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Abstract
Victoria Andreasson: Regleringen av Kiruna år 1900: Stadsplanering som medel för att
forma en moralisk arbetare. Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Cuppsats, VT, 2019.
Den här uppsatsen handlar om hur stadsplanering användes i sekelskiftets Kiruna som medel
för att forma arbetares moral och känsla av gemenskap. Kiruna grundades år 1900 av LKAB
som var den styrande aktören i processen. Undersökningen handlar om den moral som
stadsplanen skulle förmedla till arbetare, både som individer och som social klass. Som en del
i detta identifieras några av de moraliska, politiska och sociala problem som stadsplaneringen
förväntades lösa. Kirunas stadsplan var den första i norden av sitt slag att realiseras och den
utformades efter en för sekelskiftet ny estetik. Gatunätet var inspirerat av medeltidens
slingrande gatumönster och estetiken förknippas med jugend och Arts & Crafts rörelsen.
Dessa var en del av en socialutopisk rörelse som ville motverka de negativa sociala och
moraliska konsekvenser de identifierade i det framväxande kapitalistiska samhället.
Undersökningen visar att syftet med gatusystemets utformning skulle skapa stark
gemenskap och lojalitet som inte grundade sig på klasskänsla. Att ge staden en viss
utformning skulle leda till att höja arbetarens moral. Plantager och trädgårdar var något som
prioriterades även i det första planeringsstadiet då närhet till naturen ansågs ha en positiv
inverkan. Målet var att få lugna, lojala arbetare, som var självständiga och hade god moral.
Jag menar att tidigare forskning har förbisett Per Olof Hallmans roll. Konsekvensen blir
att det stora området av privata tomter som LKAB sålde till arbetare för att bygga egna hem
på har tolkats som ointresse ifrån bolaget och en ovilja att ta det ekonomiska ansvaret. Genom
att utgå ifrån Hallmans bidrag till stadsplaneringen kommer jag visa att detta var en del av ett
större projekt för att forma arbetarens moral.
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Inledning
Byggandet av Kiruna var en del av kolonialiseringen av Norrland och det var ett projekt som i
södra Sverige präglades av framtidsoptimism. Vid sekelskiftet var moderniseringen i full gång
och den centrala förutsättningen i drömmen om att bli ett modernt föregångsland var
industrialiseringen av Norrland.1 En del av denna storsatsning var byggandet av Kiruna.
Förhoppningen var att det produktiva arbetet skulle fungera som en nationellt enande kraft.2
Denna process var helt sammankopplad med att Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) tog
kontroll över området och startade gruvdriften.3
13 juli 1899 fick arkitekterna Per Olof Hallman och Gustaf Wickman i uppdrag att
utforma regleringsplanen av LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm. Det byggnadstillstånd
LKAB erhållit tidigare samma år var nämligen villkorat med att en regleringsplan snabbt
skulle fastlås.4 Efter nio månader var Hallman, som i realiteten var den som formade planen,
klar. I och med detta blev Kiruna den första plats i norden som byggde efter den nya typen av
stadsplanering som var utformad efter nya estetiska ideal.5 Hallman var en av de ledande i sin
tid i denna nya stil. Det var en socialutopisk estetik som sades kunna motverka de negativa
sociala effekterna av industristäder.6 För att skapa en ny människa behövdes en ny estetik.
De dåliga bostadsvillkor arbetare bodde i och dess effekter var något som diskuterades i
hela den industrialiserade världen och samtiden präglades av en rad olika försök att lösa
problemen. Bygget av Kiruna skedde mitt under en tid av borgerliga reformer.7 LKAB var ett
dotterbolag till AB Gellivare Malmfält (AGM), bolaget som startat gruvarbetet vid
Malmberget. Bolaget hade sedan 1880-talet präglats av strejker, och arbetarnas
bostadsförhållanden hade orsakat riksskandal. I bygget av Kiruna fanns därför ambitionen att

1

Sverker Sörlin, Framtidslandet: debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella
genombrottet (Stockholm, 1988), s. 10.
2

Ibid., s. 111.

3

Curt V. Persson, Hjalmar Lundbohm: en studie om ledarskap i LKAB (Luleå, 2015), s. 77.

4

Regleringsplanen är en stadsplan innan denna byggts.

5

Lasse Brunnström, Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige: En bebyggelsehistorisk studie av
anläggningsskedet fram till 1910, del I (Umeå, 1981), s. 124.
6

Thomas Paulsson, Den glömda staden: svensk stadsplanering under 1900-talets början med särskild hänsyn till
Stockholm: idéhistoria, teori och praktik, ny rev. uppl. (Stockholm, 1994), s. 17.
Henrik Ranby, ’Stadsplanering och bostäder’, i Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet, red. Jakob
Christensson (Stockholm, 2009), s. 253.
7

2
skapa en bättre miljö, då omgivningen ansågs vara en avgörande faktor i formandet av
arbetares moral.
Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur stadsplaneringen användes för att påverka
arbetares moral i uppbyggandet av Kiruna. Kiruna uppfördes på en plats där det tidigare inte
funnits en enda byggnad som stadsplaneringen behövde ta hänsyn till. Det var första gången i
norden det skulle byggas utifrån den nya typen av stadsplanering. LKAB hade kontroll över
all stadsplanering i Kiruna, både bolagsområdet och övriga tjänstemannasamhället. Att det
byggdes ifrån grunden skapar en tydlighet gällande prioriteringar och intentioner. Per Olof
Hallmans roll är något jag vill lyfta fram i denna undersökning, då han var arkitekten bakom
stadsplanen. Estetiken den utformades efter presenterades som lösningen på det många vände
sig emot med industrialismen. Kirunas regleringsplan kommer alltså undersökas för att se
vilken typ av arbetare, både som individ och som grupp, den förväntades skapa.
Regleringsplanen kommer undersökas som en essentiell del av den större process som hela
stadsplaneringen var.
Mina frågeställningar är:


Vad betraktades som de moraliska, politiska och sociala problem som Kirunas
stadsplan skulle lösa?



Vilken moral skulle stadsplaneringen förmedla till arbetare? Hur såg detta ut gällande
arbetaren som individ respektive kollektiv?

Forskningsöversikt
Huvudverket gällande Kirunas uppkomst är de två delarna i Lasse Brunnströms avhandling
Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige (1980, 1981). Den första delen undersöker
anläggningen av Kiruna och byggnadsåren fram till 1910. Del två är en kronologisk
bebyggelsehistoria för varje uppförd byggnad. Tillsammans utgör de två en grundläggande
översikt över LKAB och Kirunas första uppbyggnadsår. Brunnströms mål med avhandlingen
är dels att uppmärksamma ett nytt forskningsfält, men även presentera en mer kritisk
historieskrivning av processen då den mesta forskning har bedrivits av LKAB själv, vilket
gett en bild av bolaget som positiv välgörare. Brunnström ger en mer kritisk och nyanserad
bild i sin analys av vilka aktörer som varit aktiva och deras roll, så väl som över byggandets
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alla olika faser. Han presenterar stadens tillkomst som en del av ett nationellt och industriellt
projekt.8
Brunnström skriver att bolagets tidigare erfarenhet av bostadsbrist, som lett till strejker
och en nationell skandal, innebar att LKAB reglerade Kiruna från början. Han menar att
situationen i Malmberget visade de brister som fanns i de gamla bruksortssystemen, vilket
startade en diskussion i landet om huruvida ett enskilt bolag skulle ha kontroll över en hel stad
eller inte. Något jag kommer undersöka vidare är de konkreta problemformuleringarna i
denna diskussion kring Malmberget för att se vad LKAB behövde förhålla sig till.
Brunnström menar att LKAB fann ansvaret för byggandet problematiskt och menar att
bolaget därför ville att arbetarna själva skulle ta ansvar för att bygga sina egna bostäder.
Anledningen var att bolaget främst ville fokusera på malmbrytningen. Däremot riskerade en
oreglerad bostadsmarknad leda till ökade hyror, vilket skulle tvinga fram löneförhöjning eller
mer bostadsbyggande av LKAB. Brunnström slutsats är därför att LKAB valde en mellanväg
och endast byggde det nödvändigaste för att undvika dessa två scenarion.9
Ett annat huvudverk som går igenom Kirunas första år är Ulf Erikssons avhandling
Gruva och arbete (1991). Det första bandet, av totat fyra, berör perioden 1890–1920.
Erikssons undersökning kretsar främst kring arbetet i gruvan. Hans genomgång av
föreningslivet och bostadsvillkoren i samhället har en något sekundär funktion då det bidrar
till förståelsen av gruvarbetet. Här baserar han en betydande del av sin forskning på
Brunnström, men fokuserar istället mer på det sociala livet i Kiruna så som föreningar och
fackrörelser. Eriksson presenterar även svårigheterna för arbetare att etablera sig som motvikt
till LKAB:s starka maktposition. Han visar spår av den omhändertagande patriarkaliska andan
ifrån bolagsstäder som lever kvar i LKAB:s ledning, men menar att de drevs främst av
företagsekonomiska skäl. I sin analys av LKAB visar han ett bolag som inte tvekade att vara
starkt socialt kontrollerande mot arbetare och befolkningen.10 Avhandlingen bygger på en
klassanalys och Eriksson menar att denna tid präglades i Kiruna av en dubbelhet, något som
han refererar till som bolagets ”Janusansikte”. De två olika sidorna var ”lapphelvetet” som
Kiruna kallades i folkmun och den mönsterstad som bolaget önskade planera fram.11
Motivationen bakom LKAB:s ansvarstagande för bostadsbyggandet var i första hand att lösa
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Brunnström, Kiruna Del I, 1981, s. 26.
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Ibid., s. 185.
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Ulf Eriksson, Gruva och arbete: Kiirunavaara 1890–1990, Avsnitt 1: 1890–1920 (Uppsala, 1991), s. 262.
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Ibid., s. 261.
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arbetskraftsfrågan. Anledningen till att ett så stort område var privata bostäder, enligt
Eriksson, handlade om att LKAB ville undvika det ekonomiska ansvar det skulle innebära.12
Men, bolaget lade ändå en betydande summa pengar till billiga byggnadslån till arbetare för
att öka deras möjligheter att bygga egna hus.13
Jag menar att Hallmans roll har blivit förbisedd i tidigare forskning. Genom att
undersöka den regleringsplan som Hallman utformat hoppas jag kunna belysa den ideologi
som präglade LKAB:s stadsbygge. På detta sätt hoppas jag att kunna visa att det stora
området med privata tomter inte handlade om ett ointresse ifrån bolagets sida. Istället var det
en del i ett större moraluppfostrande projekt som innefattade hela stadsplaneringen.
Avgränsning
Uppbyggandet av Kiruna kommer undersökas genom Per Olof Hallmans stadsplan. Lasse
Brunnström fokuserar främst på det fysiska bygget och realiserandet av stadsplanen, som
innebar förändringar av Per Olof Hallmans förslag. Undersökningen berör främst
husbyggandet, vilket innebär att Gustaf Wickmans roll betonas mer. Trots de justeringar som
sker i ett senare skede var det Hallman som lade grunden för staden. Dessutom var Hallman
speciellt utvald av Hjalmar Lundbohm, i samråd med Gustaf Wickman, som stadsarkitekt då
Hallman var mer kunnig inom denna typ av socialutopisk stadsplanering. Detta var en av
Hallmans första stadsplaner. Att Lundbohm väljer honom framför de med erfarenhet tyder på
ett aktivt val ifrån ledningens sida att anställa en stadsarkitekt med ytterst begränsad
erfarenhet endast för att komma åt en viss utformning och stil. Hallmans estetik var ett aktivt
och viktigt val gällande utformningen. Eftersom Hallman var expert på hur hans estetik skulle
forma människan, innebär det att han är mer lämplig att studera för att se den önskade
effekten av stadsplanen.
Skillnaden mellan den föreslagna stadsplanen på bolagsområdet (bild 2) och den som
sedan uppfördes (bild 3, inringat område) beror på att de arbetare som skulle mäta ut den inte
hade kunskap eller tidigare erfarenhet av stadsplaner med böjda gator och oregelbunden
utformning.14 Praktiska aspekter som dessa innebär inte en avvikning ifrån det ursprungliga
målet utan är del av samma process. För att kunna betona den nya typ av människa som
skulle formas i staden Kiruna är det essentiellt att se till den roll som Hallman spelade.
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Ibid., s. 194f.
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Ibid., s. 199.
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Brunnström, Kiruna Del I, 1981, s. 142.
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Material
Förutom stadsplanerna är det huvudsakliga källmaterialet de tidningsurklipp med
kommentarer som stadsarkitekten Per Olof Hallman har lämnat efter sig. I dessa har han
klippt ut och samlat artiklar. Materialet har en stor bredd och är allt ifrån sådant som han själv
har skrivit, föreläsningar han besökt eller själv haft, men även privata brev. I albumet
Stadsplaneringskonsten har Hallman samlat artiklar han inspirerats av och förhållit sig till i
sin yrkesverksamhet. I samtliga album har Hallman markerat vad som är viktigt och delgett
detaljer. Ur samlingen kommer jag fokusera på material mellan åren 1894–1906, då de berör
samma tidsperiod jag undersöker. Detta material kommer att utgöra den huvudsakliga
grunden för undersökningen och tolkningen av stadsplanen. Denna kommer alltså att tolkas
utifrån det material gällande stadsplanering som Hallman skapat, redigerat och aktivt
engagerat sig i. Tillhörande stadsplanen finn en textkommentar av Per Olof Hallman och
Gustav Wickman. Där uttryckte de intentioner gällande specifika placeringar och regleringar.
Även Hjalmar Lundbohm skrev och publicerade texter om Kiruna. Lundbohms skrifter hade
även en funktion som reklam för staden och LKAB, vilket gör materialet lämpligt för att
utröna vad ledningen ville uppnå med regleringen.
För att skapa en tydligare bild av bolagets tidigare bittra erfarenheter av Malmberget
kommer jag att läsa dagstidningar för att följa den debatt som startade i hela landet. Av allt
det som står skrivet om bolaget och dess bostäder kommer jag fokusera på artikelserien
skriven av Efraim Rosenius år 1898. De publicerades i en av de största tidningarna i
Stockholm, Dagens Nyheter, och har en närmare tidsanslutning till Kirunas grundande än de
första rapporterna som publicerades under 1880-talet. Rosenius artikelserie var en
förstahandsrapport, tillskillnad från flera andra artiklar, och han sammanfattar mycket av det
som skrivits innan om Malmberget. Rosenius talade både med arbetare, bolaget och med
kommunen. Den dåvarande disponenten Broms engagerade sig aktivt i dessa rapporter, och
formulerade ett svar via Svenska Dagbladet.15
Då jag inte haft tillgång till företagets egna opublicerade material kommer jag att
använda mig av några av de långa citat och referat som finns hos Lasse Brunnström ur
LKAB:s arkiv. Ett problem är att jag inte vet de urvalsprinciper som avgjort vilka källor som
inkluderats eller inte. Då mitt huvudsakliga material är texter ur Per Olof Hallmans eget arkiv,
och de texter Hjalmar Lundbohm publicerat bedömer jag inte att detta är en brist i min

Debatten som startades mellan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter sammanfattas i artikeln ’En
sensationell tidningsfäjd’ i Upsala Nya Tidning, 1898-11-23.
15
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undersökning. Referaten i annan litteratur kommer fungera som komplement och jag kommer
inte att utgå ifrån de tolkningar som presenteras i anslutning till dessa.
Forskningsmetod
Det jag har letat efter när jag har undersökt materialet är uttalanden som gjorts gällande
stadens utformning, problem att lösa, samt förväntade effekter. För att undersöka synen på
arbetaren har jag undersökt mitt material för att hitta uttalanden om arbetare och i vilka termer
och sammanhang det uttrycks åsikter kring deras moral eller levnadsvillkor. Det är utifrån
dessa uttalande jag kommer att tolka stadsplanen. Jag kommer därför att utgå ifrån
regleringsplanen, men kommer att betrakta hela uppbyggnadsprocessen som en del av en
reglering som omfattar hela staden och därför inkluderar fler faktorer, men ha stadsplanen
som en grund i en helhet.
Min metod och delar av min teoretiska utgångspunkt gällande visuella ideologier
bygger på Amanda Rees artikel ’Nineteenth-century planned industrial communities and the
role of aesthetics in spatial practices: the visual ideologies of Pullman and Port Sunlight’
(2012). Artikeln handlar om två städer som Hjalmar Lundbohm har besökt och som till viss
del var inspiration för Kiruna.16 Hon presenterar städernas uppbyggnad och utformning som
en enhetligt visuell ideologi som skapades för att få social kontroll. Anledningen till att hon
använder sig av termen visuell ideologi är för att visa hur estetik och kontroll över en plats
förenas och samverkar med varandra. Rees belyser hur man i dessa städer ville påverka
arbetares beteenden och attityder genom att helt styra sina industristäders estetik. I likhet med
Rees kommer jag att se till uppbyggandet av Kiruna som skapandet av en social plats, som
både formas av och formar sociala processer. Detta betyder att estetik, utformning, placering
av byggnader, regleringar, lagar och publicerade skrifter av ledningen kan betraktas som delar
av samma process. Allt detta är faktorer som hör samman med stadsplanering och skapandet
av en social plats. Stadsplaneringen är, framför allt gällande Kiruna som tidigare var tomt, en
del av själva förutsättningen för det sociala livet på platsen.17

Lasse Brunnström, ’Mönsterstaden Kiruna’ i Boken om LKAB: 1890—2015, red. Karin Myhr Jansson (Luleå,
2015), s. 82. Persson, Hjalmar Lundbohm, 2015, s. 156.
16

Amanda Rees, ’Nineteenth-century planned industrial communities and the role of aesthetics in spatial
practices: the visual ideologies of Pullman and Port Sunlight’ i Journal of Cultural Geography, vol. 29, nr. 2
(2012), s. 188.
17
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Inneboendesystemet som moralisk degeneration
Något som skulle bli en påverkande faktor i byggandet av Kiruna var de händelser som
utspelade sig i Malmberget. LKAB:s grundare, AB Gellivare Malmfält (AGM) hade det
tidigare decenniet fått erfara den rad av problem som kom med att påbörja gruvdriften innan
staden hade fått en regleringsplan. Resultatet blev att en stor kåkstad började växa fram i
Malmberget.18 Bostadsförhållandena här ledde till en nationell skandal under 1880-talet.19 I
Dagens Nyheter år 1897 omtalas Malmbergets kåkar som ”helsovidriga och demoraliserande
samboende”.20 Vid den tidpunkten hade bolaget redan försökt införa vissa förbättringar.
Förutom de uppenbara hälsoproblem som kom med hårt arbete, kallt klimat, och dåligt
byggda hus, var det framför allt den moralisk degenererande effekt det tänktes ha på arbetare
som pekades ut som det största problemet.
Återkommande i debatten var att inneboende skulle leda till bristande moral hos
arbetarbefolkningen. Bolaget hade byggt ett fåtal arbetarbostäder, däremot hade den stora
bostadsbristen lett till att de infört kravet att ha inneboende som en del av hyreskontrakten.21 I
sin artikelserie om Malmberget under vintern 1898 skrev Efraim Rosenius att "roten och
upphofvet till det onda är utan tvifvel trångboddheten och inneboarsystemet".22 Grunden till
problemet var alltså att arbetare bodde tätt ihop med människor som inte var en del av den
traditionella familjekonstellationen. I en annan artikel beskrev han närmare vad detta system
innebar:
Malmbergskåkarna äro emellertid inga hem alls […]. Boningshusen, ofta ej större än svinstior, äro
nämligen inget annat än små nödhjälpsbaracker, i den meningen att de från början äro improviserade »tak
öfver hufvudet» i afvaktan på bättre bostäder och äfven i den meningen att där äro logerade karlar och
kvinnor huller om buller på ett sätt som är oförenligt med familjebegreppet. 23

Konsensus i debatten om Malmberget var att den största orsaken till den moraliska
degenerationen kom sig av inneboende. ”Det hemska” som det hänvisas till var inte stadens
många dödsfall eller sanitära olägenheter, utan dess moraliska effekt. Framför allt eftersom att
situationen lett till att män och kvinnor som inte var gifta levde ihop i trånga utrymmen.
”Kåkar” refererar till en specifik typ av bostad. En kåk är en enkelt byggd bostad som uppförts utan ett
formellt tillstånd på annans mark. Definition hämtad ur: Lasse Brunnström, Kiruna Del I, 1981, s. 112.
18
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Efraim Rosenius menade att detta till och med ledde till ”slagsmål och orgier i liderliga nästen
utan all ände".24 I en annan artikel i samma serie gjorde tydliggjorde han varför detta var
orsak till oro för hela nationen:
Här växer upp en hel generation af slynglar och lagföraktare, som helt säkert ännu inte visat allt hvad de
duga till. Låt dem spridas till en början utefter den nya järnvägen och sedan, när järnvägsbyggandet i
Norrbotten tar slut, ut öfver landet i dess helhet […] då skola vi ha en hel här af missionärer för själfsvåld
och sedeslödhet, om hvilka brottmålsannalerna i sin tid komma att vittna: de uppfostrades till vad de
blefvo.25

Påverkan på moralen ansågs inte bara vara ett hot emot en stads välmående utan emot hela
Sverige. Gruvorna och järnvägen som var två viktiga symboler för sekelskiftets
framtidsoptimism omvandlas här till ett hot. Dessutom innebär tågen snabb förflyttning av
människor som hade okända konsekvenser och ansågs som ett hot. Märk ordvalet ”vi” i
referensen till vem det var som uppfostrar generationen. Det var alltså inte endast familjen i
sig, utan Rosenius hänvisar till orsak och ansvar på en samhällelig nivå.
De slutsatser som drogs gällande familjebildningen och moralens påverkan av att ha
inneboende var inte unikt för Malmberget, utan framkommer även gällande andra områden
där arbetare bodde. Däremot aktualiserades problemet i Malmberget på grund av sin snabba
expansion. I sin bok om arbetarhem i Stockholm skrev Agnes Lagerstedt att "bostadsbristen
och de uppdrifna hyrorna tvinga till inneboendesystemets utveckling, och att det sedan af sig
själf föder ökad sedeslöshet, dryckenskap och allt öfrigt andligt och moraliskt förfall". 26 Båda
pekade alltså ut bostadsbristen, och att denna ledde till trångboddhet och att arbetare fick hyra
ut sovplatser, som orsaken till att arbetare hade dålig moral. Agnes Lagerstedt skriver även att
inneboendesystemet ledde sexuella relationer utanför äktenskapet, en förslappad
ansvarshetskänsla och att kärleken mellan mor och barn försvann.27
Agnes Lagerstedt varnade för att de dåliga bostadsförhållandena skulle leda till att
arbetarklassen gjorde uppror. Hon visade även att det var en utbredd rädsla i samtiden.28
Rimligen borde det även lett till oro hos bolaget, då gruvarbetarna i Malmberget gick ut i
strejk där deras bostadsförhållande var en central orsak. Svenska Dagbladet rapporterade år
1897 att tvåtusen arbetare var i strejk. Trots att detta är en tidning disponent Broms har stora

24

Ibid.

25

Ibid.

26

Agnes Lagerstedt, Stockholms arbetarehem: dess förhistoria och utveckling (Stockholm, 1900), s. 4f.

27

Ibid., s. 1, 4.

28

Ibid., s. 43.
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andelar i, uttrycker sig tidningen sympatiskt till de strejkande arbetarna på grund av
bostadsförhållandena. ”Att dessa lefvat och delvis ännu lefva […] under ogynnsamma
förhållanden måste man erkänna”.29
För att få situationen under kontroll hade bolagets ledning ansökt om övertagandet av
mer mark från kronan. Genom att ta över all mark ville bolaget själva kunna reglera allt
byggande. Förslaget fick en snabb respons när arbetare gick ut i en strejk som lyckades stoppa
förslaget. De ville ha kvar möjligheten att kunna bygga egna bostäder och ha kontrollen över
sin bostadssituation istället för att bolaget skulle ta över den. Det var en viktig fråga för
arbetarna att ha möjligheten till ett hem som inte var kopplat till bolaget.30 I och med detta
kan vi se att det börjar hända något som skiljer sig mellan tidigare bruksorter och den nya
typen av industrier. Hos bruken fanns en förväntan att de skulle ta hand om sina arbetare
gällande bostadsfrågan.31
Efraim Rosenius pekade ut en annan lösning än den bolagsledningen drivit. "Egna
bostäder, som kunna bli verkliga hem för de människor som arbeta uppe i obygden, det är det
första steget till införandet af ett bättre tillstånd vid Malmberget".32 Egna hem är även det som
Agnes Lagerstedt förespråkar. Den främsta lösningen som presenteras här är alltså att arbetare
ska bygga egna hem. Detta var utmärkande för det borgerliga reformförsöket i sekelskiftets
Sverige där egna hem presenterades som lösningen för bostadsbristen.33
I debatten kring arbetarbostäder och industristäder går det att utröna en genomgående
önskan att kontrollera hela den miljön arbetaren skulle befinna sig i. Den underliggande
föreställningen, som var premissen för att denna typ av reformer fick ett sådant genomslag,
var att arbetaren ansågs mer benägen att påverkas av sin omgivning. Därav kommer det
borgerliga uppfostringsidealet, då de ville skydda arbetaren ifrån moralisk degeneration
genom att forma omgivningen. Återkommande i denna debatt vid sekelskiftet var att
författarna oroade sig för inneboendes effekt på moral och hur detta skulle förvanska
familjebanden, och hur detta i sin tur skulle påverka samhället negativt. Det var alltså ett
växelspel mellan samhället och individen. Samhället behövde skapa förutsättningar för
29

’Strejken vid Malmberget’ i Svenska Dagbladet, 1897-06-13.

’Två konkurrenter vid Malmberget’ i Dagens Nyheter, 1898-11-15 & Statsutskottets utlåtande nr 104,
Utlåtande, i anledning af Kong. Maj:ts proposition angående upplåtande åt aktiebolaget Gellivare Malmfält af
kronan tillhörig mark i Norrbottens län m. m. 10 maj 1898, s. 25.
30

31

Brunnström, Kiruna Del I, s. 54.

32

Efraim Rosenius, ’Slutord i Malmbergsfrågan’ i Dagens Nyheter, 1898-12-22.

33

Nils Edling Det fosterländska hemmet, Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900
(Stockholm, 1996), s. 13.
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arbetaren att få god moral, alltså genom att förbättra omgivningen. Som nämnt tidigare
hänvisar Rosenius till ett ansvar som låg på hela samhället, detta för att arbetaren i sin tur inte
skulle ha negativa effekter på resten av samhället. För Lagerstedt var effekterna av arbetares
dåliga moral en belastning på fattigvården, och för Rosenius var det ett moraliskt förfall som
riskerade att sprida sig till resten av samhället via järnvägen. Båda författarna kan knytas an
till en större diskussion i deras samtid kring egna hem. Här finns alltså en önskan att förändra
boendesituationen för att styra arbetarklassen i en annan, önskvärd, riktning.

Regleringsplanens estetiska moralism
Den arkitekturteoretiker som Hallman refererade till som sin största inspirationskälla var
Camillo Sitte, vilket placerar Hallman i en socialutopisk arkitekturtradition.34 Det var en stor
konströrelse som startade kring 1850 och förhöll sig mycket kritiskt mot den förändring av
samhället och individen som industrialismen innebar. Bland annat menade rörelsen att den
tidigare stabila sociala ordningen rubbades och att det monotona arbetet i fabrikerna
utarmande själen och sinnet. Rörelsen, som innefattar Arts & Crafts och City Beautiful, vände
sig till förindustriella estetiska ideal för att forma sin kritik mot det industriella samhället.35
Gregor Paulsson omnämner denna form av socialutopi som estetisk moralism för att betona
hur moral kopplades samman med estetik. Den goda estetiken ansågs vara grunden för den
goda moralen. Rörelsen var bred och internationell, och den berörde alla aspekter av konst
och hantverk. Camillo Sittes bidrag var att överföra dessa teorier till konkret stadsplanering.36
Den regleringsplan Hallman ritar skiljer sig emot de gängse stadsplanerna tydligast
gällande utformningen av gatusystemet. Planen till Malmberget (bild 1) fastställdes 1899 och
är ett typexempel på en sådan stadsplan Hallman vände sig emot. Gatorna är raka och
kvadratiska, ett system som Hallman refererar till som ”schackbräde”.37 I en föreläsning några
år senare använde Hallman Malmbergets regleringsplan som ett exempel på dålig
stadsplanering med inbyggd negativ effekt på invånarna.38 Jämförs detta med den
bebyggelseplan Hallman presenterar för bolagsområdet (bild 2) är den mest framträdande
skillnaden de brutna gatunäten med böjda gator. Dessutom utgår hela området ifrån en central
34

Per Olof Hallman, Självbiografi (1919), P O Hallmans samling, serie C, vol. 1, Personalia (1907–1979), s. 6.

35

Gregor Paulsson, Svensk stad del 2: Från bruksby till trädgårdsstad (Lund, 1976), s. 3.

36

Ibid., s. 22.

37

Per Olof Hallman, Svenska Dagbladet, 1898-07-17, P O Hallmans samling, serie A, vol. 1, Brev och utklipp:
Huvudsamlingen (1894–1903), s. 15.
38

Brunnström, Kiruna Del I, 1981, s. 126.
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punkt som gatorna sträcks ut som armar ifrån, vilket möjliggör att hela stadens rörelsemönster
kan riktas mot ett centrum. I utformningen av Kiruna är det tydligt att den centrala punkten
ska vara bolaget. Brunnström skriver att det skapades vyer över Luossavaara och
Kiirunavaara från flera punkter i staden. Detta beskriver han som ett sätt för bolaget att skapa
begärsflöden hos invånarna.39
Per Olof Hallman beskrev stadsplaner likt den i Malmberget som följande: ”Den
moderna stadsanläggningen är den andefattigaste någon tid haft att uppvisa […] den är
nedbrytande och nedrifvande”.40 Hallman tänker alltså att det är industrialismens
stadsplanering som bryter ned människor och orsakar de sociala och moraliska problemen han
ser hos arbetare. Främsta problemet är alltså bristen på något själsligt då han talar om att de är
andefattigt. Precis som i diskussionen kring Malmberget var tanken att omgivningen formade
människan. Samma logik ligger bakom Hallmans utlåtande, med skillnaden att det är
stadsplanen som pekas ut som orsaken. Därför är det också för Hallman inom stadsplanering
som lösningen på problemet finns. Även i debatterna kring Malmberget var stadsplanering
något som återkom som ett förslag på en lösning.41
För Hallman var det essentiellt att hans stadsplaner följde Camillo Sittes idéer om de
böjda gatorna. Per Olof Hallman skrev återkommande att det var viktigt att hela staden skulle
vara hemtrevlig och beboelig för att påverka arbetaren i en mer positiv riktning. Annars,
menade Hallman, fanns risken att det tråkiga i de helt raka gatorna skulle sprida sig ifrån
utsidan in till hemmen.
Förlusten av intresset på gatan, lifvet ute i det fria, kanske fortplantar sig till bostaden, och äfven den blir
intresselös. Sådant har vi redan tydliga bevis på. [---] Fattigdomen på stämning, förlusten af det glada i
hemmet, lynnets nedsättande stå i noga vexelverkan med våra gators ödslighet och våra torgs nyktra,
andetomma formgifning.42

Framför allt menade han att de raka gatorna gjorde att man kan se långt framför sig när man
promenerar, vilket fyller invånare men en enorm leda när de rör sig i staden. Detta apatiska
ointresse riskerades då att sprida sig in i hemmen och beröva arbetare på all glädje. Den böjda
formen på gatorna som Hallman använder sig av i bebyggelseplanen var något som skulle ha
en positiv inverkan på alla invånares psykiska och fysiska välmående. Detta eftersom att hur
människor bor bedömdes ha ett starkt inflytande på moralen. Hallman skrev: ”Man må ej
39
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underskatta vistelseortens moraliska inflytande!”.43 De tråkiga gatorna menade han skulle leda
till en förslappning av sinnet, eftersom att den som gick i staden aldrig stötte på några
överraskningar.44 Även om en arkitekt skulle ordna alla hus i hela samhället till det bättre
ansågs detta vara ett bortkastat jobb om ”massan”, alltså arbetare, ändå skulle vandra runt i
städerna utan att bry sig eller få sina sinnen väckta av estetiken. 45
Även disponenten Hjalmar Lundbohm skulle senare ta initiativet med att ordna
konstutställningar för arbetarbefolkningen. Efter att ha planerat händelsen tillsammans med
Verdandi, en studentförening i Uppsala, gick den första utställningen av stapeln år 1904.
Lundbohms intention var att den nationellt svenska konsten skulle ge en positiv andlig
utveckling hos arbetare.46 Hallman menade däremot att det krävdes en korrekt stadsplan för
att några andra estetiska insatser för att förhöja arbetarens moral skulle ha någon verkan.
Stadsplanering var där ”arkitekten måste börja sin reformverksamhet”.47 Stadsplanen ansågs
vara utgångspunkten för den omvälvande förändringen, annars var risken att all annan
upphöjande konst skulle förlora sin nytta om sinnet ändå blev förslöat av stadsgatornas
utformning.
Som nämnt tidigare saknade den arbetsstyrka som skulle mäta ut planen den kunskap
som krävdes för att hantera de svängda gatorna. Därför blev bolagsområdets gator något mer
raka (inringade området i bild 3) än enligt Hallmans plan (bild 2). Däremot behölls
originalutformningen i en större utsträckning övriga områden. När klagomål lämnades in på
gatuplaneringen och att området var placerat längre ifrån gruvan avvisades detta bestämt med
att beslutet redan fastslagits.48 Detta innebär att det lades en större vikt vid att gatunätets
svängda former behölls intakta på det område LKAB hade mindre inflytande över. Den första
större konflikten som Hjalmar Lundbohm behövde hantera efter att ha tillträtt som disponent
gällde denna protestlista mot regeringsplanen som arbetare lämnat in.49 Arbetare vände sig
emot att bolaget hade lagt beslag på den mark som var bäst att bygga på, och som låg närmast
43
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gruvan. För dem som bodde på marken som tillhörde området Stadsplanen kunde vägen till
arbetet vara över en timme lång då de under vintern behövde pulsa i snö. Under den långa
vintern spändes linor upp för att arbetare skulle kunna orientera sig i mörkret och dessutom
täcktes alla upptrampade stigar snabbt över med nya lager snö.50 De män som hade framfört
dessa klagomål fick strax därefter sparken av förste gruvingenjör Wallin, troligtvis på order
av Lundbohm.51

Naturens positiva inflytande
De böjda gatorna i stadsplanen var i projektet att skapa en ny och bättre arbetare helt centralt
för Hallman. Han menade att böjda gator ökade invånarnas känsla för naturen.52 Hallmans
bild av naturen var något som styrde honom i hans utformning av planer, till att börja med
menade han att det krävdes ordentliga undersökningar av terrängen för att kunna göra en
stadsplan i enhet med naturen. Dessutom upphöjde Hallman naturen som sin vägledare, och
den var även en aldrig sinande källa av skönhet att bli inspirerad av. Till exempel så
förespråkar Hallman undersökningar av vattenströmmar för att avgöra hur trafikvägar bäst
skulle ledas.53 Enligt honom själv var hans stadsplanering en naturlig sådan som hade gått
förlorad för samtiden.54 Samtidigt så motiverades utformningen av Kiruna främst av vilken
moralisk effekt den skulle ha på invånare, och vägarna i Kiruna var samtidigt utformande för
att lyfta fram LKAB som stadens centrum. I städer som Malmberget, och liknade platser med
oreglerade byggen, utmålades problemet som att människorna inte hade tillräcklig kontakt
med naturen. Anledningen var att naturen ansågs vara en faktor som höjde individens
moraliska värde. Det största problemet enligt Hallman, som ledde till den sociala misären i de
oreglerade byggena var just bristen på kontakt med naturen och avsaknaden av
sammanhängande estetik.55
I den kommentar till regleringsplanen som är skriven av Hallman och Wickman står
följande:
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Förutom nedannämnda områden, vilka torde för allmänt behov undantagas, är den för samhället avsedda
marken uppdelad igenom vägar, gator, torg eller planteringar skilda kvarter, vilka skola styckas i tomter
för att till bebyggande åt enskilde med äganderätt upplåtas […] De flesta enskilda byggnader som komma
att uppföras,bliva fristående och på tämligen stort avstånd från varandra. 56

Citatet visar hur plantager prioriterades i planeringsstadiet, trädgårdar och natur planerades in
i stadsbilden redan innan skolornas fasta placering fastställts. Anledningen var att naturen
ansågs uppmuntra det estetiska och moraliska värde som ansågs förlorat i industrialiseringen.
Att ge arbetare tillgång till natur var något som prioriterades över rent praktiska behov. Trots
bristen på träd tillsatte Hjalmar Lundbohm vakter att skydda en dunge med björkar för att den
inte skulle huggas ned och användas som bränsle eller byggnadsmaterial, samtidigt som ett
stort antal människor levde i hus med väggar byggda av material ifrån varulådor.57
I den ledande kulturdebatten dominerade föreställningen att arbetarfamiljer som var
knutna till en bit mark eller en trädgård skulle vara mindre benägna att engagera sig politiskt
och vara en del av politiska aktioner.58 Som nämnt tidigare var enhetlighet en del av den
visuella kulturen i Port Sunlight och Pullman City som Hjalmar Lundbohm inspirerats av.
Trädgårdsidealet även var en del av Hjalmar Lundbohms hem. Disponentbostaden skulle
föregå med gott exempel, och efter huset färdigställts kom gruvingenjören Dellwik ifrån
Malmberget och passade på att vara med och plantera lite grönsaker under besöket.59
Även långt ned i söder startade ett engagemang för att genom trädgårdsarbete minska
socialismens inflytande i norr. I Malmö startades september år 1900 en förening för ett
allmänt svenskt trädgårdsförbund. Redan på sitt första möte talade ledningen om det
inflytande de önskade få i Malmberget och i Kiruna.60 Föreningen hade fått kritik för att en
organisation som strävade efter att vara rikstäckande riskerades att uppfattas som socialistisk.
Därför var de noga på mötet att förvissa om att så inte var fallet.
Direktör Agathon Sundius i Linköping, […] framhöll den stora afsättning man genom sammanslutning
skulle kunna ha utsikt att få på t. ex. karorter och alla dessa i öfre Norrland uppväxande samhällen som
Malmberget, Luossavaara. […] Det hade sagts, att det syntes, som skulle en sådan förening tenderna åt

Per Olof Hallman, Gustaf Wickman, ”Beskrivning: till plan för ordnandet och bebyggandet av Luossavaara
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socialismen. Den farhågan vore öfverflödig - våra trädgårdsmästare hade ej hvarken tid eller behof att
ägna sig åt dylikt.61

Genom att fylla tiden med trädgårdsarbete skulle behovet av att engagera sig politiskt
försvinna. Föreningen visar även på det nationella intresset byggena i Norrland hade.
Eftersom naturen ansågs förmedla ett annat moraliskt värde skulle detta påverka arbetaren
genom att förflytta intresset från socialistisk organisation till trädgårdsarbete. Logiken bakom
baserades främst på att den stora gruppen fattiga bönder inte hade organiserat sig socialistiskt
trots att även de var en grupp som arbetade kroppsligt och levde fattigt. Orsaken till denna
skillnad mellan de två olika grupperna bedömdes vara att jordbrukare insett värdet av att äga
mark och ett eget hem. De ifrån borgarklassen som var aktiva i egnahemsrörelsen menade då
att ägandet gav känslan av stabilitet, var fostrande i sparsamhet och genom att vara knyten till
mark ökade lojaliteten med platsen och nationen istället för med deras samhällsklass.62
Ett exempel från debatten kring sekelskiftet är J. R. Rydberg som 1905 skriver en
redovisning för egnahemsrörelsens första år. "Det är ett lyckligt förhållande, att en social
fråga af så fostrande, fosterländsk betydelse gräft sig in i medvetandet på vårt lands
jordbruksarbetande befolkning".63 Att arbetare skulle uppmuntras att bygga egna hem var
något om förespråkades som en insats för hela nationen, men det som nämns innan nation är
att ett eget hem betyder uppfostring för folket. I denna text om ett eget hem diskuteras den
framväxande socialistiska rörelsen och Rydberg skriver ”arbetarne hafva under de senaste
tjugofem åren lärt sig inse vikten af sammanslutningen”.64 Att arbetare går samman ansågs
vara något positivt och sammanhållning är något som förespråkades; problemet som han
identifierar är att de gått samman i fel sakfråga. Det faktum att jordbruksbefolkningen hade
egna hem var något som omtalades som en social fråga, och egna hem var något som skulle
bli en lösning på det hot socialism ansågs utge. Tankelinjen som förs är att desto fler andra
grupper av kroppsarbetare som äger mark, desto lugnare och lyckligare kommer landet att
bli.65
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Viljan att bygga bort sociala motsättningar
En industrimiljö med raka gator ansågs alltså inkapabla att förmedla moraliska och andliga
värden.66 Hallmans stadsplaner tillhör den del av den socialutopiska rörelsen som vände sig
till en romantiserad bild av den medeltida staden. Det som skulle återskapas, tillsammans med
moderna bekvämligheter, var den sociala harmoni man föreställde sig fanns där.67 I en
föreläsning Hallman markerat som viktig, hävdade Dr Valdemar Vedel att denna form av
arkitektur skapat mer självständiga individer, och dessutom ledde till ökad lojalitet. ”Den
arkitektur ledde också till självtillräcklighet, afslutenhet utåt, och en stark känsla av solidaritet
inom den”.68 De tre nyckelformuleringarna för att förstå den typ av arbetare som skulle
planeras fram är: ”självtillräcklighet”, ”afslutenhet utåt”, och ”solidaritet inom” staden.
Självtillräckligheten handlar här om en föreställning att arbetare ska göras mer
självständiga. Innebörden i självständigheten handlar om att arbetarfamiljer inte ska behöva
hjälp ifrån fattigvården och andra offentliga inrättningar. Agnes Lagerstedt presenterade som
bevis för värdet av ordentliga bostäder för arbetare att det skulle ligga ”fattigvården mindre
till last”.69 Huvudmotiveringen var alltså inte ett egenvärde för arbetare. För Kirunas pojkar
erbjöd LKAB sommararbete för att sysselsätta ungdomen och tidigt träna dem i produktivt
arbete. För arbetet i gruvan skulle man vara minst 20 år. För att uppmuntra till sparsamhet
sattes en tredjedel av lönen in på ett sparkonto som företaget öppnade åt dem, om de inte hade
ett sedan tidigare.70 I ”afslutenhet utåt”, finns kopplingar till det som tidigare diskuterats kring
att inte ha inneboende, och att ha ett eget hem. Som Hallman argumenterade för så skedde det
största vilan för sinnet inom hemmet. Åtskillnaden mellan hem och arbete, där hemmet var en
plats för lugn och återhämtning hade vid sekelskiftet länge varit en del av den borgerliga
idealbilden av vad ett hem skulle vara.71
Vedel presenterade den bästa ”solidariteten” som den som skedde inom en stad eller
geografisk plats. I det medeltida ideal han målade upp var invånarna lojala och de solidariska
banden starka, men helt frånkopplad alla former av klasskänsla. Istället talar han om
solidaritet mellan mästare och gesäller, vilket i hans utbredda metaforer går att överföra till
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industriägare och arbetare. Då mästaren såg till att gesällerna fick husrum i sitt eget hem, och
mästaren insåg att han inte kunde driva sin verkstad utan sina gesäller stärktes de solidariska
banden med varandra över de sociala gränserna. Att de befann sig i liknande boende, men
med tydliga hierarkier, ökade lojaliteten hos gesällerna. Den borgerliga husmiljö som de
befann sig i upphöjde ansågs även deras sinnen och lärde dem vikten av ett eget trivsamt hem.
Dessutom menar Vedel att känslan av gemenskap ökade i samma takt som staden växte då
invånare insåg värdet av de olika rollerna i samhället och hur de samarbetade med varandra
för att åstadkomma ett fungerande samhälle.72
Denna anda är något som även syns i Hallmans engagemang i Kiruna. I byggandet av
Kiruna var det LKAB som ensamma stod för besluten gällande utformningen av den sociala
platsen. I beslutet att anställa Hallman valde de en utformning av stadsplanen som
genomsyrades av tanken på hur gatorna formar relationer inom staden, och att den rätta
utformningen var något som kunde motverka socialismen. Ulf Eriksson poängterar att LKAB
som bolag och uppbyggandet av Kiruna var helt integrerat med varandra. Därför hamnade
LKAB i samhällskonflikter med arbetare redan under de första faserna i
uppbyggnadsperioden, vilket kan ha varit ytterligare en drivkraft till att försöka få bort några
av de mest synliga klasskillnaderna inom staden. 73 Försöket att bygga bort synliga
klasskillnader genom stadsplanen var något som hanterades bättre av arbetarna än förmän och
de vars anställning var högre i rang än gruvarbetarnas. Tidigt i processen protesterade
förmännen emot att de skulle dela bostadsförhållanden med arbetare.74 Däremot fick de andra
fördelar med sitt boende. De både fick tillgång till större rum och ytor per person och fick
dessutom bo där hyresfritt.75 Dessutom standardiserades de inte i samma utsträckning som
arbetarbostäderna gjorde.76
Av erfarenhet ifrån Malmberget motarbetades snabbt organiserade protester gällande
stadsplanerandet och bygget. Där hade strejker utvecklats och lett till att bolaget inte fick
tillgång till all mark de önskade, och att staten startade vissa förhandlingar med
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fackföreningar istället för bolaget gällande bostadssituationen.77 Sett till regleringsplanen
(bild 3) passerade samtliga arbetare genom LKAB:s bostadsområde på vägen till gruvan.
Därför var det en miljö som alla arbetare behövde röra sig i och se, vare sig de bodde i
bolagsområdet eller området Stadsplanen. År 1910 var 1734 rum uppförda, främst av arbetare,
på Stadsplanen. Vid samma tidpunkt hade LKAB byggt 760 rum.78 Ifrån bolagets sida
handlade byggandet av egna hem om att uppmuntra individer till att leva efter mer borgerliga
principer. För flertalet arbetare ansågs det istället vara en möjlighet till självbestämmande och
att kunna befinna sig utom bolagets direkta kontroll. Det talades även om i tidningarna att
detta kunde ge arbetare större möjligheter att sätta sig upp emot bolaget. ”skola arbetarne
sättas i tillfälle att skaffa sig egna bostäder, med den större möjlighet att gentemot
arbetsgifvaren bevaka sina intressen som däraf kan härflyta?".79 Medvetenheten om de två
olika möjligheterna var alltså mycket närvarande i den samtida debatten. För LKAB var
utformningen av stadsplanen något som gjorde det möjligt för dem att bevara sin kontroll och
ha inflytande på ett mer indirekt sätt.
Ansträngningarna för att bygga bort klasskillnader för att motverka sociala konflikter
syntes även i utformningen av enskilda hus. Ett talande exempel är disponentbostaden som
var ett av de först uppförda husen. Hjalmar Lundbohm avvisade det första förslaget som
huvudarkitekten Wickman presenterat, med motivationen om att det var en för överdådig
byggnad. Istället ville han ha en mindre bostad i stil med de övriga arbetarbostäderna som
skulle byggas. Dock var disponentbostaden större än utrymmet som den vanlige arbetaren
blev tilldelad.80 I ett brev till Prins Eugen uttalar sig Hjalmar Lundbohm positivt om sitt nya
hem:
Det yttre är ju mycket anspråkslöst, men det har den förtjänsten att harmonisera med omgivningen, så
väl som naturen som de uppförda arbetarbostäderna. Ett 'fint' hus här skulle i mina ögon varit en
löjlighet […] En och annan uppfattar väl det hela som en excentritet och anser det opassande att en
disponent i ett så stort bolag bor på detta sätt, men ingen har vågat säga det.81

Här uttalas ambitionen hos Lundbohm att till och med få det att framstå som att han lever likt
sina arbetare. Precis i stil med det som lyftes fram i den medeltida staden ska solidariteten och
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lojaliteten mellan arbetsgivaren och arbetstagaren komma ut ur liknande boenden.
Reaktionerna ifrån människor i hans närhet klargör att detta inte tillhörde vanligheterna.
Däremot talar det faktum att ingen vågade säga något för att det enklare boendet till trots inte
fanns minsta tvekan om de sociala hierarkierna. Det kom strax till en större salong som
utbyggnad för sociala mottagningar och dessutom kompenserades byggnadens blygsamma
yttre med en desto mer påkostad inredning.82 Ser man till placeringen på stadsplanen (bild 3,
byggnad 2, markerat, i mitten av det större markerade området) så handlade det aldrig om att
bo tillsammans med arbetare eftersom att placeringen av disponentbostaden garanterar lugn
och enskildhet. Brunnström skriver att det istället inom företag fanns flera regleringar
gällande förmåner när det kommer till hyra och utrymme. Bolagets arbetsbostäder användes
som ett lönereglerande element.83 Den enhetliga estetiken handlade således främst om att ta
bort de tydligaste fysiska manifestationerna av klasskillnader. Önskan var inte att få bort
klasskillnader som struktur.

Vikten av att äga ett eget hem
Den sociala utopi som Hallman ville åstadkomma genom det medeltida gatunätmönstret
kombinerades i Kiruna med LKAB:s övriga bostadspolitik, vilken påverkats av situationen i
Malmberget. Ambitionen var att dessa två faktorer skulle samverka för att få bort sociala
motsättningar och öka lojaliteten för företaget. En av de tydligt sätt att göra detta på var att
skapa förutsättningar för arbetare att bygga ett eget hem. Sett till stadsplanen (bild 3) var det
ett större område som hade styckats ut till försäljning än där LKAB har planerat att bygga sina
bostäder (inringade området bild 3). Egna hem var ett samtida projekt med ambitionen att
skapa harmoni i samhället. Såhär uttrycker sig C. Axel Anderson i en egnahemhandbok:
I känslan för ett eget hem, kunna alla politiska och sociala åsikter enas med fullkomlig förståelse. Dessa
egnahemsfrågans ideella egenskaper äro särskilt värdefulla i en tid, då de politiska och sociala strider
tillhöra dagshändelserna [---]. Ett mera enande och nationellt motiv, kan man knappast tänka sig.84

Ambitionen var att ena samhället och skapa harmoni genom att stärka den nationella
sammanhållningen istället för klasstillhörigheten, vilket skulle uppnås genom att främja
arbetarnas ägande av det egna hemmet. Anderson skriver uttryckligen att han genom
egnahemsrörelsen vill ”bortarbeta en del av den svenska avunden och klasshatet, och enas om
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gemensamt arbete för gemensamt mål”.85 Genom att arbetare fick egna hem skulle de inte
längre känna avundsjuka och klassförakt, och nationen kunde enas i en gemensam strävan.
När den första arbetsbostaden blev klar år 1900, var en del av hyreskontraktet ett förbud
mot inneboende. ”Utan bolagets medgifvande eger hyresgästen icke rätt att åt annan person
öfverlåta vare sig hela eller någon del af lägenheten, ej heller att åt annan person därstädes
upplåta bostad”.86 Efter bolaget i Malmberget hade haft inneboende som en obligatorisk del
av sitt kontrakt förbjöds detta i deras nästa stadsbygge. Förbudet infördes trots att
bostadsbristen var mycket stor i Kiruna och att fler hyresgäster hade gett en större ekonomisk
vinst. Den direkta ekonomiska vinsten av arbetarbostäderna inte var den huvudsakliga
motivationen bakom byggandet, det var viktigare att endast gifta män och kvinnor skulle få bo
ihop. Bolaget såg även till att reglerna de satt upp efterföljdes. År 1904 anställde LKAB en
kasernvakt per kvarter för att se till att inga obehöriga övernattade i bostaden.87
Den bostadsbrist som fanns var för de boende i Kiruna en mycket pressande fråga på
grund av det kalla klimatet. Detta ledde till en enorm trångboddhet. De låga temperaturerna
tros även vara orsaken till att människor i staden mer naturligt hjälpte varandra med bostad
och tog in så många som möjligt i husen, och på så sätt hjälpte varandra att överleva.88 Petrus
Åkersson kom till Kiruna år 1899, och beskriver vintern år 1900 som följande:
De kunde vara så fullt på golvet, så det gick inte att komma fram till spisen på morron, då måste de sätta
sej opp först. En natt kom en rallare in till oss och fråga om han inte kunde få koka kaffe åt sej och dom
andra så skulle hustrun inte behöva stig opp.89

Händelsen utspelade sig vintern efter att LKAB uppfört ett fåtal arbetsbostäder. Det var även
under denna vintern som bolaget började riva kåkar trots att bostadsbristen var hög. Under
samma tid skrivs även förbudet mot inneboende in i deras hyreskontrakt. I diskussionerna
kring kåkstaden var inte målet att endast ge arbetare en bättre bostad. För att kunna skapa en
mer dygdig arbetare så var det också viktigt att huset var rätt form av bostad, vilket tycks ha
prioriterats högre än att arbetare skulle ha någon bostad alls. Den korrekta formen för arbetare
var att de skulle äga ett eget hem. Rivningar av kåkarna startade dagen efter att de fått
godkännande att börja sälja tomter. Hjalmar Lundbohm skriver ett brev till sin högra hand
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Bengt Lundgren att denna ska gardera sig juridiskt innan de börjar riva de hus som arbetare
själva byggt. "Var god sätt igång genast med detta så kunna vi i början af juli begära
afhysning af de besvärligaste".90 Själva rivandet av byggnader och i den ordning det skedde
var också något som kunde vara en del av processen. Rivandet av kåkarna korrelerar inte med
att arbetarbostäder var färdigställda, utan det var mark som kunde börja säljas. Detta gjordes
även på vintern när människor inte hade någon annan stans att ta vägen. Den troligaste
slutsatsen som kan dras av detta är att det inte handlade om att människor skulle ha
någonstans att bo som var det som prioriterades i första hand, utan snarare att människor
skulle köpa mark av LKAB och bygga sina egna hus.
Den stora bostadsbristen och de sociala problem om växte fram i området där de byggts
kåkar var något som bolaget visste om. Området var fortfarande under bolagets kontroll, och
det skedde hembesök ifrån bolaget till de områden arbetare bodde. Såhär står det i en rapport,
skickad till Hjalmar Lundbohm:
[---] vid hembesök i hemmen finner man dock att sådant existerar och i mycket ohygglig gestalt i det att
massor av öl och sprit finnes, men icke en matbit åt hustrun och barnen … Bot för sådant kan dock
säkerligen icke få genom förbudslagstiftning utan medlet är nog endast att folket sjelfva skall finna ett
dylikt lefnadssätt skamligt.91

Den enda lösningen emot detta handlade alltså om att man tänkte att arbetare endast skulle
kunna komma ur situationen genom att hjälpa sig själva. Med önskan om att bringa mer
ordning hade bolaget infört disciplinära åtgärder i form av avskedandet av dem som kom till
arbetet allt för berusade. Det var ett straff som bolaget implementerade ofta.92
Arkitekten Gustaf Wickman ansvarade för ritningarna av bostadshusen i bolagsområdet.
I husritningarna var det planerat att familjerna skulle ha egna ingångar till sina delar av
bostaden.93 I bebyggelseplanen (bild 2) är de svarta fyrkanterna planerade hus, antingen för
sex eller fyra familjer. Som utmärkt på planen skulle det vara en egen gång in till de separata
ingångarna. Att de flesta husen var planerade för flertalet familjer innebar inte att de ansågs
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vara mindre av ett eget hem för det. Inga inneboende, egen ingång, och gröna områden runt
omkring ansågs tillräcklig som ett eget hem för arbetare.94
Anledningen till att husen placerades i mitten av tomten var för att det skulle finnas luft
och natur mellan samtliga bostadshus. I det som sedan blev realiserat (bild 3, inringat område)
har husen istället flyttats till vägkanterna, men är fortfarande placerade så att de har ett
grönområde kring sig. Husen i bolagsområdet är ritade av Gustaf Wickman, och med en enda
arkitekt till majoriteten av husen hade de alla en enhetlig och utmärkande stil. Stilen skulle
komma att kallas ”Kiruna stilen”. Den enhetliga stilen användes som ett medel för att skapa
gemenskap. Som nämnt innan ville även disponenten ha en bostad som gick i stil med
arbetarbostäderna. Utformningen på husen är alltså något som är en del av projektet att skapa
gemenskap som ska finnas i det sociala rummet, och inte i ett klassmedvetande.
I den kommentar till stadsplanen som vi redan har sett skrev de att planen ”skola
styckas i tomter för att till bebyggande åt enskilde med äganderätt upplåtas […] De flesta
enskilda byggnader som komma att uppföras,bliva fristående och på tämligen stort avstånd
från varandra.”95 Att alla byggnader skulle ställas längre ifrån varandra skulle både ge
utrymmen till grönområden samtidigt som det skulle öka känslan av egna hem. Detta är något
om framkommer både i bebyggelseplanen och sedan realiserade stadsplanen.
Gruvarbetet var till sin struktur ett arbete som krävde unga män med stor rotation, trots
detta så är det mest för familjer som LKAB bygger sina arbetsbostäder. För att lösa det
problemet fick ogifta män hyra en sängplats i rum belägna ovanför där familjer bodde. Detta
var ett sätt för LKAB att tillgodose sina arbetsbehov. Den bakomliggande motivationen till att
de fick bo i samma hus som familjer var att familjefadern skulle se till att det var ordning i
hela huset, och på så sätt kunde de få bukt på ordningsproblemet.96 Med denna lösning fanns
det mer platser för unga män som behövdes i arbetet. Genom att då endast ha män som bodde
ihop, dessutom under ansvar av en familjefader, kunde man undvika situationen i Malmberget
där ogifta män och kvinnor bott tillsammans. En fader som ansvar för hela hushållet var
dessutom något som bättres passade in i den traditionella borgerliga familjen.
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I en tillbakablick, skriven av Hjalmar Lundbohm, utpekades det största misslyckandet
som det faktum att inte tillräckligt med arbetare köpt tomter och byggt egna hem.97 ”Den
tanke som var vägledande vid samhällens grundläggande, nämligen att söka förmå arbetarne
att uppföra smärre byggnader, innehållande bostäder åt en familj, har emellertid icke hittills
visat sig gå i uppfyllelse”.98 Här är det alltså uttryckligen ett eget hem som bolaget ville
uppmuntra befolkningen att bygga. För att underlätta för arbetare hade de erbjudit lån med låg
ränta. Lånen ansågs vara en viktig del av åtgärderna eftersom det knöt arbetaren närmare
företaget, vilket kunde öka lojaliteten. Den ekonomiska aspekten är central, då flera positiva
moraliska värden så som till exempel sparsamhet och nationalism kopplades samman med
ägandet av mark.
Hjalmar Lundbohm ansåg att det viktigaste för framtiden var att arbetare i Malmberget
och i Kiruna skulle börja bygga egna hem.99 Eftersom att det fått mindre genomslag än väntat,
skrev han att de börjat uppfostra ungdomen. Detta för att kunna uppmuntra god moral, och för
att påverka ungdomen som riskerades att förvildas av sysslolöshet grundades år 1905 Kiruna
Högre Folkskola.100 För pojkar fanns det yrkesutbildning eller en teoretisk linje för att skulle
få möjligheten att kunna komma vidare till realskolan. För flickor fanns husmodersskolan.
Målet med den utbildningen var att få kvinnor att arbeta i hemmet och att kunna sköta detta på
ett bättre sätt. Husmodersskolan var en tvåårig utbildning, som skulle bidra till att kvinnor
skulle få barn, arbeta i hemmet, och kunna erbjuda sina barn en bättre moralisk uppfostran.
Lundbohm skriver:
Skolan avser också att i sin mån undanröja den mycket gängse villomeningen, att kvinnoarbetet i hemmet
är till viss grad nedsättande och genom industrialismen dessutom blivit överflödigt, så att kvinnorna
måste söka sig verksamhet på andra områden. Skolan skall därjämte hava till uppgift att bibringa eleverna
ett visst mått av teoretiskt medvetande, som skall sätta husmodern i stånd att följa utvecklingen i den
andliga odlingens fält, att tillgodogöra sig den glädje i livet, som följer därmed, och att kunna giva sina
barn en god uppfostran.101

Skolan om program bygger vidare på planeringen av stadsplanen, och det är samma moraliska
värden som förmedlades. Detta skulle se till att barnen som föddes fick en ”rätt” uppfostran i
moralisk mening. För att uppnå detta inriktades åtgärder direkt till mödrarna. Det de vände sig
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emot var den förändringen i familjestrukturen som kom med industrialiseringen och
moderniseringen.
Yrkesskolan, som var ett alternativ för pojkarna, riktade in sig på att skapa en bättre
medborgare och arbetare. Lundbohm skrev att det är bra att vänja män vid ”nyttig
verksamhet” redan ifrån ungdomen, och att detta var anledningen till att LKAB infört både
yrkesskola och sommararbete.102 Målet med själva yrkesskolan beskriver Lundbohm som
följande:
gifva dem en stadig grund av kunskaper, icke blott i själva yrkesarbetet, utan också i sådana allmänt
bildande och teoretiska och praktiska ämnen, som kunna fodra deras utveckling i allmänhet, öka deras
duglighet som yrkesmän och göra dem väl skickade att fylla de uppgifter, som ställas på en god
medborgare.103

Detta synliggör den moraliska ambition som ligger bakom utbildningen, att redan på ett tidigt
stadium kunna forma de unga männen till goda arbetare och uppnå den moral som skulle
gynna samhället. Det som uttrycks här är samma mål som styrde utformningen av
stadsplaneringen. Skolan, och fostringen av de unga, blir så en del av samma projekt som
stadsplanen; de båda tillkom med ambitionen att forma arbetares moral. Som nämnt innan
handlade den visuella kulturen om att få bort de synliga klasskillnaderna i bygget. Det som
uttrycks i utbildningen är att kroppsarbetare i industrin ska få ett mer likvärdigt förhållande
till andra arbetare i samhället.
kommer hans sociala ställning att förbättras och den nuvarande klyftan mellan kroppsarbetare och andra
arbetare i samhället bliva mindre bred och djup än den nu är. Det är sålunda ett livsintresse för nationen
att ordna undervisningsväsendet på ett mera tillfredsställande sätt, och det är icke minst för
industriidkarna av den största vikt.104

Det vi ser här är återigen referenser till att utbildningen och moralen hos arbetare pekas ut
som något av intresse för hela nationen. Viljan att forma befolkningen till bättre arbetare
ligger direkt i bolagets intresse, men att yrkesutbildningen var för hantverkare som inte kunde
få anställning i bolaget, och endast i ett fåtal fall kunde driva sin hantverksverksamhet i
Kiruna tyder på att intresset sträckte sig utöver den direkta vinsten för bolaget. Istället skriver
Hjalmar Lundbohm om en önskan om en moraliskt förhöjande effekt för hela gruppen. Men
för att människor skulle trivas med sitt arbete ansågs det viktigt att börja träningen i tidig
ålder.

102

Lundbohm, 7 juli 1910, 1910, s. 12.

103

Lundbohm, Kiruna skolor, 1914, s. 8.

104

Ibid., s. 12.

25
De kopplingar som detta utbildande projekt har till ideologin bakom stadsplanering
belyser varför ett gruvbolag satsar pengar på att utbilda hantverkare som sedan förmodligen
inte kommer kunna ha verksamhet i Kiruna. Förutom att hålla gruppen unga pojkar
sysselsatta, är det också samma motiv som ligger bakom uppmuntran till hantverk och den
böjda formen på gatorna. Hantverket var ett sätt att aktivera det estetiska i hjärnan, på samma
sätt som böjda gator skulle göra.105 Dessutom skulle både de böjda gatorna och hantverket öka
känslan för naturen. Dessa två aspekter kunde då samarbeta och fungera som en hävstång för
att höja upp moralen i hela samhället.106 Att hantverk och böjda gator var något som saknades
i deras samtid pekas ut som anledningen till konstnärer så som Leonardo da Vinci och
Albrecht Dürer levde under medeltiden, och att man inte tycker sig finna några liknande
förmågor kring sekelskiftet.107

Sammanfattade slutdiskussion
I stadsplanen (bild 3) är området med tomter till försäljning betydligt större än den mark som
utgör bolagsområdet. Hos Brunnström och Eriksson förklarades detta med att LKAB inte ville
ta ansvar för byggandet. Då jag istället har fokuserat på Per Olof Hallmans efterlämnade
texter menar jag att det privata ägandet av mark och hus var en essentiell del av hela det
program av moralisk uppfostran som hade stadsplanering som sin kärna. Förutom den centrala
del ägandet intog innebar situationen som utspelat sig i Malmberget att det aldrig var något
alternativ för LKAB att kontrollera allt bostadsbyggande i staden, något som inte heller var
önskvärt ifrån bolagets håll. Däremot, betyder det inte att LKAB gav ifrån sig kontrollen över
staden. Det var fortfarande bolaget som ansvarade för försäljningen av tomter, deras starka
inflytande tog sig då ett annat uttryck än den direkta makten de hade över sina egna
arbetsbostäder. I det område med sålda tomter kunde inte LKAB styra utformningen på husen,
men var där ovilliga att förändra utformningen på gatumönstret. Bolagets oro för socialismens
inflytande och för att förlora kontrollen över stadsplaneringen syns inte minst i hur de snabbt
avskedade de arbetare som riktat kritik emot den.
Regleringsplanen som var inspirerad av medeltida stadsutformning skulle förflytta
solidariteten till hela samhället ifrån den enskilda samhällsklassen och på så sätt skapa lugn.
Till sin gruvverksamhet anställde LKAB endast unga män, men väljer trots detta att bygga
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och planera hem för familjer. De började tidigt med utbildning för kvinnor med målet att
uppmuntra dem att stanna hemma, föda barn, och sedan ge dessa barn en korrekt moralisk
uppfostran. Det exemplifierar skillnaden mellan befolkningen LKAB ville ha i samhället
Kiruna, och de som de var villiga att anställa till arbetet i gruvan. Erikson menade att
samhällets uppbyggnad berodde på att LKAB ville lösa arbetskraftsfrågan. Jag menar istället
att utformningen av Kiruna präglades av något mer än så. Om det endast var byggt för att lösa
arbetskraftsfrågan förklarar det varken varför de byggde för familjer eller varför LKAB river
kåkar som i flera fall var enda möjligheten till bostad för arbetare. Istället menar jag att hela
regleringen styrs av den moral de ville forma hos befolkningen. Problemen som
stadsplaneringen förväntades lösa var därför inte främst arbetskraften. Fokuset låg istället på
att höja moralen samt lösa politiska och sociala aspekter som utpekades som problem. Alla
försök och regleringar som skulle uppmuntra arbetare till att bygga egna hem, visar även på
att regleringen styrs av ett intresse för bostadsformen för deras arbetare snarare än det bygger
på det ointresse Brunnström presenterade.
Vad var då de problem som stadsplaneringen skulle lösa? De sociala problem var att
kvinnor och män som inte var gifta delade boende, men även det faktum att gruvarbetet
ansågs nedbrytande. De effekter som inneboende ansågs ha var moralisk degeneration i form
av upplösta familjeband och omoraliskt leverne, samtliga sådant som skulle förändras med
den nya stadsplanen. De politiska problem som identifierades var socialismen, vilket även
detta omtalades som ett socialt problem. Stadsplaneringen skulle lösa detta genom att ge
närhet till trädgårdar och naturen för att höja arbetare moraliska värde, även genom sitt böjda
gatunät som skulle aktivera sinnena hos befolkningen. Det nedbrytande i arbetet skulle
kompenseras med natur, hantverk och en gynnsam estetisk omgivning. Reformarbetet
gällande individen var att bygga för kärnfamiljer, och sedan uppmuntra familjebildandet
genom rätt skolning för flickorna. För pojkarna handlade det även om att genom hantverk och
övning i arbete skulle de trivas bättre i industriellt arbete. Främst handlande regleringen om
att uppmuntra arbetare att bygga egna hem för att åstadkomma de bästa moraliska effekterna.
Reformerna som riktade in sig på ett mer kollektivt plan var inte skilda ifrån de som
inriktade sig till individen, utan var egna hem och natur. Den önskade effekten var istället att
genom trädgårdsarbete skulle intresset flyttas från socialistisk organisering till
trädgårdsarbete. Ägandet var något borgarklassen ville skulle utgöra grunden för de sociala
banden i samhället. Det var något som skulle göra arbetarklassen mer lojala till nationen och
bolaget, och skulle minska den socialistiska organiseringen. Efraim Rosenius pekade
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dessutom ut arbetare vid järnvägen, som inte var knutna till någon form av ägande eller fast
bostad, som det största hotet då de snabbt kan sprida sin dåliga moral.
Den moraliske arbetare som regleringen förväntades forma skulle vara en skötsam
arbetare, som bodde med familj i ett eget hem med trädgård. Deras sinnen skulle hållas aktivt
genom den goda estetiken och skulle tillsammans med trädgårdarbete och hantverk forma den
goda moralen. I samma projekt syns i skolan som ville bevara den traditionella
familjebildningen samt genom hantverk skapa en arbetare som efter en omformning av sinnet
skulle trivas bättre med det kroppsliga arbetet. För att minska den sociala och politiska oron
skulle staden byggas så att de tydligaste klasskillnaderna inte skulle bli lika tydliga. På
utsidan, i det område som alla arbetare var tvungna att ta sig igenom för att komma till gruvan
hade husen ett enhetligt yttre och ambitionen var även att disponentbostaden skulle passa in i
detta. Bostäderna kunde också fungera som lönereglering, vilket var något som skulle
uppmuntra till bättre beteende. Genom att ha de svängda gatorna, naturen, och de egna
hemmen skulle intresset för socialism minska och i dess ställe skulle ett lugn och lojalitet med
bolaget och nationen komma. Alla dessa reformer, och samtliga aspekter av stadsplanen
förväntades alltså forma individen och kollektivet till en befolkning som passade bolaget.
Regleringen av Kiruna är ett exempel på det nationella borgerliga projektet som med god
estetik och en ny levnadsmiljö skulle uppfostra en ny moralisk arbetarklass.
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Bilagor
Bild 1: Regleringsplan Malmberget

Malmbergets Regleringsplan, ritad av ingenjören Henrik Wennerström. Fastställd år 1899 .108

108

Hämtad ur: Brunnström, Kiruna Del I, 1981, s. 126.
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Bild 2: Bebyggelseplan bolagsområdet

Per Olof Hallmans planskiss för bolagsområdet, år 1900.109
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Original LKAB: arkiv, Kiruna. Hämtad ur Brunnström, Kiruna Del I, 1981, s. 134.
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Bild 3: Kirunas stadsplan

Karta över stadsplanen, bolagsområdet, och en del av järnvägsområdet. Karta ifrån ca 1912. Siffror av
Brunnström som lokalisering för de byggnader som diskuteras.110 Tillagda färgmarkeringar: Gul cirkel =
Disponentbostaden. Grön cirkel = Bolagsområdet.
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Original LKAB:s arkiv i Kiruna. Här tagen ur: Brunnström, Kiruna Del II, 1980, s. 12.

