redan vara bekant med tvål och vara intresserad av att använda den. Ofta. 45  

 

Förutom att vara renliga förväntades studenterna också vara sportiga, kanske tänkte 

man sig att en del av boendets attraktionskraft kunde ligga i de omfattande 

möjligheterna till sportaktiviteter och lättillgängliga utrustning för att återställa 

fräschören. Måhända hade Leche och beställaren av ritningarna sneglat på collegelivet 

vid de brittiska universiteten Oxford och Cambridge. Studenterna förväntades inte 

laga mat på egen hand, kök saknas i korridorerna, sannolikt åt man ute, i sällskap med 

andra manliga studenter på nation. Städerskorna som bodde i huset hade antagligen 

till uppgift att hålla rent hos studenterna och i de allmänna utrymmena.  

 Leches inredningsteckningar visar också hur studenten, mellan 

idrottsaktiviteter, studier och förbrödring på nationer tog igen sig på sängen. ”Den 

manlige studenten behövde sin bostad bara då han ovillkorligen måste vara ostörd, då 

han läste eller sov. Sina sociala behov, där måltidssamvaron fyllde en viktig funktion, 

                                                        
45 Frykman & Löfgren (1979), 197. 



 19 

tillfredsställde man ute på ’lokal’”.46 Kvarteret Angantyr är en sorts framställning av 

ett idealt studentboende, och hade det uppförts är det inte säkert att det hade sett ut 

som på ritningarna. Vad ritningarna också visar är en sorts idealiserad infrastruktur 

för framtidens elit och hur den bör vara. Eftersom bilden också är normerande är det 

samtidigt slående att både wc och badkar inte var en del av visionen. När ett nytt 

studentboende verkligen förverkligades blev just vattenklosetten det ikoniska drag 

som kom att definiera hela byggnaden. 

 

 

”Klosettpalatset” – det moderna studentboendet 1936 (fig 3) 
 

Istället för studentgården med den sportiga inramningen kom uppförandet av 

studentbostäder i Uppsala att bli ett 80 meter långt, fyra våningar högt, 

funktionalistiskt smalhus på Skolgatan vid Linnéträdgården. Bygget genomfördes i 

samarbete mellan studentkåren, universitet och Uppsala stad genom Stiftelsen 

Uppsala studentbostäder.47 Carl Erik Bergold beskriver hur byggnaden bröt mot den 

övriga 1930-talsarkitekturen i Uppsala som var mer traditionell och tog hänsyn till 

omgivande stadsbebyggelses uttryck. Stilbrottet hade sina skäl, inte minst påverkade 

valet av arkitekt som fallit på Eskil Sundahl, chefsarkitekt vid Kooperativa 

Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå (KFAI) i Stockholm. Arkitektkontoret hade 

gjort sig kända för att bygga rationellt och ändamålsenligt till låga kostnader. 

Byggnaden signalerade modernism, framåtanda och effektivitet istället för Leches 

mer traditionella och tillbakablickande förslag till studentgård tre år tidigare.  

 Utöver stilbrottet i utformningen märks inte minst moderniteten i 

rumsutformningen. Samtliga 113 rum hade utrustats med både wc och dusch, en 

otrolig lyx och intressant att jämföra med det tre år tidigare framlagda förslaget för 

Angantyr med toalett i korridoren. Huset fick snabbt namnet Klosettpalatset, till 

vardags ”KP”.48 Om det enbart berodde på den uppseendeväckande komforten eller 

den ofta traderade historien om hur studenterna vid invigningen unisont spolade i de 

113 toaletterna och orsakade sammanbrott i avloppssystemet får vara osagt.49 

                                                        
46 Bergold (1985), 338. 
47 Bergold (1985), 337. 
48 Bergold (1985), 338. 
49 Se exempelvis Erik och Marta Ronne, ”Det glada och allvarsamma 20-talet”, Ergo 20031020. 
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Anekdoten är intressant genom att den uttrycker hur normbrytande de enskilda 

toaletterna var, framförallt förefaller skalan på hygienprojektet ha förbryllat. Det kan 

ses som en berättelse om toaletthybris – ett brott mot rimlighetens normer blir till en 

berättelse om omedelbart straff vid invigningsspolningen i form av ett havererat 

avloppssystem.  

 De lyxiga badrummens handfat och blandare skulle, enligt den omfångsrika 

materialförteckningen, vara tillverkade av företaget Sonessons, badkaren av gjutjärn 

”för inmurning med prima porslinsemalj” hämtades från Ahlsell & Bernströms. 

Vattenklosetterna skulle vara av porslin ”med fällbar sits av prima svart isolit” med 

separat spolcistern.50 Materialförteckningen har utförts av en särskild expertis på 

området, Hugo Theorells Ingenjörsbyrå. Troligen har Theorells också gjort ritningar 

för vatten- och avloppsledningar, och en möjlig tolkning vore att projektets skala i sig 

var komplicerad och krävde särskild expertis genom de många hygienutrymmena, 

vatten- och gasledningar, värmepannor och avloppsanslutningar. 

 

 

Det standardiserade badrummet – hygien, bekvämlighet och mild fostran 
 

Att det var just KF:s arkitekter som kom att radikalt förskjuta ”toalettgränsen” och 

introducera funktionalistisk arkitektur i Uppsala var ingen slump, och den 

uppseendeväckande höga standard som visats upp i Klosettpalatset skulle så 

småningom alltmer utgöra normen för familjebostäder. År 1936 var 

standardhöjningen dessutom också tekniskt möjlig att åstadkomma vilket sannolikt 

inte hade varit fallet tio år tidigare utan betydande kostnader. Utöver klosetterna fanns 

exempelvis även ledningar för rikstelefon indragna i alla korridorer.  

 

Att byggnaden från 1936 blev så välförsedd med toaletter kan också ha ett samband 

med Olof Thunström, arkitekt vid KFAI och en pionjär när det gällde utformning av 

                                                                                                                                                               
Efter ”Klosettpalatset” byggdes 1939 studentboendet ”Parthenon” på St Johannesgatan, avsett för 
kvinnliga studenter. Där introducerades för första gången möjligheter till självhushållning och 
matlagning i gemensamma korridorkök. Arkitekt denna gång var Artur von Schmalensee, som varit 
biträdande arkitekt för ”Klosettpalatset” och verksam vid KF:s arkitektkontor. Se Bergold, 338. 
50 Beskrivning och materialförteckning över gas-, vatten- och avloppsanläggningar inom nybyggnad 
för studentbostäder inom kvart. Magne, Mode, Uppsala. 28/5 1936. Sidan 7. Anders Diös AB, 
Stiftelsen Uppsala Studentbostäder, Uppsala 1936. Byggobjektshandlingar 1:43. 
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hygienutrymmen. Kooperativa förbundet, HSB och andra konsumentkooperativa 

rörelser byggde för att tillvarata medlemmarnas intressen. Den kooperativa rörelsen i 

Sverige delade ideologiska rötter med arbetarrörelsen och socialdemokratin och 

omfattade principer som demokrati, bildning, självhjälp och ansvar. KF:s arkitekter 

ritade oerhört många arbetarbostäder och barnrikehus och dess arkitekter omfattade 

ett starkt bostadssocialt patos.51 År 1937 hade KF köpt upp Gustavsbergs 

porslinsfabrik i Stockholm, Thunström blev ansvarig arkitekt för fabrikens nya 

arbetarbostäder och nära knuten till produktionen av sanitetsporslin, som startade 

1939.52 År 1942 kom Thunströms utredning Toaletter och badrum, utförd på uppdrag 

av Gustavsbergs porslinsfabrik. Det är en grundlig genomgång av praktiska och 

tekniska avvägningar vid utformningen av badrum med betoning på hur badrummen 

rätt ska utformas för att uppnå fördelarna och undvika felaktigheter. Det är både en 

sammanfattning av erfarenheter och ett förslag till badrumsstandarder för framtiden. 

 

Under rubriken ”Tvättställ i varje klosettrum” framskymtar en fostringstanke inbyggd 

i badrummet, hur arkitekturen ska leda den ovane eller okunnige användaren rätt: 

 
Ett principiellt krav som under senare tid starkt framhållits från läkarehåll, är att till 
varje klosett bör höra ett tvättställ placerat i själva klosettrummet. Dels inbjuder 
denna anordning osökt till att tvätta händerna efter varje toalettbesök, dels har det 
visat sig att man kan undvika hemoröjder och andra retningsbesvär, genom att 
under vattenkranen blöta åtminstone ett par av de papper man använder vid 
torkningen. Detta bekräftas även av att man i länder med varmare klimat än vårt 
inte enbart använder torra toalettpapper, utan brukar företaga ordentlig tvättning 
med vatten för att avlägsna orenligheten. 53 

 

Hänvisningen till läkarens rekommendationer och handhygienens koppling till 

sjukdomsbekämpning och förebyggande hälsovård är intressant. Särskilt om man 

relaterar den till de boendes sociala status. Även här kan man ana en kollektiv 

hygientanke som hos Thunström också samsas med en individuell. Det förefaller inte 

orimligt att arkitekten som experten på bostäder diskuterar med läkaren såsom 

experten på sjukdomar och förhindrande av smittspridning. Att läkare förordat denna 

principiella placering av toalett och handfat tillsammans ger kanske också 
                                                        
51 Se Brunnström (2004), kapitlet ”Kooperationen dess idéer och byggande”, 13-42. 
52 Brunnström (2004), 266. En kort biografi över Olof Thunström återfinns på s. 98. 
53 Olof Thunström, Toaletter och badrum: Utredning utförd på kooperativa förbundets arkitektkontor 
för Gustavsbergs porslinsfabrik. (Stockholm 1942), 33. 



 22 

kombinationen särskild tyngd. Det visar också att det tidigare inte varit allmänt 

vedertaget att placera dem i samma rum, att wc:ns roll i den kollektiva hygienen 

tidigare uppfattats som överordnad den mer privata handhygienen. Hos Thunström 

blir handhygienen minst lika viktig och upphöjs till en samhällsangelägenhet.  

Särskilt tydligt bli detta i avsnittet om offentliga toaletter, där man genom innovativa 

spolningsmekanismer och reglering av handfatets kran med en hävarm skulle kunna 

förhindra att de förvandlas till smittohärdar. Flera exempel är hämtade från USA,  

där arkitekter arbetade med liknande frågor som Thunström även om intresset för 

hygienförbättring och standarder verkar ha varit allmänt spritt inom den 

funktionalistiska rörelsen.54 

 Detaljrikedomen och den pedagogiska tonen i Thunströms badrumsutredning 

antyder också att man inte kunde vara säker på att alla läsare hade erfarenhet av 

vattenklosetter och badrum, hur det skulle vara utrustat eller hur det skulle hållas rent. 

En alternativ tolkning är att texten vänder sig till hyresfastighetsägare och 

byggmästare för att dessa i samband med modernisering skulle ha en guide att hålla 

sig till. Inte minst signalerar genomgången av utrustningsdetaljer: handdukshängare, 

toalettpappershållare, tvålställ och badrumsskåp att detta var långt ifrån självklart för 

alla. Thunström passar också på att förklara för hyresvärdar att de skulle tjäna på att 

tillhandahålla sådana detaljer så att hyresgäster slipper medföra egna badrumsskåp 

och toalettpappershållare och i längden spika sönder väggarna i badrummet när 

hyresgäster och utrustning byts ut. Tillhandahållen utrustning sägs också minska 

spänningarna mellan hyresvärd och hyresgäst. 55 Moderna badrumsskåp löser också 

hygieniska problem, menar Thunström, då de skyddar de föremål som förvaras där 

från damm och smuts.  

 

Thunströms förslag till olika ”folkbadrum” är utformade för renlighetsmaximering, 

nästan varje nytt stycke innefattar en hänvisning till hygien, men också till 

bekvämlighet. De kan också ses som en manual för hur man ska bygga för att få andra 

att nyttja badrummet rätt. Vikten av fönster i badrum är inte bara en fråga om trevnad, 

brist på fönster i badrum minskar möjligheten att tillgodose ”hygieniska krav och 

                                                        
54 Lawrence Wright, Clean and decent: The fascinating history of the bathroom and the water closet, 
and of sundry habits, fashions and accessories of the toilet, principally in Great Britain, France and 
America. (London1960), 260-263.  
55 Thunström (1942), 35. 
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rengöringsmöjligheter”.56 Utan dagsljus blir smutsen mer svårupptäckt. Man skulle 

kunna tänka sig att Thunströms badrumsarbete var präglat av tanken att även arbetare 

ville bada. Folkhemsbygget och den konsumentkooperativa rörelsen var utpräglat 

demokratiskt och inriktad på klassutjämning, och då borde det även avspeglas i 

arkitekturen.57 

 

 

Avslutning 
Epilog, slutsatser och möjlig utveckling av ämnet 

År 1949 sammanfattade Kooperativa förbundets arkitektkontor de första tjugo årens 

verksamhet och byggnader i ett bildrikt tvåbandsverk. Under rubriken ”Toalett och 

badrum” relateras kontrasterna och de vunna framgångarna såhär:  

 

Det förefaller numera [1949] nästan otroligt, att programmet för Stockholms stads 
bostadstävling 1932 alldeles uteslöt möjligheten att i framlagda projekt inrymma 
badrum. Först från mitten av trettiotalet blev bad och wc allmänna i 
familjebostäder av alla storlekar. En standardisering av toaletter och badrum blev 
då också aktuell och möjlig att genomföra.58 

 

Badrummet hade helt oväntat blivit en byggnorm. Under tidigt 1930-tal var normen 

en annan och att den skulle förändras så snabbt var svårt att förutse även för 

arkitekter. Lisa Brunnström konstaterade att KF:s radhus i början av 1930-talet ritades 

utan badrum, de var anpassade efter 1920-talets norm.59  Här framstår också HSB:s 

tidigare refererade badkarsstrid som en konflikt om ett normsystem, där den segrande 

sidan efter hand fick understöd från staten ideologiskt, politiskt och ekonomiskt. 

När det gäller moderniseringen av bostäder under mellan- och efterkrigstiden 

utkristalliserar sig framför allt ett antal arkitekter som särskilt drivande och dessutom 

involverade på flera nivåer i folkhemmets gestaltning. Arkitekten Sven Wallander, 

som utkämpade ”badkarsstriden” på 1920-talet deltog på 1930-talet i den av 

regeringen tillsatta bostadssociala utredningen. 

 

                                                        
56 Thunström (1942), 40. 
57 Se exempelvis Brunnström (2004), 17-24. 
58 Kooperativa förbundets arkitektkontor. D. 2, Bostäder 1925-1949, Kooperativa förbundet, 
(Stockholm 1949), 59. 
59 Brunnström (2004), 245-251. 
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Slutsatser 

Undersökningen av badrummen och dess relation till föreställningar om hygien och 

klass pekar mot att det fanns en skillnad i hur, i detta fall, arkitekter och byggherrar 

uppfattade olika samhällsgruppers behov och intresse av personlig hygien. Arkitektur 

är ett slags gestaltande av relationer i fysisk form. De möjligheter hygienutrymmets 

infrastruktur erbjöd gestaltade samtidigt relationen mellan individens kropp, avföring, 

smuts och renhet. I den mån detta skilde sig mellan byggprojekt med olika tänkta 

invånare gestaltade de också en social skiktning. I början av 1930-talet tänktes 

studenten behöva tillgång till egen dusch på rummet medan den barnrika familjen 

tänktes kunna dela ett badkar i källaren med andra barnrika familjer.  

 

Under den undersökta perioden skedde också en glidning mot mer utrustade badrum, 

och man skulle kunna tolka detta som att det moderna badrummet blev en del i 

folkhemsbygget och utjämnandet av klassamhället. Klasskamp kunde ta sig väldigt 

konkreta fysiska uttryck. Man kan se spår av att 1930-talet var en formerande tid för 

det bostadssociala byggandet i det material som undersökts, och intrycket är att 

förändringen gick mycket snabbt. När det gäller frågan om byggnader kan ha en 

fostrande funktion uttrycks det tydligt i Thunströms och Wallanders utformningar av 

badrum för att få människor att använda dem rätt. Det är också tydligt att även om 

arkitekturen kunde undanröja hinder och peka ut vägar så saknade de tvångsmedel. 

Folk var fria att göra motstånd genom att använda badrummen också på oavsedda 

sätt. 1930-talets socialpolitiskt progressiva arkitekter hade annars ett programmatiskt 

intresse av att förskjuta gränserna för tidigare förmodade hygienbehov. En ambitiös 

universell badrumsstandard löste upp sociala skiktningar genom att potentiellt placera 

alla badrumsanvändare på samma nivå, på toaletten eller i badkaret. 

 

Resultaten och badrummen kan tolkas på många sätt, som en växling från jordbruks- 

till industrisamhälle, som generationsfrågor, utifrån samhällsekonomiska 

förutsättningar eller som fördröjd insikt om möjligheterna med den tillgängliga 

infrastrukturen i form av avlopp och vattenledningar. Det verkar sannolikt att det 

åtföljdes av förändrade normer och värderingar. Hygienfrågor fick andra laddningar 

när lukt inte längre nödvändigtvis var synonymt med fattigdom. 
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Möjlig utveckling av ämnet 

Det förefaller troligt att badrumsnormen hade förändrats även utan en 

socialdemokratisk regering just för att infrastrukturen i form av avlopp och 

vattenledningar fanns på plats. Det vore intressant att i större format titta på 

badrumsstandardisering och framväxten av den moderna hygienen genom att 

undersöka hur infrastruktur, ideologi och praktiska överväganden samverkade.  

När Lisa Brunnström beskriver och refererar KFAI:s tidiga förslag till typhus, framför 

allt dess radhusmodell från 1934, blir det tydligt hur ”naturaliserad” och självklar den 

standard för badrum som KF-arkitekterna med tiden etablerade. Att KF:s interna strid 

om typbostädernas utformning utmynnade i en ”modern” (för oss igenkännlig) 

standard blir lätt en slags självbekräftande framgångshistoria. Därmed finns det 

vinster att göra genom att närma sig arbetet badrummets formering när den dyker upp 

i historien som en öppen process, utan given utgång. Badrum är lika konstruerade som 

alla andra utrymmen, även när de är utformade för att tillgodose grundläggande 

fysiologiska funktioner. En fullt utvecklad undersökning av detta skulle dock kräva 

ett något annorlunda och mer omfattande grepp om infrastruktur, politik, 

finansieringsformer och formgivning, liksom av de progressiva förkämparna för nya 

standarder och de tilltänkta brukarna, allmänheten.  
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Fig 1. Makarna Lundins donationsgård (förslag till byggnad i Sala). 
 

 
 
Fig 2.1 Kvarteret Angantyr.
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Fig 2:2 Interiörskiss för studentrum, kvarteret Angantyr. 
 

 
 
 
Fig 3. Klosettpalatset. Detalj från troligt kopplingsschema för elinstallationer och eluttag. 
 

 


