
 

 

Lort-Sveriges död 

Retoriska strategier i Ludvig Nordströms Lort-Sverige 

 

Elise Olander 

 

 

 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: Master 

Poäng: 45 hp 

Ventilerad: VT 2019 

Handledare: Otto Fischer 

Examinator: Mats Rosengren 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom retorik 



1 

 

Innehåll  

1. Inledning .................................................................................................................................. 2 

1.1 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 3 

1.2 Om Nordström, radioreportagen och boken ........................................................................... 4 

2. Teoretisk utgångspunkt: Den retoriska situationen ....................................................................... 7 

2.1 Det retoriska problemet, hindren och publiken ....................................................................... 8 

3. Historisk bakgrund ...................................................................................................................11 

3.1 Det svenska folkhemmet .....................................................................................................12 

3.1.1 Socialsverige eller ”Socialdemokraternas Sverige” .........................................................14 

3.2 Hemmets symboliska betydelse ...........................................................................................17 

3.2.1 Samhället som summan av hemmen...............................................................................19 

3.3 Begreppet ”folk” .................................................................................................................20 

3.3.1 Svensk folkbildning ......................................................................................................22 

3.4 Bostadspolitiken under 1930-talet ........................................................................................24 

3.4.1 Den nya bostadsinspektionen 1936 ................................................................................25 

4. Tidigare forskning ....................................................................................................................27 

4.1 Funktionalismen .................................................................................................................27 

4.2 Journalistrollen och reportaget som genre .............................................................................29 

4.3 Ludvig Nordström och Lort-Sverige .....................................................................................31 

5. Analys .....................................................................................................................................34 

5.1 Nordström etablerar sitt ethos ..............................................................................................35 

5.2 Det gåtfulla folket ...............................................................................................................45 

5.3 Folket, som flyr ..................................................................................................................52 

5.4 En värld som gått, en värld som måste komma ......................................................................61 

5.5 Lort-Sveriges död ...............................................................................................................67 

6. Avslutande diskussion ..............................................................................................................74 

Källor ..........................................................................................................................................78 

Bilaga..........................................................................................................................................84 

 

  



2 

 

1. Inledning 

Och jag skulle få se dem, jag fick se dem, det kan herrskapet skriva upp. Jag fick se, vad jag icke 

trott: Lort-Sverige. Och då avser jag icke bara kroppslig lort utan även andlig. Och i alla klasser.1 

 

”Lort-Sverige” har blivit en symbol för det mesta i Sverige som har med smuts, bristfällig 

hygien och fattigdom att göra. Begreppet myntades för första gången 1938, för drygt 80 år 

sedan, i Ludvig ”Lubbe” Nordströms radioserie ”Med Ludvig Nordström på husesyn”. Under 

hösten samma år kom boken Lort-Sverige (1938) ut, vilken baserades på radiointervjuerna. På 

uppdrag av Radiotjänst reste Nordström runt på den svenska landsbygden, tillsammans med 

sin vapendragare Axel Hedin, för att visa upp de miserabla förhållanden som många svenskar 

levde under vid den här tiden. Sveriges bostäder tillhörde nämligen en lång bit in på 1900-

talet – och så även när reportagen gjordes i slutet på 1930-talet – de sämsta i Europa. I 

synnerhet de statarlängor och torpstugor som besöktes under resans gång var dragiga, fuktiga 

och kalla. De var även många gånger dyra och små. Bostäderna med en ofta förekommande 

trångboddhet påverkade hälsan hos de boende och ledde till att både sjukdomar och löss 

spreds.2  

Radioreportagen och den senare sammanställda boken väckte stor debatt; starka reaktioner 

kom från flera håll i landet och innebar allt från landsomfattande hyllningar till hård kritik, 

något som framgår inte minst av de tidningsartiklar som publicerades under denna tid. En del 

kritiker hävdade att Nordström var en sensationsmakare och att han ägnade sig åt 

skräckjournalistik som bestod av svepande generaliseringar och överdrifter.3 Till dem som var 

mest upprörda hörde skåningarna, som i reportagen fick en hel del attribut tillskrivna.4 När 

man läser Lort-Sverige kan man förstå att de inte var helt nöjda med hur de framställdes i 

                                                                 
1 Ludvig Nordström, Lort-Sverige, Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag 1938, s. 18. I fortsättningen 

kommer jag att referera till boken i löpande text enligt L-S: 18. 

2 Jenny Björkman, ”Folkets hem”, Sveriges historia 1920–1965, Dick Harrisson (red.), Stockholm: Nordstedts 

2012, s. 529.  

3 Se exempelvis ”Lubbe Nordströms radioföredrag.”, Provinstidningen Dalsland 1938- och ”Radioserien 

överdriven.”, Söderhamns tidning 1938-12-06. 

4 Detta illustreras inte minst av Edvard Persson som i sången ”Vi klarar oss nog ändå” från filmen Skanör-

Falsterbo (1939) tar skåningarna i försvar. Texten kan ses som en direkt reaktion på reportagen. Se även Max, 

”Veckans krönika”, Falu Länstidning 1938-10-30 och ”Lubbe bad inte prästen om ursäkt”, Göteborgs Aftonblad 

1938-12-03. I den senare intervjuartikeln beskriver Nordström vad han uppfattar som en omsvängning hos 

skåningarna som han menar inledningsvis reagerat starkt på hans skildringar. 
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reportagen. I en passage i boken återger Nordström ett samtal med en doktor som svarat på 

frågan vad smutsigheten i Skåne kan tänkas bero på: 

Ja, sade han allvarligt, skåningen är skitig, det står inte att förneka. Man får vid konstaterandet av 

detta ostridiga faktum antagligen ta med i beräkningen, att han så länge haft det mest intima samliv 

med djur: hästar, kor, får, svin, höns […]  (L-S: 123) 

 

I Sverige gjordes en del reformer under 1930-talet för att råda bot på bostadsförhållandena. 

Bland annat tillsattes en bostadssocial utredning 1933 vilket tre år senare resulterade i en 

skärpt bostadsinspektion som blev obligatorisk enligt 1936 års hälsovårdsstadga. Vad 

Nordström visade i reportagen var att bostäderna år 1938 fortfarande var i uselt skick. Han 

ville därför berätta för människor runtom i Sverige hur det faktiskt såg ut i vad som skulle 

vara ”det lyckliga Folkhemmet, världens föregångsland!” (L-S: 18) Svenskarna, skriver han i 

bokens förord, måste se verkligheten för att det ur Lort-Sverige ska kunna stiga det nya, 

moderna Sverige. (L-S: 11–12) Denna uppsats undersöker hur Nordström gör i boken Lort-

Sverige för att visa sina läsare det stora samhällsproblem som han menade att 

bostadssituationen innebar för Sverige och dess framtid. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats analyseras retoriska strategier i Ludvig ”Lubbe” Nordströms reportagebok 

Lort-Sverige från 1938. En sådan analys görs i syfte att förklara på vilket sätt reportagen 

väckte debatt och fick betydelse för den svenska bostadspolitiken. Nordströms ”projekt” har 

nämligen, oaktat om det var hans avsikt eller ej, nära förknippats med – och ibland tolkats 

som medskapare till – starten för det svenska folkhemsbygget. I en tid då bostadssituationen 

var en av de mest brännande frågorna torde därför omständigheterna som rådde under tiden då 

Lort-Sverige skrevs ha spelat en stor roll för vilken betydelse reportaget fick och – inte minst 

– tillmätts i efterhand.  

 

Radiotjänst hade gett Nordström i uppdrag att kartlägga de undermåliga bostäderna på den 

svenska landsbygden. I Lort-Sverige görs dock inte enbart en demonstrativ uppvisning av de 

usla bostäderna; det som situationen kräver, enligt Nordström, är istället att finna svaret på 

hur människorna som bor i dessa bostäder är beskaffade. Det senare var inte särskilt 

anmärkningsvärt, emedan det under denna tid ansågs finnas en stark koppling mellan 

bostädernas tillstånd och de boendes själsliga tillstånd. Denna syn gav upphov till de 

bostadspolitiska reformer som genomfördes från mitten av 1930-talet i form av exempelvis en 
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bostadsinspektion och statligt initierade radioprogram, föreläsningar och kurser vars syfte var 

att lära svenska folket att bo bättre. Däri fanns en föreställning om att det var genom bostaden 

som man kunde skapa bättre, friskare människor och medborgare som engagerade sig i 

samhället. Mot denna bakgrund var det ett stort problem för samhället om bostäderna var 

undermåliga. Att reportagen fått en annan vinkel är alltså en följd av att den retoriska 

situationen har förändrats.  Det är inte längre, menar Nordström, att det byggs för få bostäder 

eller att det saknas kapacitet för att förbättra det befintliga beståndet som är det mest akuta 

problemet i bostadsfrågan; det är livet som levs i och synen på bostaden som nu även måste 

förändras. 

 

Frågeställningarna nedan kan ses som verktyg för att undersöka materialet och rekonstruera 

den retoriska situation som Lort-Sverige befinner sig i. Jag utgår i huvudsak från följande 

frågeställningar: 

 

- Vilket är det retoriska problemet? 

- Hur etablerar Nordström sitt ethos? 

- Vilka retoriska hinder har Nordström att bemästra? 

- Vilka attribut tillskriver Nordström de människor som han möter? 

- Vilken publik är det Nordström försöker övertyga? 

 

De ovan ställda frågorna ska ses som stödfrågor för att uppnå syftet med uppsatsen. De 

korresponderar således inte helt med någon enskild del av analysen.   

1.2 Om Nordström, radioreportagen och boken 

Ludvig Nordström föddes den 25 februari 1882 i en borgerlig familj i Härnösand. I slutet av 

seklet drabbades familjen av en konkurs varpå de vistades en kort tid i Stockholm för att 

sedan vända hem till Härnösand igen. Vid 19-års ålder flyttade Nordström till Uppsala för att 

läsa bland annat litteraturhistoria och filosofi. Ett par år senare flyttade han tillbaka till 

Norrland där han började arbeta som journalist på Sundsvalls Tidning följt av Västernorrlands 

Allehanda. Från 1908 och framåt verkade han som fri författare och skrev till en början mest 

skönlitterärt. Under 1920-talet ändrade Nordström riktning på sitt skrivande och därefter kom 

reportaget att bli den dominerande genren hos honom. Det skrivs många reportage- och 

reseböcker på 1930-talet. En av dessa är Lort-Sverige, som har kallats för Sveriges första 
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socialreportage.5 Mediehistorikern Gunnar Hallingberg har beskrivit programserien om ”Lort-

Sverige” som ”en inspektionsresa med medicinalstyrelsen i bakgrunden, ett slags husesyn i 

den efterblivna delen av folkhemmet, verkställd med husförhörsmetoder.”6  

 

Både radioreportagen och den senare sammanställda boken följer den resa Nordström och 

hans chaufför och ljudtekniker Hedin gjorde genom Sverige.7 Resan inleddes den 25 april 

1938 hemma hos Nordström på Söder i Stockholm och gick sedan vidare ner till Skåne. 

Därefter begav sig Nordström och Hedin upp genom Sveriges landskap till Lappland för att 

sedan vända söderut igen, med avslut i Närke. Öland och Gotland besöktes inte under resan. 

Undersökningen gjordes på uppdrag av det statliga A/B Radiotjänst (numera Sveriges Radio) 

efter en plan uppgjord av Medicinalstyrelsen, som fram till 1968 var en statlig myndighet med 

ansvar för hälso- och sjukvården. Denna plan bestod av att besöka 43 av landets 

provinsialläkare för att, som Nordström själv beskriver det, ”få en så allsidig bild som möjligt 

av bostadsbristerna på Sveriges landsbygd av idag.”8 Dessutom skulle Nordström under 

resans gång besöka 27 av landets präster, vilka var utsedda av Diakonistyrelsen i Stockholm, 

för att få en föreställning om huruvida det kunde konstateras något samband mellan 

”bostädernas tillstånd och det allmänna andliga tillståndet.” (L-S: 13)  

 

Radioreportagen var uppdelade i tio avsnitt vilka sändes i en följetong under hösten 1938. 

Dessa blev sedermera 435 sidor i den bok som kom ut i november samma höst. Det är i 

huvudsak boken, och inte de bakomliggande radioreportagen, som ska analyseras i denna 

uppsats. Detta görs dels för att avgränsa materialet, men också för att Nordström har lagt till 

vissa moment i boken som är särskilt intressanta att analysera retoriskt, och som inte finns i 

radioreportagen. Det som har tillkommit i boken är Nordströms egna reflektioner och hans 

”bakom kulissen”-diskussioner med Hedin som ofta sker i bilen på väg till och från 

                                                                 
5 Peter Forsgren, ”Romanen och det moderna samhället: Ludvig Nordström och romangenrens förnyelse”, Tilltal 

och svar: studier tillägnade Beata Agrell Åren, (red. Jenny Bergenmar, Mats Jansson, Johanna Lundström 

Gondouin & Mats Malm), Brutus Östlings Bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag 2009 s. 190–200. 

6 Gunnar Hallingberg, Stockholm - Motala: Radion i Sverige från 20-tal till 50-tal, Stockholm: Atlantis 1999.  

7 Jmf. ”Lubbe Nordström inför sin reportageresa (1938)”, Avgörande ögonblick, Sveriges radio, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5662736 (2019-01-15). I denna radiosnutt 

sammanfattar Nordström mer detaljerat vilken väg som han och Hedin tog genom Sverige. 

8 L-S: 13. En provinsialläkare var fram till 1963 en statligt anställd läkare som hade hand om hälso- och 

sjukvården på landsbygden. Fastän provinsialläkaren enligt instruktion skulle arbeta förebyggande fick de av 

ekonomiska skäl även ägna sig åt sjukvård.  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5662736
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besöksplatserna. Utöver detta finns det illustrationer i boken som är gjorda av författaren 

själv. Illustrationerna kommer dock endast att beröras kort i undersökningen, för att därefter 

inte bli föremål för någon djupare analys. Utöver boken kommer jag att undersöka de 

tidningsartiklar som skrevs om radioreportagen under slutet av 1938. Dessa artiklar ligger 

nämligen ofta till grund för vad Nordström väljer att ta upp i boken och hur han väljer att 

uttrycka sig. Vissa avsnitt i boken, inte minst där han argumenterar för sin trovärdighet som 

journalist, kan ses som ett direkt svar på den kritik som hade riktats mot hans reportage i 

radio. Dessutom har han i boken kunnat förtydliga missuppfattningar som uppstått i och med 

reportagen för att upprätthålla sitt ethos och styra människors uppfattningar om reportagen.  
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2. Teoretisk utgångspunkt: Den retoriska situationen 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är Lloyd F. Bitzers beskrivning av den 

retoriska situationen. ”Den retoriska situationen” myntades först av Bitzer i och med artikeln 

”The rhetorical situation” som publicerades i tidskriften Philosophy & Rhetoric (1968).9 Den 

bitzerska modellen kommer att kompletteras med dess största kritiker, Richard E. Vatz. Vatz 

skrev sex år senare ”The Myth of the Rhetorical Situation” (1973) där han i princip vänder 

upp och ner på Bitzers teori.10 Medan den förra, Bitzer, menar att ett tal eller en text är ett svar 

på en redan given situation, hävdar den andra, Vatz, att densamma är en produkt skapad av en 

talare. Lort-Sverige aktualiserar den teoretiska diskussion som förts kring huruvida situationer 

skapar retorik eller om retorik skapar situationer: Är det Nordström själv som väljer att lyfta 

fram den mänskliga aspekten av bostadsfrågan eller griper han bara tag i kairos, det ögonblick 

där ett yttrande framstår som passande?  

 

Magnus Ullén hävdar i sin text ”Den retoriska situationen – Jimmie Åkessons sommartal om 

Anders Behring Breiviks 2083” i Retorisk kritik (2014) att istället för att se Vatz som en 

motpol till Bitzer kan dennes teorier om den retoriska situationen fungera som ett användbart 

komplement till Bitzers modell.11 Ullén menar att motsättningen mellan Bitzer och Vatz 

endast är skenbar; det går inte att säga att retorik skapar situationer eller vice versa utan det är 

snarare så att ”retoriskt tal genomsyrar ständigt den situation det ingår i, precis som 

situationen återverkar på den retorik som produceras inom dess ram.”12 Det föreligger alltså 

en skillnad som Ullén inte menar får teoretiska implikationer; de båda tar blott tag i den 

retoriska situationen från olika håll – den ena, Bitzer, från analytikerns och den andra, Vatz, 

utifrån talarens.13 Tillämpat på Lort-Sverige kommer dessa två olika infallsvinklar vara 

behjälpliga eftersom de bidrar till att belysa flera aspekter av Lort-Sverige. Bitzer erbjuder 

mer användbara verktyg och tillämpas huvudsakligen i analysen för att sedan kompletteras 

med Vatz mer etiska perspektiv. 

                                                                 
9 Lloyd F. Bitzer, ”The rhetorical situation”, Philosophy & Rhetoric, vol. 1, 1968:1, s. 1–14. 

10 Richard E. Vatz, ”The Myth of the Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, vol. 6, 1973:3, s. 156. 

11 Magnus Ullén, ”Den retoriska situationen – Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breiviks 2083”, 

Retorisk kritik , Jon Viklund, Patrik Mehrens och Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 198. 

12 Ullén 2014, s. 198. 

13 Ullén 2014, s. 210. 
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2.1 Det retoriska problemet, hindren och publiken 

För Lloyd F. Bitzer är ett retoriskt tal eller text alltid situationell i meningen att det är ett svar 

på en redan given situation. I Bitzers modell är retorn i sig inte nödvändig för den retoriska 

situationen. Därmed inte sagt att retorn saknar förmågan att inverka på situationen. Dennes 

ethos finns inskriven som en av alla de möjliga restriktioner som talet måste förhålla sig till 

för att vara övertygande.14 Alla situationer måste enligt Bitzer besvaras på ett för situationen 

passande sätt och det blir därmed upp till talaren att kunna avläsa denna korrekt.15 Nordströms 

karaktär blir således inte betydelselös för hur reportagen tas emot, utan bör ses som en 

ofrånkomlig förutsättning som han med hjälp av retoriska medel har möjlighet att vända till 

sin fördel.16 I en Bitzersk syn på vad som utmärker en retorisk situation skulle talararens ethos 

räknas till ett av alla constraints, det vill säga de förutsättningar som talaren har att ta hänsyn 

till för att kunna övertyga sin publik om att upphäva det problem som denne formulerar.17  

De förutsättningar som kan återfinnas i en retorisk situation utgörs av exempelvis personer 

eller händelser och kan handla om sådana saker som attityder, fördomar, traditioner och så 

vidare. Det handlar alltså om förhållanden i situationen som kan begränsa eller möjliggöra det 

beslut eller den handling som behövs för att förändra den tvingande nödvändigheten. Utöver 

de som redan finns i den retoriska situationen adderar även en retor ytterligare faktorer när 

denne träder fram. Retorn måste därför även förhålla sig till eller utnyttja de begränsningar 

eller möjligheter som som han för med sig in i situationen – till exempel hens karaktär, 

logiska bevis och vilket uttryckssätt hen väljer att använda sig av.18  

För att det ska handla om en retorisk situation måste den förutom dessa förutsättningar även 

innefattas av två andra komponenter, en retorisk publik, audience, och en tvingande 

nödvändighet eller ett retoriskt problem, exigence. Det senare innebär att det krävs ett slags 
                                                                 
14 Bitzer 1967, s. 8. 

15 Bitzer 1967, s. 11. 

16 Denna syn på talaren föregås av Aristoteles diskursiva syn på ethos som konstrueras genom talet. Det som har 

med ethos att göra är hur han förhåller sig till de förutfattade meningarna som publiken kan tänkas ha om honom 

när han etablerar sitt ethos. (Aristoteles, Retoriken, Johanna Akujärvi (övers.), Retorikförlaget: Åstorp 2012, 

1356a.) 

17 Bitzer 1967, s. 8. Ordet constraints är svåröversatt. Det översätts ofta till hinder eller restriktioner men denna 

översättning är aningen snäv med hänsyn till vad Bitzer faktiskt avser. Jag väljer här att använda mig av ordet 

förutsättningar som både kan syfta på begränsningar, som inbegrips i orden hinder och restriktioner, och 

möjligheter. 

18 Bitzer 1967, s. 8. 
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påträngande behov, en ofullständighet i form av ett fel eller en brist av akut karaktär som 

inbjuder till förändring. Om en förändring kan sättas igång och helt eller delvis genomföras 

med hjälp av tal, eller i detta fall en text, kan situationen karaktäriseras som en retorisk 

situation.19 I linje med Bitzer skulle man kunna hävda att det retoriska problemet som sådant 

uppstår oberoende av Nordström, det spelar ingen roll att det är just han som talar eller – för 

att tala med Bitzer – ”svarar” på situationen. Vatz ställer sig kritisk till att det skulle finnas ett 

redan givet retoriskt problem. Utgångspunkten i Vatz artikel är att det inte finns någon 

inneboende mening i olika händelser, fakta eller ”situationer” utan att detta förmedlas till oss 

genom språket. I Vatz kritik av Bitzers artikel betonar han att ”the facts or events 

communicated to us are choices, by our sources of information.”20 Varje talare väljer alltså 

vilka fakta eller vilka händelser som hen lyfter fram för sin publik. Detta val implicerar i sin 

tur vad talaren anser är relevant och värt att belysa.21 Hur talaren sedan väljer att berätta om 

och uttrycka sig om en händelse skapar i sin tur meningsfulla situationer. Det går enligt Vatz 

inte att komma ifrån att språk alltid är värdeladdat.22 

Den tredje komponenten som utmärker en retorisk situation är att det ska finnas en publik, 

audience, som äger förmågan att upphäva det retoriska problem som talaren formulerar.23 För 

att undersöka vilken publik som Nordström ämnar övertyga i boken måste analysen därför 

först rekonstruera vem som är den föreställda läsaren. I denna föreställning finns en intention 

att skapa den läsare man vill nå fram till, som författaren uppfattar äger förmågan att förändra 

det problem som framställs i texten. Som retorikern Jon Viklund skriver visar den litterära 

texten en mer eller mindre explicit kommunikation mellan författaren och den tänkta 

publiken. Att läsa Lort-Sverige retoriskt innebär således att synliggöra författarens försök att 

göra sitt verk effektivt i förhållande till denna föreställning.24 Chaïm Perelman och Lucie 

Olbrechts–Tyteca skriver i The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation (1969) att när 

                                                                 
19 Bitzer 1967, s. 6. 

20 Vatz 1973, s. 156. 

21 Vatz citerar här Perelman: ”By the very fact of selecting certain elements and presenting them to the audience, 

their importance and pertinency to the discussion are implied.” (Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts -Tyteca, 

The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation , John Wilkinson och Purcell Weaver (övers.), London: 

University of Notre Dame Press 1969, s. 116–117; Citerad i Vatz 1973, s. 157).  

22 Vatz 1973, s. 157. 

23 Bitzer 1967, s. 6. 

24 Jon Viklund, ”Det retoriska maskineriet. Det går an. J.L. Almqvist och det ideala övertygandets teknik”, 

Tidskrift för litteraturvetenskap, årgång 34, 2005: 1–2, s. 56.   
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retorn formulerar sin text har denne en publik i åtanke som är konstruerad och passande för 

situationen. För att finna passande argument för situationen måste denne därför förhålla sig 

till vilka allmänna uppfattningar, doxa, som publiken kan tänkas ha.25  

För att kunna avläsa vilken den föreställda läsaren är i Nordströms fall är Bitzers indelning av 

den retoriska situationens utvecklingsstadier särskilt användbar. Denna utveckling går från en 

början till en mognads-, övermognads- och till sist en upplösningsfas. Den första, början, är 

då ett problem framträder. Det gäller då för retorn att få mottagaren medveten om problemet.  

När detta problem, tillsammans med publiken och förutsättningarna, ligger i ett gynnsamt 

förhållande till varandra inträder den andra fasen, den så kallade mognadsfasen. När 

situationen utvecklas ytterligare är det svårare att påverka mottagaren. Situationen är då 

övermogen, vilket beror på att problemet delvis har lösts, att en del bildat sig en klar åsikt i 

frågan eller att intresset för den inte finns kvar. Den påföljande och sista fasen av den 

retoriska situationen är upplösningen som sker då problemet inte längre kan åtgärdas med 

retorik, att det redan har lösts eller att det av någon annan anledning har upphört att vara ett 

problem.26 

  

                                                                 
25Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, John Wilkinson 

och Purcell Weaver (övers.), London: University of Notre Dame Press 1969, s. 19, 23–24. 

26 Bitzer 1967, s. 12–13. 
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3. Historisk bakgrund 

För att ge sig i kast med att rekonstruera den retoriska situationen behövs först och främst en 

beskrivning av den historiska kontext som Lort-Sverige skrevs i. Den betydelse för samhället i 

stort som Nordström lägger in i bostäder och det liv som levs i dem, både sammanfaller med – 

och går i polemik mot – de tankar om folkhemmet som fanns under denna tid. Den första 

delen av denna uppsats, ”3.1 Det svenska folkhemmet”, upptas därför inledningsvis av en 

beskrivning av socialdemokraternas väg till makten. Den är förenad med den politiska kamp 

som från början av 1900-talet fördes kring begreppet ”folkhem”. Denna kamp vanns i 

slutändan av Socialdemokraterna med Per Albin Hansson i spetsen, som använde begreppet 

som ett retoriskt slagord för att forma partiets politik från slutet av 1920-talet och framåt. Det 

blev sedermera den mest kraftfulla metaforen för den svenska välfärdsstaten och användes så 

småningom av Socialdemokraterna ihop med uttrycket ”vi som byggde landet”.27 När 

Nordström, som politiskt hyste socialdemokratiska sympatier, skriver Lort-Sverige sex år 

efter ”folkhemsbygget” startade jämför han detta ”folkhem” med den verklighet som han 

beskriver och möter på sin resa.28  

Det är ingen slump att det var just begreppet ”folkhem” som blev föremål för en ideologisk 

strid under 1900-talet. Orden ”folk” och ”hem” var särskilt laddade under de första årtiondena 

på 1900-talet. De har vid olika tidpunkter haft olika politiska och sociala betydelser. Enligt 

historikern Nils Edling var just ordet hem ”ett av sekelskiftets mest laddade ord, känslomättat 

och med stort symbolvärde.”29 Den förändring som skedde i början av 1900-talet i synen på 

vad som utgjorde ett gott hem och en god bostad, beskrivs i den tredje delen; ”3.2 Hemmets 

symboliska betydelse”. Denna bakgrund är viktig för att förstå vilka problem relaterade till 

bostäderna som Nordström formulerar i Lort-Sverige.  

 

Den tredje delen, ”3.3 Begreppet ’folk’”, utreder det för analysen betydelsefulla ordet ”folk”, 

hur det använts och i synnerhet dess relation till svensk folkbildning. Det har i sin tur 

                                                                 
27 Kjell Blückert, ”Att erövra folket. Folkhemmet och folkkyrka som metaforer för hegemoni”, Krister Ståhlberg 

(red.), Mångkulturalitet och folkligt samarbete, 2000:24, s. 90. 

28 Nordström blev medlem i SAP 1914 och stod dem politiskt närmast under hela sitt liv, även om detta senare 

kom att tonas ned.  (Sverker Sörlin, som själv forskat om Nordström, sammanfattar forskningen kring Nordström 

i ”Ludvig A Nordström”, Riksarkivet, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/8333 (2019-03-10)).  

29 Citerad i Ann-Kristin Wallengren, Välkommen hem Mr Swanson: Svenska emigranter och svenskhet på film, 

Lund: Nordic Academic Press 2013, s. 17.  
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betydelse för att förstå vad Nordström menar när han talar till och om de människor som han 

möter på sin resa. Under mellankrigstiden blev betydelsen av ”folk” i meningen ”den breda 

massan” föremål för flera intellektuella diskussioner i och utanför Sverige. Den ”fara” som 

massväldet kunde innebära hade teoretiserats redan i slutet av 1800-talet inom den disciplin 

som kallas för masspsykologi. Dessa idéer fick några decennier senare stor betydelse för de 

politiska omvälvningar som skedde ute i Europa under 1920- och 30-talet, liksom här i 

Sverige. Masspsykologins inverkan på den svenska politiken under denna tid relaterar till den 

då pågående folkuppfostran eller folkbildningen som skedde i Sverige i form av tidningspress, 

radio, böcker, inspektioner och föreläsningar. Detta blev ett medel för att hantera det problem 

man var rädd kunde uppstå med den primitiva, lättpåverkade massan. 

 

I den fjärde delen, ”3.4 Bostadspolitiken under 1930-talet”, sammanfattas den bostadspolitik 

som fördes under detta decennium. Denna politik hade som mål att förhindra den tilltagande 

avfolkningen av landsbygden som skedde under detta årtionde. Denna avfolkning får enligt 

Nordström en direkt konsekvens för bostädernas bestånd på landsbygden. I denna del av 

uppsatsen följer även ett avsnitt om den införda bostadsinspektionen 1936, som främst riktade 

sig till de hem där det fanns misstankar om misskötsel. Bostadsinspektörerna, en roll 

Nordström ibland ikläder sig när han gör sina hembesök, var ett av de medel staten använde 

sig av för att uppfostra människor i hur man ansåg att dessa skulle bo och leva.  

3.1 Det svenska folkhemmet 

Statsvetaren Hans Dahlqvist gör i sin text ”Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellen vs Per Albin 

Hansson” i Historisk Tidskrift (2002) en jämförelse mellan hur Rudolf Kjellén respektive Per 

Albin Hansson använder begreppet ”folkhem”.30 Han menar att problemet i den tidigare 

forskningen har varit att många har behandlat det som att det skulle finnas en underliggande 

och sedan lång tid tillbaka oföränderlig svensk mentalitet inbegripen i folkhemsbegreppet. 

Den svenska historien tenderar därmed att framstå som linjär, med en klar början och ett klart 

slut. Forskningen i ämnet har med denna utgångspunkt därför varit inriktad på att finna 

ursprunget till metaforen ”folkhem” eftersom det i efterhand blivit en symbol för landet 

Sverige.31   

                                                                 
30 Hans Dahlqvist, ”Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellen vs Per Albin Hansson”, Historisk Tidskrift, vol. 122, 

2002:3, s. 445–465. 

31 Dahlqvist 2002, s. 446–447. 
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Enligt Anders Isaksson, som skrivit boken Per Albin 3: Partiledaren (1996), var det först och 

främst i högerkretsar som ordet ”folkhem” användes i början av 1900-talet.32 Statsvetaren och 

högermannen Rudolf Kjellén, som hade en nationalistisk-konservativ politisk hållning, 

beskrev i sin vision av Sverige det som ”det lyckliga folkhem, som det är ämnadt att blifva”.33 

Ordet kom decenniet senare att användas frekvent av både vänster- och högerpartier. Det 

pågick en ideologisk strid partierna emellan om vem som skulle ha tolkningsföreträde över 

begreppet.34  Med facit i hand kan det konstateras att det var Socialdemokraterna med Per 

Albin Hansson som partiledare som vann den kampen.35 Isaksson menar att begreppet 

”folkhem” aldrig användes med den kraft eller målmedvetenhet i högerkretsar som det sedan 

kom att göras inom socialdemokratin.36 Med det sagt kom flera av de ord och begrepp som 

tidigare använts av de konservativa att inbegripas i vad som sedan blev ”det 

socialdemokratiska folkhemmet”.37  

I den ovan nämnda artikeln ställer alltså Dahlqvist sig kritisk till synen på folkhemsmetaforen 

som statisk eftersom det inneburit att vissa forskare tolkat en del gestalter som företrädare för 

denna metafor även om de bara hyst ideal som anknyter till denna.38 När Kjellén plockar upp 

                                                                 
32 Kjellén var inte först med att använda detta ord. En riksdagsman vid namn Alfred Pettersson beskrev 

exempelvis samhället 1906 som ”ett människohem, ett folkhem”. Ordet nämndes även av Mannfred Björkqvist, 

aktiv inom ungkyrkorörelsen, när han beskrev Uppsala domkyrka som ett ”andligt folkhem”. För honom blev det 

närmast synonymt med folkkyrka. Det som främst brukar diskuteras i statsvetenskaplig forskning är emellertid 

Björkqvists mer kända svärfar Kjellén och hans användande av ordet ”folkhem”. (Anders Isaksson, 

”Folkhemmets födelse”, Per Albin 3: Partiledaren, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1996, s.188 ff.) 

33 Rudolf Kjellén, ”Nationalism och socialism”, Politiska essayer 1915, s. 56. 

34 Dahlqvist 2002, s. 447.  

35 Isaksson, ”Folkhemmets födelse”, 1996, s.188. Se även Dahlqvist 2002, s. 464. 

36 Isaksson, ”Folkhemmets födelse”, 1996, s.188.  

37 Detta är numera i princip vedertaget inom forskningen om folkhemsbegreppet. Se exempelvis i Dahlqvist 

2002, s. 445–465, Mikael Hallberg och Tomas Jonsson, ”Per Albin Hansson och folkhemsretorikens framväxt”, 

Makten, medierna och myterna. Socialdemokratiska ledare från Branting  till Carlsson, Stockholm: Carlssons 

1996, s. 127–128 och s. 155 ff. och Blückert 2000, s. 90–92. 

38 Dahlqvist 2002, s. 446–447. Dahlqvist kritiserar här specifikt Fredrika Lagergrens karaktärisering av både 

Rudolf Kjellén och Ellen Key som folkhemsideologer i hennes avhandling På andra sidan välfärdsstaten. En 

studie i politiska idéers betydelse (Fredrika Lagergren, På andra sidan välfärdsstaten. En studie i politiska idéers 

betydelse, (diss.) Göteborg: Göteborgs universitet 1999). Dahlqvist menar att Key och Kjellén knappt använde 

sig av ordet och i fallet med Key är det tveksamt om hon använde det ens en enda gång. Denna poäng har även 

statsvetaren PerOla Öberg framfört i sin recension av samma avhandling. (PerOla Öberg, ”Fredrika Lagergren: 

På andra sidan välfärdsstaten. En studie i politiska idéers betydelse”, Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 103, 2000:2, 
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begreppet ”folkhem” används det som en metafor som i det närmaste liknar en hembygd.39 

Hansson låter däremot ”folkhem” bli till ett konkret hem, och detta konkreta hem kopplas 

sedan till faktiskt existerande hem – eller bristen på dem – i den bostadspolitiska 

diskussionen. Det mest kända exemplet där Hansson formulerar sina folkhemstankar är det tal 

som sedan fått namnet ”Folkhemstalet”, vilket hölls i en remissdebatt 1928.40  

I ”Folkhemstalet”, som fick ett enormt genomslag, tar Hansson begreppet ”folkhem” och 

laddar det med ett nytt innehåll. Hansson inleder talet med orden: ”Hemmets grundval är 

gemensamheten och samkänslan.” Därpå följer en förklaring till varför detta hem, ”[t]illämpat 

på det stora folk- och medborgarhemmet” ännu inte är vad han kallar för det goda hemmet. 

Anledningen är att det nu sedan några år förvisso råder formell likhet, det vill säga när det 

kommer till politiska rättigheter, men ”socialt sett består ännu klassamhället och ekonomiskt 

råder fåtalets diktatur.” Efter detta övergår han till att sätta fokus på bostadsförhållanden i 

Sverige som han menar ”äro stundom skriande; medan några bo i palats betrakta många det 

som en lycka om de få bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern […]”41  

3.1.1 Socialsverige eller ”Socialdemokraternas Sverige” 

Det råder delade meningar om hur stor betydelse Gunnar och Alva Myrdal hade för det 

socialdemokratiska folkhemsprojektet. Makarna Myrdal skrev boken Kris i befolkningsfrågan 

1934, det vill säga fyra år före Nordströms reportage.42 Denna akademiska bok fick ett enormt 

genomslag som sträckte sig långt utanför akademin. I boken föreslogs en rad åtgärder, varav 

flertalet sedan kom att implementeras, för att ta itu med det låga födelsetal Sverige hade under 

1930-talet.43 Grunden till att det nu föddes färre barn var att det var ekonomiskt och 

                                                                                                                                                                                                           
s. 163–178). Detta hindrar dock inte det faktum att exempelvis Key exempelvis var viktig för att ideologisera 

just ”hemmet” som en särskild plats , något jag återkommer till under avsnittet ”3.2 Hemmets symboliska 

betydelse”. 

39 Dahlqvist 2002, s. 446–447. 

40 Talet finns i sin helhet i bilaga. (Per Albin Hansson, ”Folkhemmet, medborgarhemmet”, Från Fram till 

folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare, Anna Lisa Berkling (red.), Solna: Metodica press 

1982, s. 227). 

41 Se bilaga. 

42 Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, [1934], Kris i befolkningsfrågan, Nora: Nya Doxa 1997. 

43 Några av de förslag som sedan också realiserades var bostadssubvention för barnrika familjer, fri läkarvård för 

alla barn, inga kostnader för skolgång, arbetsstugor och 40 år senare, på 1970-talet, daghemmen. (Yvonne 

Hirdman i Magnus Bremmer (Producent). (2019, 27 februari). ”Alva Myrdal”, Bildningspodden, [Podcast], från 

36 min.) 



15 

 

boendemässigt ohållbart för familjerna att ha många barn. Av den anledningen såg författarna 

därför allvarligt på bostadsfrågan. Makarna Myrdal menade att en lösning på de 

samhällsproblem som Sverige stod inför var att barnfamiljerna skulle stödjas med en annan 

form av familjepolitik. Denna politik innehöll ett omfattande reformprogram bestående av 

exempelvis fri läkarvård, inga kostnader för skolgång, barnbidrag samt större, billigare och 

bättre bostäder. Meningen med dessa reformer var bland annat att möjliggöra för båda 

föräldrarna att arbeta utanför hemmet, vilket innebar en förändring av det 

rådande familjesystemet med en yrkesarbetande far och en mor som arbetade i hemmet.44  

Det var emellertid inte bara födelseantalet som var viktig i befolkningsfrågan, utan också 

vilka som skulle föda dessa barn.  Från mitten av 1930-talet och framåt infördes ett flertal 

steriliseringslagar som i många avseenden grundades på förslag från boken Kris i 

befolkningsfrågan.45 Den första steriliseringslagen som kom 1935 gjorde det möjligt att 

sterilisera en kvinna mot hennes vilja om kvinnan misstänktes kunna överföra sinnessjukdom 

eller sinnesslöhet på sina avkomlingar.46 Den första steriliseringslagen innebar, som 

historikern Maija Runcis skriver i avhandlingen Steriliseringar i folkhemmet (1998), 

sterilisering på grund av sociala och humanitära skäl, vilket möjliggjorde sterilisering av 

individer vars beteende var avvikande eller som hade en svag ekonomi.47 Denna grupp 

utgjordes enligt historikerna Henrik Berggren och Lars Trädgårdh av ”de misskötsamma” 

vilket bland annat inkluderade alkoholister, asociala och ”tattare” med den tidens språkbruk.48 

Här fanns enligt historikern Yvonne Hirdman i vissa avseenden även samerna.49 Gunnar 

Broberg och Mattias Tydén skriver i boken Oönskade i folkhemmet. Rashygien och 

sterilisering i Sverige (2005) att det rådde enighet på både vänster- och högerkanten i den 

politiska debatten om att den första lagen var otillräcklig. Därför beslutades det 1941 att man 
                                                                 
44 Myrdal 1997. 

45 Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige, 

Stockholm: Dialogos förlag 2005, s.65. Som Broberg och Tydén framhåller, i likhet med Yvonne Hirdman, var 

detta dock inte tankar som på något sätt var unika för makarna Myrdal på denna tid.  De var snarare, som 

Hirdman berättar, del av en radikal ”mainstream-strömning”, som bland annat RFSU:s Elise Ottesen Jenssen och 

de liberala kvinnosakskämparna i Fogelstadgruppen var en del av. (Se Hirdman, ”Alva Myrdal”, 2019). 

46 Broberg och Tydén, s. 65. 

47 Maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet, (diss.) Stockholm: Stockholms universitet 1998, s. 95. 

48 Henrik Berggren och Lars Trädgårdh, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna 

Sverige, Stockholm: Norstedts 2015, s. 232. 

49 Yvonne Hirdman, ”De stora husen och de små människorna”, Sveriges historia 1920–1965, Dick Harrisson 

(red.), Stockholm: Nordstedts 2012, s. 273. 
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skulle skärpa lagen med målet att ”sanera den svenska folkstammen, att befria den ifrån 

fortplantning av arvsanlag som leda till att i framtida generationer det förekommer individer, 

som icke äro önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk.”50  

 

De ”misskötsamma” blev inte bara föremål för steriliseringslagarna utan med samma ändamål 

uteslöts de även från bland annat socialförsäkringarna.51 Omsorgen om de fattiga hade enligt 

Hirdman utgjort målet i det ”sociala” projektet. Det handlade om att få denna mindre 

skötsamma grupp att infogas i medborgarhemmet. I slutet av 1920-talet började ordet 

socialvård att användas och till slut talade man ofta om Socialsverige, vilket enligt Hirdman 

senare i stort sett blev synonymt med Socialdemokraternas Sverige. I takt med att 

socialomsorgen växte och blev allt dyrare, ställdes emellertid också solidariteteten hos 

gruppen fattiga mellan de som var skötsamma och de som var mindre skötsamma, på sin 

spets.  Skötsamhet var något som under 1900-talet byggdes in i det sociala systemet. Detta var 

en viktig anledning till att människor som tidigare varit straffade eller som var varaktigt 

omhändertagna av fattigvården inte erhöll rösträtt förrän 1937 respektive 1945.52  

 

Det fanns långt fram på 1900-talet tydliga uppfattningar om vad som var eftersträvansvärt – 

att arbeta, sköta sig ekonomiskt, vara laglydig och nykter. Att satsa skattemedel på de som var 

skötsamma var en sak, men frågan var nu om man skulle göra detsamma för de 

misskötsamma. Socialpolitiken var därför under 1930-talet föremål för omfattande 

diskussioner såväl i som utanför politiken. Den utvidgade sociala omsorgen ansågs kunna ge 

upphov till en så kallad ”understödsmentalitet”. I de politiska debatter där 

understödsmentaliteten dök upp handlade det i stora drag om en motsättning mellan de som 

ville bygga ut välfärden och de som var emot. De senare hänvisade till vad som sedan också 

kommer att beskrivas i Lort-Sverige; denna ”anda” eller ”mentalitet” riskerade att göra att 

människor förväntade sig hjälp av staten utan motprestation. Adolf Wallentheim, en 

socialdemokratisk politiker, menade att i likhet med att man ställer stora krav på samhället 

måste man i lika hög grad se till den enskildas ansvarskänsla. Samhället, menade han, är 

nämligen inget annat än summan av alla dess medborgare. Socialpolitiken var alltså inriktad 

                                                                 
50 Broberg och Tydén 2005, s. 56. 

51 Runcis 1998, s. 52–53. 

52 Hirdman, ”De stora husen och de små människorna”, 2012, s. 273–275. 
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på att hjälpa resurssvaga grupper som var anpassliga och skötsamma medan missanpassliga 

och misskötsamma exkluderades. De senare ansågs inte ha plats i folkhemmet.53  

3.2 Hemmets symboliska betydelse  

Arkitekten Christina Redwall beskriver i sin licentiatavhandling Bostadens estetik (1987) att 

det under 1800-talet för första gången gjordes en åtskillnad mellan bostad och hem. Ordet 

”hem” laddades med en känsla och kom framförallt att innebära livet som levdes i bostaden. 

Det blev en symbol för kärnfamiljen och det privata som skyddat från omvärlden. Dess 

inramning var bostaden och det man inredde bostaden med. Det är mot bakgrund av detta som 

de så kallade ”smakfostrarna” trädde fram under slutet av 1800-talet.54 I idéhistorikern Kerstin 

Thörns avhandling En bostad för hemmet. Idéhistoriska studier i bostadsfrågan (1997) 

diskuteras smakfostrarna, var de befann sig och vilka möjligheter de hade att föra ut sina idéer 

under denna tid.55  

 

Smakfostrarna bestod av enskilda personer som Ellen Key och konstvetaren Carl G. Laurin 

men också av organisationer som Svenska Slöjdföreningen (numera Föreningen Svensk 

Form) och Handarbetets vänner. Thörn menar att de smakfostrare som presenteras i 

avhandlingen ”lade en viktig grund för den under 1900-talets första decennier alltmer 

utvidgade och formaliserade fostran i konsten att bo och ordna sin vardag.”56 Dessa 

smakfostrare såg sig själva som folkbildare och var av särskild betydelse för spridandet av 

vad som uppfattades som ”god smak”. Som Thörn framhäver, i linje med idéhistorikern 

Anders Ekström, var kunskapen om god smak såsom det formulerades enligt borgerlighetens 

hemideal. Även om det var medelklassens kvinnor som först kom att anamma dessa idéer, 

eftersom det var de som genom olika utställningar och skrifter hade möjlighet att ta del av 

innehållet, uteslöts inte en mer vertikal kunskapsspridning till hemmens ”vanliga” kvinnor.57  

 

                                                                 
53 Hirdman, ”De stora husen och de små människorna”, 2012, s. 273–275, 286. 

54 Christina Redwall, Bostadens estetik: Om relationen mellan människa och bostad, (diss.) Göteborg: Chalmers 

Tekniska Högskola 1987, s. 10 ff. 

55 Kerstin Thörn, En bostad för hemmet. Idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889–1929, (diss.) Umeå: Umeå 

universitet 1997. 

56 Thörn 1997, s. 159. 

57 Thörn 1997, s. 159–160, 169. 
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Thörn framhåller i avhandlingen att grunden hade lagts redan under andra halvan av 1800-

talet för funktionsestetiken som sedan rådde under 1900-talets första decennier. Redan den 

ovan nämnda Svenska Slöjdföreningen som hade bildats i mitten av 1800-talet påbörjade ett 

folkbildningsarbete gällande god smak där föreningen, liksom en annan inflytelserik aktör, 

Handarbetets vänner, spred idéer om den goda smaken som ändamålsenlig. Där framhävdes 

idén om att det som var vackert också var det som fyllde en funktion. Dessa tankar skulle 

sedermera anammas av personer som Ellen Key och Carl G. Laurin. I synnerhet i Keys 

inställning till skönhet fanns bejakandet av funktionsestetiken och avståndstagandet från 

1880-talets inredningsideal som utmärktes av överlastade miljöer av ting.58  

 

Även vikten av att hålla rent fick många att gå till angrepp mot det sena 1800-talets belamrade 

hem. Karolina Wiell skriver i sin avhandling Bad mot Lort och Sjukdom. Den 

privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949 (2018) att hygienismen är ett vitt begrepp 

som innefattar ”allt från bostadshygien och stadsplanering till hudens och bakteriernas hygien 

samt rashygien.”59 I Lort-Sverige, som även nämns i Wiells avhandling, fokuserar Nordström 

på bostadshygienen som bostadens läge, storlek, vatten och avlopp, uppvärmning, belysning 

och ventilation.60 Men som analysen kommer att visa går Nordström inte sällan till angrepp 

även mot inredningsdetaljer. Hygienismens starka inflytande under 1800-talet och början av 

1900-talet innebar att det var viktigt att man även i inredningen tog hänsyn till de hygieniska 

kraven. Bostäder som var ljusa, hade praktiska möbler samt var väl ventilerade bedömdes 

också som vackra. Blanka, lättskötta vita ytor upphöjdes eftersom det gav starka associationer 

till hygien och renhet. Inte minst de vita ytorna förekom i de redan befintliga, ideala hemmen 

där Thörn hämtar det främsta exempel från konstnären Carl Larssons hem Lilla Hyttnäs i 

Sundborn.61  

  

                                                                 
58 Thörn 1997, s. 165–166, s. 175–176. Se även Seits 2018, s. 43, Stina Wikberg, BLAND SJÄLVPORTRÄTT 

OCH PARAFRASER. Om kön och skolans bildundervisning, (diss.) Umeå: Umeå universitet 2014, s. 30–31. 

59 Karolina Wiell, Bad mot Lort och Sjukdom. Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880 –1949, (diss.) 

Uppsala: Uppsala universitet 2018, s. 24. 

60 Wiell 2018, s. 24. 

61 Thörn 1997, s. 150. Men det bör tilläggas att även anonyma interiörer vittnar om denna förekomst. 
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3.2.1 Samhället som summan av hemmen 

Som Irina Seits pekar på i sin avhandling Architectures of Life-Building in the Twentieth 

Century Russia, Germany, Sweden (2018) målar Ellen Key upp en idyllisk bild av en familj i 

ett idealiskt hus med traditionella könsroller och barn i centrum.62 Det var alltså familjen, inte 

individen, som utgjorde samhällets minsta beståndsdel, som i och med det borgerliga 

samhällets framväxt blivit liktydigt med kärnfamiljen. De olika bostadsproblem som rådde 

under början av 1900-talet kom därför att inte bara utgöra ett hot mot familjen utan i 

förlängningen hela samhället. När bostadsreformatorer propagerade för familjebildning 

skedde det därför i samband med att förbättra villkoren för boendet. På så sätt skapades 

förutsättningar för att utveckla goda hem där familjemedlemmarna kunde fostras till 

ansvarstagande samhällsmedborgare.63 

 

Smakfostran handlade ytterst om samhällets utveckling och förbättring. Laurin, som var en av 

dem som hade inflytande i debatten om god smak, menade att en insikt i hur skönhet i 

hemmen uppnås, kunde användas för att uttrycka en social position. Även i Keys skrifter är ett 

framträdande tema förbindelsen mellan estetik och etik. Betydelsen av ett gott hem var alltså 

inte bara i meningen en materiellt sett god bostad, utan något som ansågs främja människors 

moral.  Man ville inte bara åstadkomma vackra utan också goda och moraliska hem. Med 

sådana hem kunde ett gott samhälle skapas. Sekelskiftets hemideal förblev sedan giltiga i 

årtionden framöver. När Socialdemokraterna så småningom engagerade sig i bostads- och 

familjefrågor skilde sig enligt Thörn deras retorik om familjen och hemmet obetydligt från de 

borgerliga debattörernas. Tyngdpunkten som Thörn pekar på kom dock så småningom att 

förskjutas till att skönheten i hemmen var en känsla för en viss rationalitet.64  

Vardagslivet och familjelivet politiserades under 1930-talet, det hölls åtskilliga radioföredrag 

och det infördes reformer som ville garantera en utveckling av hemmen i önskvärd riktning. 

Folkbildningen och propagandan om hemmen vände sig främst till kvinnor vars roll var mest 

betydande för förändringen av hemmen.65 Hirdman menar att människors bestämmanderätt 

                                                                 
62 Irina Seits, Architectures of Life-Building in the Twentieth Century Russia, Germany, Sweden , (diss.) 

Huddinge: Södertörns Högskola 2018, s. 266. 

63 Thörn 1997, s. 54. 

64 Se Thörn 1997, s. 134, 139 och 170.  

65 Thörn 1997, s. 171 ff. 
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över sina egna vardagsliv eller det hon menar med ”det lilla livet” inskränktes.66 Statliga 

inrättningar sågs som alltmer berättigade att fostra enskilda människor till passande 

samhällsmedborgare. Ett samhälleligt ansvarstagande för människorna var dock ingen lätt 

uppgift enligt smakfostrarna som menade att många hade dåliga förutsättningar för att skapa 

ett gott boende.67  

3.3 Begreppet ”folk” 

Enligt Svenska akademins ordlista definieras ”folk” som ”sammanfattningen av alla de 

personer […] som ur en viss synpunkt [utgör] en enhet.”68 Ordet kan alltså ha olika innebörd 

beroende på vad som är enhetsbildande i sammanhanget. Att det kan användas i flera skilda 

och ibland motstridiga betydelser har enligt sociologen Magnus Wennerhag gjort att det blivit 

ett omstritt begrepp som ständigt laddats med olika innehåll. Frågan om vilka som ingår, 

respektive utesluts, i det kollektiv som avses med ”folk” har gjort att det använts både för att 

ena och särskilja.69 Etnologen Mats Rehnberg anger två betydelser av ordet folk, den sociala 

och den statsvetenskapliga-politiska betydelsen, som han menar är mest centrala. Den 

betydelse Rehnberg kallar den statsvetenskapliga-politiska är folk i meningen de som hör till 

en viss stat eller nation.70 Enligt historikern Annelie Andersén får ordet folk en djupare 

mening först när det ställs mot något annat, som exempelvis ”kapital”, ”elit” eller 

”nationalstat”. 71 Denna betydelse ligger nära det Rehnberg kallar för den sociala betydelsen 

av folk, det vill säga en benämning på de lägre samhällsklasserna eller de breda massorna.72  

Statsvetarna Christian Fernandez och Mikael Spång gör en annan typ av distinktion, som 

Ellen Jonsson i uppsatsen ”Att tala i folkets namn: En retorisk analys av ´folk´ som mytisk idé 

hos August Palm och Jimmie Åkesson”, noterar delvis överlappar med Rehnbergs två 

                                                                 
66 Yvonne Hirdman [1989], Att lägga livet tillrätta: Studier i svensk folkhemspolitik , 4. uppl., Stockholm: 

Carlssons 2010, s. 30. 

67 Thörn 1997, s. 171. 

68 ”Folk”, Svenska akademiens ordbok, http://www.saob.se/artikel/?seek=folk&pz=1#U_F891_181864  (2018-

10-28). 

69 Magnus Wennerhag, ”Folkets röst”, Fronesis 2010:34, s. 8.  

70 Mats Rehnberg, Folk. Kaleidoskopiska anteckningar kring ett ord, dess innebörd och användning under skilda 

tider, Stockholm: Akademilitteratur i samarbete med Institutionen för folklivsforskning 1977, s. 22–24. 

71 Annelie Andersén, ”Begreppen särart, folk och bildning”, Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och 

folkbildares självförståelse, SOU 2003:94, Stockholm: Nordstedts 2003 s. 19. 

72 Rehnberg 1977, s. 22–24. 
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betydelser.73 De skiljer på folket som politiskt subjekt, demos och folket som kulturell eller 

nationell enhet, etnos. Dessa hör samman eftersom vilka som ska ha rätt till politiskt 

inflytande är bundet till vilka som ges nationell tillhörighet. På grund av sin nära koppling till 

det moderna samhällets grundbultar demokrati och nation har begreppet folk kommit att spela 

en central roll inom politiken.74  

Betydelsen av ordet ”folk” när det använts synonymt med den breda massan har inbegripit 

tanken om massan som primitiv och lättpåverkad som hotade att omkullkasta hela 

samhällsordningen om den inte hölls under kontroll. Denna ”fara” utforskades inom den gren 

av socialpsykologin som kallas för masspsykologi. Den tidiga teoribildningen utifrån 

exempelvis Gustave Le Bon i Massans psykologi (1895) vilade på föreställningen att det 

krävs helt andra perspektiv för att förstå massan än att förstå individen. Där den senare sågs 

som rationell och förnuftig hade den tidigare alltså motsatta egenskaper.75 I samband med 

demokratiseringens intåg diskuterades detta i intellektuella kretsar under 1920-talet i och med 

borgerlighetens rädsla för vilket hot den breda massan kunde utgöra mot samhällets 

grundvalar. En lösning som den masspsykologiska teoribildningen erbjöd, och som fascistiska 

och nazistiska rörelser senare anammade, var den om ledaren som bildar en organiserad grupp 

ur den formlösa massan.76  

Medan ledaren blev svaret i länder som Tyskland och Italien uppstod andra slags ”lösningar” 

inom demokratiska stater. Idéhistorikern Petter Tistedt har i sin avhandling Visioner om 

medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet (2013) beskrivit hur man 

resonerade i Sverige kring det nya massamhället.77 De som var mer negativt inställda var 

kritiska till möjligheten att den anonyma ”massan” kunde bli till en upplyst allmänhet. De 

menade att kulturella värden bröts ned, att individuell utveckling omöjliggjordes och att 

                                                                 
73 Ellen Jonsson, ”Att tala i folkets namn: En retorisk analys av ´folk´ som mytisk idé hos August Palm och 

Jimmie Åkesson”, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för Retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, 
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74 Christian Fernandez och Mikael Spång, ”Folket som politiskt subjekt”, Fronesis 2010:34, s. 30–31. 

75 Gustave Le Bon, [1895], The Crowd. A Study of the Popular Mind , Mineola, New York: Dover Publications 

2002. 

76 Henrik Nordvall, ”Att konstruera ett folk. Föreställningar om folkbegreppet inom svensk folkbildning”, 

Folkbildning – samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid, Ann-Marie Laginder och Inger Landström (red.), 

Linköping: Mimer/Skapande Vetande 2005, s. 12. 

77 Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet, (diss.) 
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tänkandet likriktades. Detta gjorde i sin tur massan lätt att påverka. De mer positivt inställda 

menade att samma processer bland annat skulle möjliggöra bättre och billigare bostäder åt 

alla. De som hörde till den senare gruppen menade att en lösning på ”massfenomenet” var 

folkbildning.78 

3.3.1 Svensk folkbildning 

Med utgångspunkt i Stefan Jonssons forskning redogör Henrik Nordvall, forskare inom 

svensk folkbildning, för sambandet mellan föreställningar om massan och utvecklingen av 

den svenska folkbildningen. Nordvall citerar Jonsson i ”Att konstruera ett folk. 

Föreställningar om folkbegreppet inom svensk folkbildning” (2005): ”[d]en [i Sverige] 

inspirerade och legitimerade […] ´alla de utbildningsprogram, omskolningskampanjer och 

härskarstrategier som staten anser vara lämpliga i sina försök att behålla och utöka sin 

hegemoni.´”79 Ett exempel på de föreställningar om massan som förekom i den svenska 

folkbildningsdebatten återfinns hos liberalen Carl Cederblad under 1930- och 40-talet. Med 

hänvisning till teorierna om masspsykologi utifrån den tidigare nämnda Le Bon och den något 

senare William McDougall pekade Cederblad på faran med massan och behovet av att tygla 

denna. Denna massa bestod enligt honom av det absoluta flertalet och återfanns i alla 

samhällsklasser.80  

Det fanns alltså enligt Cederblad ett fåtal personer som hade förmågan att stå emot massans 

strävan och behålla sin individualitet och sitt förnuft. Det var på dessa individer demokratin 

skulle byggas för att inte brytas ned av massorna och massledarnas välde. Genom ledare eller 

”elitmänniskor” som befann sig på olika organisatoriska nivåer skulle kunskap spridas.  Men 

det var bara vissa grupper i samhället som hade kompetens att fostra andra. I den tidiga 

folkbildningen ansågs det vara adeln, prästerna, de rikare borgarna och de mäktigare bönderna 

som hade kompetens att fostra de övriga grupperna som alltså utgjordes av ”folket”. I den 

senare folkbildningen leddes folket inte längre av en självutnämnd elit, utan av valda ledare.81 

Enligt idéhistorikern Henrik Björck var de som ingick i det senare bildningsborgerskapet 

exempelvis läkare, lärare och tekniker.82 I Lort-Sverige är det i synnerhet läkaren som ges 

störst betydelse som folkets ”ledare”. Hirdman menar att det var just läkaren som bar ansvaret 

                                                                 
78 Tistedt 2013, s. 31. 

79 Jonsson 2001, s. 38; Citerad i Nordvall 2005, s. 322. 

80 Nordvall 2009, s. 12–14. 

81 Nordvall 2009, s. 12–14. 

82 Björck 2008, s. 254–255, 262; Citerad i Wiell 2018, s. 26.  
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för de förändringar som skulle göras under 1930-talet. Medicinvetenskapens framsteg spelade 

en stor roll för den ökade tilltron till läkaren som nästintill sågs som en ”hjälte”.83 

Tistedt poängterar i sin avhandling, i likhet med Nordvall, att man ansåg att det krävdes 

experter för att skilja ut folkets sanna och falska uppfattningar. Frågorna rörde även 

möjligheten av en upplyst allmänhet och vidare hur en demokratisk politisk kultur var möjlig. 

Tistedt skriver att för inflytelserika samhällsdebattörer i Sverige under mellankrigstiden var 

möjligheten att forma medborgare som hade förmågan att ta ställning i olika samhällsfrågor 

grundläggande för demokratins utveckling. Det ansågs därför vara viktigt att skapa tillfällen 

då samhällsfrågor diskuterades och gjordes angelägna inte bara för sakkunniga utan även för 

den stora allmänheten. Om en debatt ansågs främja den demokratiska åsiktsbildningen i en 

nationellt angelägen fråga var det lika viktigt som att den ”upplyste” medborgarna om vissa 

fakta. I och med de nya massdiktaturernas uppträdande gjordes detta ännu mer aktuellt under 

1930-talet.84 Genom folkbildning skulle man fostra ett svenskt kulturfolk av den primitiva 

massan. Ett sätt man kunde göra det på var inte minst genom radions goda egenskaper, som 

var ett viktigt medium som staten använde sig av under 1930-talet.85  

Bildandet av det statliga Radiotjänst 1924 kom att innebära en statlig kontroll över en viktig 

del av samhällets informationsspridning och ses ofta som ett exempel på statens ökade 

betydelse inom skilda delar av samhällsapparaten. Radions intåg innebar utöver att sprida 

information en möjlighet att undervisa och disciplinera landets befolkning, vilket 

medieforskaren Mats Larsson menar Nordströms reportage är ett exempel på.86 David 

Goodmans bok Radio’s civic ambition: American broadcasting and democracy in the 1930s 

(2011) handlar förvisso om amerikansk radio under 1930-talet men kan även belysa en svensk 

kontext.87 I boken beskriver Goodman hur ett medborgarparadigm präglade amerikansk radio 

från mitten av 1930-talet. Enligt detta paradigm var radions uppgift att bidra till att skapa 

demokratiska medborgare och en demokratisk politisk kultur. Denna strävan var ett svar på de 
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hot mot demokratin som identifierades under denna tid och som diskuterades ovan.88 Man 

ville med radion skapa kritiska och argumenterande medborgare som samtidigt var öppna för 

att ompröva sina egna ståndpunkter. I radioprogrammen lät man lyssnarna ta del av olika 

ståndpunkter där de inbjudna talarna företrädde olika åsikter i en aktuell fråga.89 

3.4 Bostadspolitiken under 1930-talet 

Bostadspolitiken som sådan blev ett eget område först efter andra världskriget. Från början av 

1900-talet och till och med 1930-talet hade bostadsfrågan främst handlat om hygien i städerna 

och fattiga levnadsförhållanden på landsbygden. Under första världskriget var det största 

problemet byggkris och skenande hyror som gjorde människor i Sverige bostadslösa. På 

1920-talet ansågs byggandet som ett problem för marknaden medan man på 1930-talet, inte 

minst bland socialdemokrater som kommit till makten 1932, såg bostadsbyggandet som ett 

sätt att i keynesiansk anda stimulera marknaden. I en tid då industrierna växte men som 

samtidigt präglades av ekonomiska kriser fanns det en tanke att man skulle arbeta sig ur 

krisen. Det gjordes försök att styra marknaden på olika sätt genom att exempelvis öka 

hyresgästers inflytande, införa en obligatorisk bostadsförmedling och genom att få kommuner 

att påskynda byggandet. 90 Det skedde alltså en förändring i mitten av 1930-talet, där man för 

första gången började uppfatta bostadsnöd- och kris som politiska frågor som angår staten.91 

Flera av de statliga bidrag och lån, som de så kallade förbättringsbidragen och 

egnahemslånen, som gavs för bostäder under 1900-talet hade i mångt och mycket att göra 

med att man ville bromsa landsbygdens avfolkning.92 En stor anledning till ett större politiskt 

fokus på denna fråga under 1930-talet kan delvis förklaras med att Socialdemokraterna, som 

satt i regering, var beroende av parlamentariskt stöd från Bondeförbundet, vars målgrupp var 

bönder i allmänhet och små- och medelstora bönder i synnerhet. För att partiet skulle få 
                                                                 
88 Goodman 2011, kapitel 2 och 4.  

89 Goodman 2011, s. 199–212. 

90 Boverket, ”Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planerande och byggande under 130 år”, 2007, 
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igenom sina krav för att minska arbetslösheten gick de med på Bondeförbundets krav på ett 

utökat stöd till lantbruket. Trots att Bondeförbundet var ett konservativt parti som delade 

många åsikter med högern var de först och främst ett landsbygdsparti. Att partiet på 1930-talet 

valde att ingå i den så kallade ”kohandeln” med den socialdemokratiska minoritetsregeringen 

kan ses mot bakgrund av den utveckling samhället gick emot. Under detta decennium var det 

dock inte längre endast emigrationen, vilket varit fallet tidigare, som var det stora problemet; 

industrin och staden växte på landsbygdens bekostnad och avfolkningen av byar och gårdar 

utgjorde allt akutare hot mot den livsstil som Bondeförbundet stod för. På 1930-talet skedde 

nämligen en märkbar rörelse mot städerna, något som decenniet tidigare endast kan beskrivas 

som en obetydlig förskjutning.93 Det var främst de unga kvinnorna som försvann in till 

städerna; under detta decennium minskade andelen kvinnor på landsbygden i åldern 10–30 år 

med 24 procent.94  

3.4.1 Den nya bostadsinspektionen 1936 

Ett år efter socialdemokraternas valseger, år 1933, tillsatte socialministern Gustav Möller en 

bostadssocial utredning för att kartlägga landets bostadsförhållanden och utarbeta riktlinjer 

för bostadspolitiken. En av de reformer som infördes var en obligatorisk bostadsinspektion 

under 1936 års hälsovårdsstadga. De som utredde bostadsfrågan under 1930-talet ansåg 

nämligen att ett undermåligt bostadsbestånd inte bara var följden av dåliga bostäder. 

Arkitekten Uno Åhrén och den tidigare nämnda Gunnar Myrdal, som ingick i denna 

utredning, menade att det också berodde på människors lättja, snålhet och brist på kunskap. 

Folk i allmänhet visste inte hur man bodde bra vilket gjorde det nödvändigt att införa en 

bostadsinspektion. Enligt den nya stadgan skulle inspektionen arbeta med att uppfostra och 

övervaka hur de boende skötte sina hem och dessas beskaffenhet, i synnerhet där det fanns en 

misstanke om missförhållanden.95 

I ett flertal utredningar under denna tid menade man, oberoende av var man befann sig på den 

politiska skalan, att det var nödvändigt att medborgarna accepterade dessa kontroller. Det 

allmännas och kollektivets bästa var under 1930-talet viktigare än individens integritet. 

Acceptansen från människornas sida ska, enligt Björkman, ses mot bakgrund av att dessa 
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kontrollanter sågs som vetenskapsmän och experter inom sitt område.96 Dessutom menar 

Hirdman att kontrollen och plikten att sköta sig inte sågs som något hotfullt utan ”i en 

framtida kontroll av dessa plikter [fanns] ett löfte om åtgärder också för utsatta grupper.”97 

Björkman skriver att när de boende lärt sig vad som gällde, började de själva vända sig till 

inspektörerna med klagomål. Hembesöket var på så sätt dubbelbottnat; folk fick hjälp av 

experterna för att förbättra sin situation, men blev på samma gång föremål för myndigheternas 

uppfostran.98  

Ett exempel på den förändring som bostadsinspektionen skulle råda bot på var 

trångboddheten. Denna skulle minskas genom att finrummet som ofta inte användes skulle 

bort till förmån för vardagsrummet. Renligheten skulle dessutom ökas genom bland annat 

vädring och badrum. Men bostadsinspektionens rekommendationer och uppmaningar 

handlade inte bara om hygien eller trångboddhet. Det kunde också handla om färg på 

väggarna, möblemanget eller annan inredning. Myndigheterna skulle framför allt rikta in sig 

på att lära kvinnorna hur de skulle sköta det som ansågs vara deras sfär. Av samma anledning 

anställde bostadsinspektionen till stor del kvinnor, eftersom de ansågs bäst på att hantera 

problem som kunde uppstå vid hembesöken.99   
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98 Björkman, ”När vi fick lära oss att ta av oss skorna”, 2007. 

99 Björkman, ”När vi fick lära oss att ta av oss skorna”, 2007. 
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4. Tidigare forskning 

De tankar om ”god smak” som enligt Thörn var rådande i början av 1900-talet beredde väg 

för den senare funktionalismen. Funktionalismens genombrott i Sverige brukar härledas till 

Stockholmsutställningen 1930. Det var en utställning av arkitektur, form och hantverk som 

arrangerades av Svenska Slöjdföreningen tillsammans med Stockholm stad. Det råder ingen 

brist på svensk forskning om funktionalismen under 1930-talet i Sverige. Bland de viktigaste 

bör nämnas Per G. Råbergs avhandling Funktionalistiskt genombrott: radikal miljö och 

miljödebatt i Sverige 1925–1931 (1970) som större delen av den senare forskning om svensk 

funktionalism refererar till.100 Funktionalismen diskuteras även i ett jämförande perspektiv i 

Irina Seits avhandling, där slutsatsen är att denna strömning ges en mycket större ideologisk 

betydelse i Sverige än i andra länder som Tyskland och Ryssland.101 

 

I forskningsöversikten följer även en kort beskrivning av reportaget som genre följt av 

journalistens roll under 1930-talet. I Lort-Sverige benämner Nordström sig själv som reporter, 

vilket var en relativt ny benämning i Sverige. (L-S: 328) Yrkesrollen som journalisten var 

kantad av en mängd fördomar som pressens medarbetare behövde förhålla sig till för att verka 

trovärdiga. Det är betydelsefullt för att förstå hur Nordström etablerar sitt ethos och väljer att 

formulera sig för att nå ut till sin publik. I den sista delen ges en överblick över Nordström, 

hans skrivande samt hans syn på vad litteraturen kan och bör åstadkomma för 

samhällsutvecklingen. Det som är allra mest karaktäristiskt i Nordströms författarskap är 

tanken om författarens plikt att aktivt delta i den samhälleliga moderniseringsprocessen. I 

detta avsnitt ges också en kort sammanfattning över den relativt fattiga forskningen om Lort-

Sverige som är relevant för analysen. 

4.1 Funktionalismen 

Ett år efter Stockholmsutställningen utgavs manifestet acceptera (1931), vilken skrevs av 

flera ledande figurer för stadsplaneringen i Sverige. Bland dessa fanns exempelvis den ovan 

nämnda Gregor Paulsson, direktören för Svenska Slöjdföreningen, Gunnar Asplund, som hade 

varit utställningsarkitekt under Stockholmsutställningen, och arkitekten Uno Åhren, som kom 
                                                                 
100 Per G. Råberg, Funktionalistiskt genombrott: radikal miljö och miljödebatt i Sverige 1925–1931, 2: a uppl., 

Stockholm: Norstedts 1972. Se vidare Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet: arkitektur och 

arkitekturdebatt 1900 – 1930, Stockholm: Ordfront 2000 samt Eva Rudberg, Stockholmsutställningen 1930: 

Modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholm: Stockholmia, 1999. 

101 Seits 2018, s. 43. 
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att sitta med i den bostadsutredning som tillsattes 1933. Seits skriver att manifestet gick ut på 

att funktionalismen, som ett uttryck för modernismen, måste accepteras – den hade redan 

börjat spridas och var en oundviklig del av samtiden.102  

Råberg beskriver hur funktionalisterna tonade ner betydelsen av och direkt motarbetade 

småskalighet och individualism. Istället hyllades storskalighet och rivningar inom arkitektur 

och stadsplanering där fokus, menade man, nu skulle ligga på massproduktion och 

funktionalitet.103 Råberg beskriver att funktionalisterna visade upp en självsäkerhet som 

handlade om en övertygelse om att de hade rätt, vilket gjorde dem intoleranta mot andra stilar 

och de som företrädde dem.104 Thörn menar instämmande att förespråkarna för 

funktionalismen, av vilka de kanske mest radikala var just författarna till acceptera, menade 

att människor i det moderna samhället skulle inrätta sina hem i överensstämmelse därmed.105 

Seits, som i sin avhandling utgår från en noggrann läsning av acceptera (1931), Gregor 

Paulssons Vackrare vardagsvara (1919) och Ellen Keys Skönheten i hemmet (1899) menar att 

svensk funktionalism utmärker sig i dessa tre modernistiska grundtexter.106 Funktionalismens 

intåg i Sverige kom som Stein noterar att placera hemmet i centrum för en modernistisk 

samhällsförändring: ”The reforming of an entire society should begin from the reformation of 

the home – this was the message sent by Ellen Key and supported by both Gregor Paulsson 

and the writers for [a]cceptera.”107 Funktionalismen kom alltså i Sverige att mer än i andra 

länder som Tyskland och Ryssland anlägga ett mer socialt perspektiv på arkitekturen och blev 

här till en ideologisk hörnsten i samhällsutvecklingen.   

Per Gedin har i boken När Sverige blev modernt: Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, 

funktionalismen och Stockholmsutställningen 1930 (2018) undersökt just Gregor Paulssons 

roll för den svenska samhällsbyggnaden som tog fart på 1930-talet.108 Paulsson var 

ordförande för Svenska slöjdföreningen, initiativtagare till Stockholmsutställningen 1930 och 

sedermera en av författarna till acceptera. Dessutom satt han med i den tidigare nämnda 

                                                                 
102 Seits 2018, s. 43.  

103 Råberg 1970, s. 293–301. 

104 Råberg 1970, s. 224 ff. 

105 Thörn 1997, s. 70. Se även Gunnar Asplund et al., acceptera, Stockholm: Tiden 1931, s. 41–46. 

106 Seits 2018, s. 36. 

107 Seits 2018, s. 465.  

108 Per I. Gedin, När Sverige blev modernt: Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och 

Stockholmsutställningen 1930, Stockholm: Bonniers 2018. 
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bostadspolitiska utredningen som tillsattes 1933. Något som Gedin beskriver, och som ger en 

aning om hur radikala de idéer som uttrycktes i bland annat acceptera var, är just hur 

Paulsson, liksom andra förespråkare för funktionalismen, kom att göra en omorientering 

efteråt. När denna kom, skriver Gedin, var det emellertid alldeles försent och det fanns inte 

längre någon återvändo: 

Redan ett par år efter Stockholmsutställningen hade Gregor Paulsson lämnat allt aktivt deltagande 

i denna utveckling. Han hade […] med den kraftfulla lanseringen av funktionalismen släppt anden 

ur flaskan. Efter det fanns ingen återvändo. Den inneboende kraften medförde inte bara en 

dominans för denna arkitektur, den hindrade också […] de övriga initiativen […] Något utrymme 

för alternativ gavs inte.109 

4.2 Journalistrollen och reportaget som genre 

Reportaget har en historia som går tillbaka på 1800-talet. Enligt litteratursociologen Gunnar 

Elveson dyker de mest framträdande reportrarna upp på 1920- och 30-talet, i Sverige är det 

just Ivar Lo-Johansson och Ludvig Nordström.110 Ett reportage beskrivs i Elvesons aldrig 

färdigställda avhandling Reportaget som genre (1979) som ”en redovisning som återger en 

samtida (yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta upplevelser registrerade 

inom ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl 

preciserade.”111 Litteraturvetaren Anna Jungstrand poängterar i avhandlingen Det litterära 

med reportaget (2013) att i den gällande definition av reportagegenren finns kravet att 

reportern ska spegla en yttre verklighet.112 I detta ryms enligt Jungstrand en gammal 

föreställning om att journalisten har förmågan att återge en objektiv sanning. Detta är 

problematiskt, i synnerhet för reportaget, som enligt Jungstrand alltid suttit i kläm mellan 

litteraturen och journalistiken eftersom det gärna använt sig av litterära och konstnärliga 

medel för att presentera fakta.113 Hon menar därför att reportage bör läsas som skribentens 

subjektiva tolkning av verkligheten och att narrativet där, som hon skriver i en senare artikel i 

                                                                 
109 Gedin 2018, s. 210. 

110 Gunnar Elveson, Reportaget som genre, Uppsala universitet: Avdelningen för litteratursociologi 1979, s. 14–

15. 

111 Elveson 1979, s. 14–15. 

112 Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget, (diss.) Stockholm: Stockholms universitet 2013, s. 36. Se 

även Anna Jungstrand, ”Verkligheten ställer till det för journalistiken”, Svenska Dagbladet 11/12 2004, 

https://www.svd.se/verkligheten-staller-till-det-for-journalistiken (2019-04-24). 

113 Jungstrand 2013, s. 59. 
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Svenska Dagbladet; ”fungerar som ett estetiskt retoriskt medel som stärker läsarens tilltro till 

den ”subjektiva” tolkning som ändå framförts.”114 

Hur tanken på journalisten som ”sanningens språkrör” kom att växa fram har Johan Jarlbrink 

undersökt i sin avhandling Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den 

svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal (2009). Johan Jarlbrink undersöker 

hur tidningsmedarbetare representerades i ett brett spektrum av medier från 1870-talet till 

1930-talet. Avhandlingen är främst inriktad på tidningsjournalistiken men en lika viktig roll 

för hur journalistrollen representerades är, som Jarlbrink själv påpekar, även hur enskilda 

pressmedarbetare framställde denna roll i olika skrifter och evenemang kring den egna 

uppgiften och rollen: 

Jag menar att om det hela tiden [i] en tidningsmedarbetarnas mediehistoria gäller att framställa sig 

själv och styra publikens intryck i enlighet med vissa föreställningar och normer som man vill eller 

känner sig tvungen att leva upp till blir tidningsjournalistiken, för journalisternas del, bara 

ytterligare en möjlig arena att framställa sig själva på.115 

Jarlbrink tar avstamp i August Strindbergs roman Röda rummet (1879) där pressens 

medarbetare beskrivs som bland annat ”lögnaktiga” och ”karaktärslösa”. Denna bild var inte 

ny men kom efter Strindberg att bli mönsterbildande för beskrivningar av och föreställningar 

om tidningarnas medarbetare i olika medier under den tid som avhandlingen undersöker. 

Jarlbrinks studie visar hur pressens medarbetare har diskuterat och iscensatt sig själva i 

offentligheten, vilket blir användbart för att synliggöra de retoriska begränsningar som 

Nordström såg sig behöva övervinna för att erhålla legitimitet och framstå som trovärdig.  

Parallellt med de föreställningar som Strindberg representerar fanns uppfattningar som låg 

närmare pressmedarbetarnas egen självbild, som sanningens och upplysningens språkrör. Som 

Jarlbrink skriver upplevdes det som ett stort problem för tidningsmedarbetare att framstå som 

lögnaktiga och föraktliga varför de arbetade hårt för att försöka ändra på dessa föreställningar. 

I de motberättelser som skapades av såväl journalisterna själva som av andra knöts denna roll 

istället till hjältemod, utmaningar och äventyr.116 Jarlbrink skriver att när reportern framträdde 

i den egna texten var det vanligt att denne betonade att arbetet och sökandet var förenat med 

stora prövningar. De hinder som uppstod på vägen utgjordes av både materiella faktorer, som 
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trafikkaos, och personer, som inte ville bli uthängda i tidningen eller som ville dölja 

sanningen.117  

Det dröjde in på 1900-talet innan reporter som benämning slog igenom i Sverige.118 Enligt 

Jarlbrink var dennes roll under mellankrigstiden enbart att ”vidarebefordra information utan 

att själv ta ställning.”119 Reportern var på ständig jakt efter nyheter som till stor del handlade 

om ett sökande efter intervjuobjekt. Enligt Jarlbrink kan just intervjun ses som en symbol för 

den moderna journalistens mer aktiva roll. Den förändrade journalistiken under 

mellankrigstiden innebar att journalisterna tog ett steg tillbaka och lät andra komma till tals 

men betydde på samma gång att de blev mer delaktiga genom att återge annars ohörda röster. 

Därigenom blev pressen och dess medarbetare än mer betydelsefull som både aktör och 

arena.120  

4.3 Ludvig Nordström och Lort-Sverige 

I festskriften Tilltal och svar: studier tillägnade Beata Agrell (2009) skriver litteraturvetaren 

Peter Forsgren om Nordströms författarskap och den omorientering som kan utläsas ur hans 

texter från och med 1920-talet. 121 Denna har utretts av bland annat Gunnar Qvarnström i sin 

avhandling Från Öbacka till Urbs: Ludvig Nordströms småstad och världsstadsdröm  (1954) 

och av Otto Fagerstedt och Sverker Sörlin i Framtidsvittnet: Ludvig Nordström och drömmen 

om Sverige  (1987) som särskilt tar fasta på ”totalismen” som växer fram och tar allt större 

plats i hans texter.122 Totalismen är Nordströms beskrivning av hur industrialisering, 

urbanisering och masskommunikation gör att världen mer och mer växer samman till en 

global stad i vilken det moderna industri-Sverige är inordnad. Dessa tankar kom successivt att 

utvecklas i Nordströms författarskap.123  
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Forsgren skriver att för Nordström var skrivande en aktiv handling och genom denna deltar 

författaren i samhällsbygget och historien.124 Enligt Forsgren är detta även anledningen till 

varför berättarollen så tydligt framhävs i Nordströms böcker:  

Berättarrollen blir i linje med denna didaktiska hållning starkt framhävd. Berättaren analyserar och 

förklarar för läsaren utifrån tydligt redovisade premisser och idéer […]125 

Den litterära textens uppgift är enligt Nordström inte endast att åskådliggöra den samhälleliga 

moderniseringsprocessen utan även bli en aktiv del av den. För att litteraturen skall kunna 

spela en viktig roll i den måste författaren skapa sig en översikt över sin samtid för att välja 

den plats där han får den bästa vyn. Litteraturen skulle enligt Nordström ha ett syfte och ett 

mål samt följa ett klart utstakat system. Nordström kritiserar synen på litteraturen som 

förutsättningslös, som avskild från samhälle och framtida visioner.126  

Sörlin och Fagerstedt menar att Nordströms uppträdande som visionär och förkunnare av 

industrin och det moderna stod ”i kontrast till den ångest och osäkerhet industrialiseringen 

skapade.”127  De menar att han ”[t]idigare och tydligare än någon annan förutsåg […] det 

moderna Sveriges identitet. Han hyllade den framväxande industristaten byggd på fredligt 

samarbete. Det som av en beundrande omvärld skulle döpas till ”den svenska modellen”.128 

Forsgren framhäver anti-individualismen i Nordströms programartiklar som kopplad till en 

sådan gemenskapstanke. Där är individen underordnad samhället, och huvudsaken i samhället 

är förhållandet mellan individerna.129   

Nordströms framtidsvisioner framkommer tydligt i hans skildringar av Norrland och 

norrlänningarna. Therese Bonnevier har i sin kandidatuppsats ”Från Framtidsland till 

Ödemark: Föreställningar om Norrland hos Ludvig Nordström och Po Tidholm” (2017)  

jämfört Nordströms beskrivning av Norrland i boken Norrland i Stöpsleven – Fem 

radioföredrag av Ludvig Nordström (1937), som likt Lort-Sverige baseras på radioreportage 

initierade av Radiotjänst, med Po Tidholms Norrland: essäer och reportage (2014).130 Den 
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stora skillnaden som Bonnevier urskiljer är Nordströms utopiska bild av Norrland i kontrast 

till Tidholms dystopiska. I Nordströms fall hänvisar Bonnevier till Sörlins avhandling 

Framtidslandet – debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella 

genombrottet (1988) där hon beskriver hur Nordström målar upp en bild av ett Norrland, en 

bild som återkommer i Lort-Sverige, som representerar den industriella omvandlingens 

framtidsvision i Sverige.131  

Det finns inte mycket skrivet om Lort-Sverige i akademiska sammanhang. Det som kan 

nämnas är uppsatsen ”Lubbes lortiga lusttur. En undersökning av pressdebatten kring Ludvig 

Nordströms Lort-Sverige i Dagens Nyheter, Skånska Dagbladet och Norrlandsposten, oktober 

1938 till mars 1939.” (2015) som undersöker den pressdebatt som reportagen gav upphov till 

mellan oktober 1938 till mars 2019 i tre svenska tidningar.132 Här har den använts som 

utgångspunkt för att finna de artiklar där radioreportagen recenseras eftersom dessa artiklar i 

sin tur är viktiga för att förstå Nordströms försvar i boken. En annan uppsats som berör Lort-

Sverige är Paul Frigyes ”Fattigsveriges skugga. Diskurs och dynamik i det svenska 

klassamhället” (2014). Där görs en jämförande analys av tre böcker, varav Lort-Sverige är en, 

för att undersöka vilket klassperspektiv som tre författare har.133 Vad Frigyes kommer fram 

till är att klassklyftorna inte ses som ett problem för Nordström. Snarare ser Nordström, enligt 

Frigyes, en ökad social mobilitet och konstaterar att ståndcirkulationen aldrig varit större i 

landet än vid denna tid.134 Men även om Nordström formulerar dessa tankar, precis som 

Frigyes beskriver, förekommer det i Lort-Sverige exempel på det motsatta. Vad Nordström 

ser framträda är en ny sorts underklass som uppkommit i kölvattnet av demokratin, vilket 

kommer utredas i analysen.  
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5. Analys 

Analysen är uppdelad i fem huvudavsnitt. I den första, ”5.1 Nordström etablerar sitt ethos”, 

undersöks den kritik som radioreportagen fick i svenska dagstidningar under hösten 1938, 

följt av hur Nordström i boken väljer att svara på kritiken. I detta avsnitt framträder en del av 

de retoriska begränsningar som Nordström har att förhålla sig till för att kunna övertyga sin 

publik. Analysens andra del, ”5.2 Det gåtfulla folket”, undersöker vilka attribut Nordström 

tillskriver de människor som han gör husesyn hos. Gemensamt för en stor del av folket i de 

mest undermåliga bostäderna är att de besitter en slags understödsmentalitet. Den beskrivs 

vara ett växande problem som hotar hela samhället om inget görs. I denna del blir det tydligt 

att det inte är folket som bor i de undermåliga bostäderna som Nordström vänder sig till utan 

”allmänheten”. I ”5.3 Folket, som flyr” står ett huvudtema i Lort-Sverige i fokus; 

landsbygdens avfolkning. Denna hör enligt Nordström i hög grad samman med de usla 

bostäderna eftersom endast de sämsta lämnas kvar i hemmen när delar av folket, i synnerhet 

de unga kvinnorna, flytt till städerna och industrin.  

I analysens fjärde del, som getts namnet ”5.4 En värld som gått, en värld som måste komma”, 

undersöks inledningsvis vad Nordström menar att lorten sammanhänger med. Det visar sig att 

de usla bostäderna inte bara drabbar de boende, utan hela samhället. Det har att göra med det 

faktum att det inte är den kroppsliga lorten utan främst den andliga lorten som är mest akut i 

bostadsfrågan. Den andliga lorten beskrivs som den rädsla eller moraliska feghet för att se 

verkligheten som delar av befolkningen besitter. Den tidigare eliten, societeten och 

prästerskapet, framställs som mest verklighetsfrånvända och hindrar på så sätt en utveckling 

till ett modernt samhälle. Den som verkligen känner till förhållandena och som nu enligt 

Nordström är den yttersta garanten för att få till stånd en förbättring av bostäderna på 

landsbygden är istället provinsialläkaren. I den femte och sista delen, ”5.5 Lort-Sveriges död”, 

analyseras hur Nordström slutligen inger hopp i läsaren om att en förändring är möjlig. I Lort-

Sverige används symbolen ”Villa-Sverige” för det nya, moderna Sverige som på sina håll 

börjar dyka upp. För denna transformering ges den till synes dåliga inneboende egenskapen 

hos svensken, ”den svenska avundsjukan”, en positiv betydelse. Den ses i Lort-Sverige som 

en väg för svenskarna ur Lort-Sverige till Villa-Sverige.  
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5.1 Nordström etablerar sitt ethos 

5.1.1 Reportagen väcker debatt 

”Varje litet radioföredrag medför ny ström av insändare” löd en av rubrikerna i Aftonbladet 

den 27/10 1938.135 Sökningar på ord som ”Lort-Sverige” och ”Ludvig ’Lubbe’ Nordström” i 

publicerade artiklar under slutet av 1938 bekräftar artikelrubriken ovan. På så sätt hade 

Nordström, vars syfte var att få till ett ”nationellt uppvaknande”, uppnått ett viktigt syfte med 

reportagen. Det var på 1930-talet nästintill ett självändamål att ett radioprogram som detta 

skulle skapa debatt i en nationellt angelägen fråga och göra den viktig inte bara för 

sakkunniga utan även för den stora allmänheten. Nordström beskriver själv i Lort-Sverige hur 

reportagen kom att engagera ”den stora svenska allmänheten” när han reflekterar över resan: 

[D]etta intresse visade, att bostadsfrågan var en av dagens mest levande frågor för pressen, alltså 

för den stora svenska allmänheten. Jag hade stundom kavalkader på en tre, fyra pressbilar efter 

mig, med fotografer och allting […] (L-S: 23–24) 

När radioreportagen sänds och boken publiceras är Nordström i egenskap av journalist och 

författare redan känd hos delar av det svenska folket. I och med radioreportagen, som görs vid 

en tid då radion som medium slagit igenom på allvar och gjorts tillgänglig för alltfler 

svenskar, blir han bekant för en bredare allmänhet. Den påföljande debatten visade att 

reportagen hade engagerat många människor och genererat såväl positiva som negativa 

reaktioner. De negativa reaktionerna kom till stor del att handla om Nordströms ethos, vilket 

kommer att visa sig delvis har att göra med den roll som pressens medarbetare traditionellt 

tillskrivits och fortfarande tillskrevs in på 1930-talet.  

Nordström framhäver att det är i huvudsak som författare och inte som reporter som han 

känns igen hos folket.136 Åren innan Lort-Sverige skrevs hade Nordström emellertid ändrat sin 

inriktning i sitt författarskap, från att skriva skönlitterärt till reportage. I en insändare i 

Trelleborgstidningen (27/10 1938) med rubriken ”Radioskandalen” skriver en upprörd 

skribent att det endast är för att Nordström för ”nu rätt många år sen var en lovande 

skönlitterär författare” som han tillåtits tala som han gjort i radio.137 Insändaren, som i citatet 

ovan först diskrediterar Nordströms författarskap genom att implicera att han inte levde upp 

                                                                 
135 ”Varje litet föredrag medför ny ström av insändare”, Aftonbladet 1938-10-27. 

136 Se hur Nordström beskriver sig själv som författare på L-S: 138, 160 och hur andra beskriver honom som 

författare på L-S: 26, 79, 139, 141, 142, 143, 145, 158, 188, 189, 194, 204 etc. 

137 ”Radioskandalen”, Trelleborgstidningen 1938-10-26.  



36 

 

till de hoppfulla förväntningar som funnits, anklagar slutligen Radiotjänst för deras 

omdömeslöshet.138 Hans misslyckande som författare kan enligt insändarförfattaren kopplas 

direkt till hans roll som reporter. Det är ett samband som vid första anblick ter sig märkligt, 

men sett i sin historiska kontext var denna bedömning av journalisten inte ovanlig.  

Journalistyrket, och där inbegrips även den tidens reportrar som tillkom ännu senare, var inte 

helt etablerat och befann sig ännu inte på ett autonomt fält. Journalister beskrevs och 

bedömdes därför under en lång tid inte för sin egen skull utan utifrån sin verksamhet inom 

andra fält, i synnerhet det litterära och politiska.139 I Lort-Sverige förekommer alluderingar till 

alltifrån fornnordiska dikter och verser till sagor av H.C. Andersen.140 Inte bara illustrerar 

detta att Nordström besitter ett visst litterärt kapital utan även, som jag återkommer till under 

”5.2 Det gåtfulla folket”, att det inte främst är ”folket” i betydelsen de allra fattigaste som är 

den tänkta läsaren.  

I en annan artikel i samma tidning, Trelleborgstidningen (22/11 1938), håller skribenten 

ifråga med Nordström i sak, det vill säga att bostäderna är undermåliga på det sätt som han 

beskriver.141 Skribenten menar dock att det inte gått tillräckligt med tid sedan insatserna mot 

de rådande missförhållandena började göras och att Nordström därför riskerar att göra mer 

skada än nytta när han rapporterar om dem. Mot bakgrund av detta fortsätter skribenten med 

att rikta misstro mot de motiv Nordström kan tänkas ha bakom reportagen.142 Kritiken 

inbegriper den bild som historiskt fanns av journalister som ”sensationsmakare”.143 

Reportagen, hävdar skribenten, riskerade nämligen att avskräcka ”de på vilket det tråkiga 

vardagsarbetet vilar” när han gjort ”sensation av allbekanta fakta”.144 En annan skribent, som i 

en artikel i Provinstidningen Dalsland beskriver Nordström som just ”sensationsmakare”, 

antyder något liknande och hävdar att Nordström ”envist vägrar […] att erkänna den 

förkovran på det bostadshygieniska området, som likväl med alla sina brister medhunnits. 

                                                                 
138  ”Radioskandalen”, Trelleborgstidningen 1938-10-26. 

139 Jarlbrink 2009, s. 47. 

140 Se exempelvis L-S: 144 med kapitelnamnet ”Flickan, som trampade...!” som är en blinkning till H.C. 

Andersens saga ”Flickan som trampade på brödet” och den avslutande meningen ”Veten I än eller vad?” som 

alluderar till en versrad i dikten Poetiska Eddan (L-S: 218). Se även hur den senare används under ”3.2.1 

Avfolkningen på landsbygden”.  

141 ”Yrvaken häpnad över allbekanta fakta”, Trelleborgstidningen 1938-11-22. 

142 ”Yrvaken häpnad över allbekanta fakta”, Trelleborgstidningen 1938-11-22. 

143 Se exempelvis Jarlbrink 2009, s. 25–29, 156, 201.   

144 ”Yrvaken häpnad över allbekanta fakta”, Trelleborgstidningen 1938-11-22. 
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Anledningen är tydligen, att han alltid varit de djärva generaliseringarnas och slagordens 

man.”145 

För att återgå till Bitzers teori om den retoriska situationens fyra utvecklingsstadier skulle 

tidningsrecensenterna ovan placeras i de två senare faserna: den övermogna fasen och 

upplösningsfasen. Den förra karaktäriseras av en publik som i det här fallet redan bildat sig en 

uppfattning i frågan, som insändaren ovan som anser att Nordström på grund av sin karaktär 

inte anses värd att lyssna på. I denna fas befinner sig även de kritiker, vilket jag återkommer 

till nedan, som hävdar att han talat osanning eller överdrivit. De som befinner sig i den senare 

fasen är den publik som anser att problemet inte längre kan lösas retoriskt. Denna publik 

menar att problemet redan har börjat åtgärdas. Nordströms reportage om ”Lort-Sverige” 

kommer, som nämnts ovan, enligt den här publiken alltså försent och kan till och med 

förvärra problemet. I båda fallen handlar det om publiker som befinner sig i lägen där det är 

allt svårare, om inte direkt omöjligt, att påverka åhörarna.  

Till skillnad från vad en av kritikerna ovan menar, att det är allmänt kända fakta som 

Nordström presenterar, uppmuntrar en annan skribent i ”Radiospalten” i Dagens Nyheter 

(11/10 1938) sina läsare att ”[d]e som inte lyssnade har all anledning att göra det nästa gång 

Ludvig Nordström återkommer med en skildring från det Sverige som antagligen är helt okänt 

för de flesta av dem som har råd att hålla sig med radioapparat.”146 Denna kommentar ger en 

första ledtråd om vilka det är Nordström riktar sig till – och vilka han inte riktar sig till. Det är 

nämligen inte främst, vilket man kan anta att Nordström rimligtvis har koll på, de allra 

fattigaste som främst nås när han talar i radio utan ”den svenska allmänheten” som inte bor i 

de mest undermåliga bostäderna.  

Man kan föreställa sig att en del av Nordströms tänkta läsekrets inte har hört reportagen utan 

bara läst eller hört talas om dem. Enligt Bitzer skulle detta innebära att det finns en stor andel 

läsare som befinner sig i den retoriska situationens början. I början, som är den första 

utvecklingsfasen, försöker retorn få publiken medveten om problemet som han formulerar. 

Men för att situationen ska inträda i den andra fasen, mognadsfasen, måste även de retoriska 

förutsättningarna ligga i ett gynnsamt förhållande till problemet och publiken. Den publik som 

befinner sig i mognadsfasen kan tänkas ha lyssnat på reportagen men efteråt påverkats av den 

                                                                 
145 ”Lubbe Nordströms radioföredrag.”, Provinstidningen Dalsland 1938-. 

146 ”Radiospalten”, Dagens nyheter 1938-10-11.  
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negativa kritiken. I båda fallen innebär det att Nordström måste bemöta den negativa kritik 

som uppstått för att kunna övertyga sin publik. 

5.1.2 Nordström bemöter kritiken 

Mot bakgrund av hur Jarlbrink i sin avhandling visar att journalisters roll framställdes i början 

av 1900-talet, finns det redan vissa restriktioner kopplat till Nordströms ethos som uppenbarat 

sig när han trätt fram som reporter i radio. För att övertyga sina läsare om det problem som 

formuleras måste Nordström först ta hänsyn till vilka uppfattningar som hans läsare kan 

tänkas ha om honom. Detta har han fått en föreställning om genom det omfattande skriveri 

som uppstått efter radioreportagen vilket en stor del av hans läsare kan ha tagit del av. 

Följaktligen, även om kritikerna befinner sig i den retoriska situationens senare 

utvecklingsfaser och därför inte längre kan sägas utgöra den retoriska publiken, ses de här 

som ett hinder för att problemet ska kunna presenteras för läsaren. Hur han väljer att förhålla 

sig till kritiken och sedan uttrycka sig i Lort-Sverige kommer därför att påverka hur boken tas 

emot.  

Nordström konstaterar i Lort-Sverige, i enlighet med vad de analyserade tidningsartiklarna 

under 1938 visat, det faktum att nationen har delat sig i två läger. Förordet består till följd av 

detta främst av ett försvar mot det läger som framfört den negativa kritiken. Det görs 

inledningsvis genom att påpeka motsägelserna som visat sig i denna kritik. Medan vissa har 

förnekat hans sanningsenlighet och sagt att han överdrev pekar Nordström på det faktum att 

det samtidigt funnits andra som skrivit att hans skildringar är kända sedan tidigare. De flesta 

har gått i god för hans skildringar och likt Nordström hoppas de att samhället ska få upp ögonen 

för de brister som påvisats. (L-S: 11–12) Hedin, som är vittne till nästan allt på resan, används 

genomgående för att stärka Nordströms ethos. Nordström framställs av Hedin som modig som 

vågar säga sanningen trots att han riskerar att inte bli trodd. Hedin säger att han blev ”häpen” att 

Nordström tänkte skriva precis som det var i reportagen. ”Folk kommer inte att tro dig”, säger 

han sedan. Den risken säger sig Nordström beredd att ta för att sanningen ska komma fram. (L-

S: 38) 

Längre fram i Lort-Sverige skriver Nordström att om allmänheten inte tror på hans skildringar 

så finns det ”en sak, som man måste böja sig för: teckningarna och fotografierna, i synnerhet 

teckningarna.” Han har även noterat alla platser där teckningarna är gjorda och fotografierna är 

tagna i sina anteckningar vilka kan kontrolleras av den som vill.  Varför just teckningarna skulle 

vara mer trovärdiga än fotografierna förklaras bara med ett kort konstaterande: ”Kameran 
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ljuger, men inte blyertspennan.” Ett djupare resonemang får läsaren inte av Nordström utan 

bekräftas bara som ett faktum av Hedin: ” Ja, det är sant. Det är sant.” (L-S: 38) En förklaring 

till betoningen på teckningen som bevis kan vara att fotografierna inte publicerades i 1938 års 

utgåva. I Lort-Sverige fyller teckningarna dessutom en viktig funktion, vilket kan förklara 

varför Nordström tycker det är angeläget att särskilt framhäva deras betydelse som 

bevismaterial. Det förekommer 78 teckningar med tillhörande bildtext under och i löpande text 

som mer eller mindre används för att förstärka argumentationen. Teckningarna används i Lort-

Sverige strategiskt för att påverka vad läsarna faktiskt väljer att ”se” och hur de därefter tolkar 

innehållet i bilderna och i förlängningen det som skrivs i texten.147 I en passage mot slutet av 

boken skriver han med ett kort konstaterande: ”Bilderna må för övrigt tala för sig själva.” (L-S: 

428)  

Lite längre fram beskriver han, utifrån tidigare erfarenheter, hur svårt det kan vara att vara den 

som talar sanning:  

 

Jag fick ordentligt påskrivet både av offentliga och enskilda, då jag i min rapport efter 

jordbruksresan 1930 gav uttryck åt samma uppfattning av förhållandena i Västergötland, som jag 

ovan gjort, men vad tjänar det till att undersöka förhållanden och missförhållanden, om man inte 

säger som det är? Då kan man lika gärna stanna hemma. (L-S: 206) 

 

Till skillnad från det mod som Nordström förklarar sig ha och som det krävs för att berätta 

sanningen poängterar han att modet saknas hos hans kritiker, som han i förordet benämner 

”delar av nationen”, att ta till sig denna sanning. Även om han precis bemödat sig med att 

lägga fram bevis för allt han har bevittnat på sin resa är det största problemet enligt honom 

inte att diskutera sanningshalten i hans reportage. Han styr strategiskt diskussionen till det 

som han istället uppfattar som problemet (men som egentligen förutsätter just hans 

sanningsenlighet); hur rädda och fega stora delar av nationen är för att se verkligheten. (L-S: 

11) Därmed vänder han istället tillbaka kritiken till de som riktat den i vad som kännetecknar en 

                                                                 
147 För att enbart illustrera hur bilderna användes argumentativt, utan att göra någon mer djupgående analys, kan 

det exempelvis låta så här i löpande text: ”Titta på bild 7. Det är bilden av ett  småländskt landskap. Berghällar, 

enris, sten och sten och sten. Och på bild 8. Det är en typisk, förfallen, småländsk bondstuga. Och på bild 9. Det 

är Villa-Sverige, fräckt placerande sig mitt i detta utpräglade Lort-Sverige.” (L-S: 81–82) Under respektive bild 

betonas sedan återigen ord som ”förfallen”, ”gammal” och ”fattig”: ”Bild. 7. Det fattiga Småland.” (L-S: 82), 

”Bild 8. Gammal förfallen bondgård. Småland.” (L-S: 83), ”Bild 9. Villa-Sverige stiger ur Lort-Sverige. 

Småland”. (L-S: 84). 
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ad hominem-fallasi genom att implicit mena att de tillhör den del av befolkningen som är för 

rädda och för fega för att se den verklighet som han presenterar i boken. Varje försök att 

anklaga honom för att inte tala sanning kommer därför att slå tillbaka på motståndaren.    

Nordström beskriver att när den del av pressen som stundtals följde efter honom på hans resa 

fått se den verklighet som de tidigare varit ovetandes om var ”häpenheten över att leva 

infattad i Lort-Sverige stor och harmen äkta.” (L-S: 23–24) Underförstått menar Nordström att 

om man som läsare verkligen har modet att kunna se den sanning som presenteras kan man inte 

annat än att bli lika upprörd som han och alla de som fått kännedom om sakförhållanden blivit. 

Av den anledningen berättar han för läsaren, som han direkt vänder sig till vid flera tillfällen, 

som om det vore första gången de fick denna verklighet berättad för sig. (Se ex. L-S: 51, 71) På 

så sätt kan han också försöka skapa den reaktion, det vill säga att skaka om, som han vill 

åstadkomma i läsaren. 

 

Det är för Nordström, likt andra reportrar under denna tid, viktigt att framstå som autonom 

och som den ende som har förmågan att visa upp verkligheten för läsaren. Detta gör han dels 

genom att framställa sig som självständig från den övriga pressen. Här låter Nordström ännu 

en gång Hedin styrka sina poänger: Medan allmänheten tror på vad som skrivs i tidningar, och 

som Hedin säger, ”tidningarna upphöjer […] allt svenskt till det främsta i världen”, vågar 

Nordström gå motsatt väg och kritisera landet. (L-S: 38) Han framställs också som oberoende 

i förhållande till sina uppdragsgivare. I en passage, när han och Hedin precis åkt in i Norrland, 

beskriver han hur denna undersökning egentligen endast skulle sträcka sig upp till Norrlands 

sydgräns. Han berättar för läsaren att han inte skulle åta sig uppdraget om inte hela landet 

skulle inbegripas. Planerna, berättar han, ändrades därför till att omfatta även Norrland: 

”Detta land är alltså icke ännu tillräckligt känt, ty endast bristande kunskap kan förklara 

en så fantastisk tanke som att i en riksundersökning inte låta det komma med.” (L-S: 

289–290) Genomgående implicerar alltså Nordström att utan honom skulle allmänheten 

fortsätta tro att den lort som han visar upp i boken inte existerar. Han framhäver sig själv som 

den nödvändiga – och enda – förbindelselänken mellan läsaren och världen.148 Det är enligt 

Nordström av välvilja, för att tjäna hela befolkningen, som han är ute efter att konstatera 

”verkligheten av i dag, jag måste ju tala sanning, annars var hela resan meningslös, och 

avsikten var ju bara: att gagna alla.” (L-S: 160)  

 

                                                                 
148 Se Jarlbrink 2009, s. 263. 
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Den ”sanning” som Nordström presenterar fick även kritik eftersom den visat sig såra en hel 

del människor. I reporterns nyhetsjakt var det inte ovanligt under denna tid att denne 

framställdes som ”hänsynslös”.149 Till signaturen ”T.R” inleder Nordström med att säga att 

insändaren har fullkomligt rätt i att man inte ska såra sina medmänniskor. Han går därifrån 

vidare med att hävda att hans syfte med reportagen inte var att såra, utan att väcka och 

stimulera. Vad Nordström sedan försvarar denna kritik med är att det i praktiken är omöjligt 

att helt undvika att någon enskild blir sårad. Nordström menar att det är nödvändigt att ge 

konkreta exempel från livet för att kunna se de generella problemen. Att han ska ha hängt ut 

enskilda personer för att klandra dem menar Nordström i artikeln är fel slutsats. Det finns inga 

autentiska namn på vare sig personer eller platser med i boken.150 I boken poängteras detta 

återigen med nästan samma ordval som i den tidigare nämnda artikeln:  

 

Jag vill redan här påpeka, att jag i det följande icke kommer att nämna några namn vare sig på 

personer, orter eller bygder. Det är här icke meningen att såra de enskilda, utan att söka väcka och 

stimulera dem. (L-S: 24) 

 

Det som skiljer svaret som Nordström skriver i tidningen till insändaren ovan mot hur han 

försvarar sig i boken är avslutningen. Till svar på insändaren nämnd ovan, som han 

inledningsvis bemött med vänlig ton, ifrågasätter han avslutningsvis hur det kan vara ”så 

påkostande” att höra att man har tråkiga tapeter eller att det bör finnas badrum.151 I boken 

avslutas stycket något annorlunda och här riktar han sig inte längre enbart till enskilda utan till 

hela nationen: ”Om nationen som helhet kan såras i sin allt tjockare självbelåtenhet, så är det 

däremot en välgärning mot den.” (L-S: 24) Det faktum att han här inte längre riktar sig till 

enskilda utan till hela nationen är troligtvis för att detta kom att kritiseras. Att göra det till en 

nationell angelägenhet är också ett sätt för Nordström att styra bort en del av ansvaret från de 

som bor under dessa förhållanden. Till viss görs det i syfte att visa upp ett större socialt patos 

men framför allt för att den generella argumentationen visat sig vara mer effektiv.  

                                                                 
149 Jarlbrink 2009, s. 139. 

150 Ludvig Nordström, ”Ludvig Nordströms svar”, Dagens Nyheter 1938-10-13. Detta är ett av de många 

inkonsekvenser som löper genom Lort-Sverige. Den uppmärksamma läsaren reagerar säkerligen på det faktum 

att han även beskriver att hans teckningar var tydligt kopplade till specifika platser så att vem som helst skulle 

kunna ta sig dit för att undersöka om han talade sanning. 

151 Nordström 1938-10-13. 
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5.1.3 Lånat ethos och rolltagning 

Nordström visar att det finns bostäder som förbigåtts, vilket innebär att det som han fått se 

och som han nu beskriver för svenskarna bara är en bråkdel av den smuts och det elände som 

faktiskt finns i landet. De människor som träder fram beskrivs med en önskan om att visa upp 

sina hem; människor som inte ens var inplanerade för ett besök: 

  

Är det Lubbe, som är ute och tittar på bostäder? Ja, sa jag. Då ska han komma till oss, för där ser 

det för djävligt ut. Vill författarn, har författarn tid? Jag skakade bara på huvudet. Men jag förstod. 

Överallt var det likadant. Överallt ville man ha hjälp. Vad jag sett av smuts och elände var här som 

på alla andra ställen mindre än en bråkdel av det som fanns, och den, som bett mig komma, var 

helt visst en av dem, som förbigåtts. (L-S: 168) 

 

Att det överallt finns bostäder som i exemplet ovan, som förbigåtts, är inte bara ett bevis för 

att bostäderna är ett utbrett problem. Citatet illustrerar även den allmänna acceptansen för 

myndigheternas hembesök från de boendes sida som med tiden blev allt större. I Lort-Sverige 

bekräftas denna utveckling när Nordström återberättar hur en provinsialläkare beskriver det 

skifte som skett i attityder till hembesöken. I ett samtal om den uppfostran som läkare i Skåne 

utövar beskrivs förändringen så här:  

 

[I] stort sett möter bostadsinspektionen numera inga svårigheter, i alla händelser icke samma 

svårigheter som förr. Det har börjat ingå i folks medvetande, att ändringar och förbättringar måst e 

vidtagas, där brister kunna påvisas. (L-S: 111–112) 

 

När det kommer till reaktionerna som kom när det blev känt att just Nordström skulle göra 

hembesök skriver han: 

 

[N]är det genom press och radio blivit bekant för landet, att jag skulle ut på denna forskningsresa, 

hade min telefon börjat ringa i ett och min brevlåda att spy en ström av brev. 

 – Kom! skrev och ropade man från längst i söder till längst i norr. Kom och se, hur vi måste bo.  

(L-S: 18) 

 

En journalist vid namn Hök påminner i tidningen Norrskensflamman (25/11 1938), vilket 

Nordström även själv lyfter fram i boken, att resan var ett högst officiellt uppdrag av 

Radiotjänst i samråd med Medicinalstyrelsen och Diakonistyrelsen.152 Att han har dessa tre 

                                                                 
152 Hök., ”Prästsverige-Lortsverige”, Norrskensflamman 1938-11-25. Se även L-S: 13, 40. 
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statliga instanser i ryggen kan vara en av anledningarna till varför människor välvilligt tog 

emot honom i sina hem. Det fanns nämligen en konsensus på 1930-talet kring att det var 

nödvändigt att medborgarna accepterade de olika kontroller som gjordes av statliga instanser. 

En god medborgare ansågs nämligen under 1930-talet vara en som kunde skapa ett gott hem i 

linje med det moderna samhället. De få undantag som förekommer i Lort-Sverige, där 

Nordström i sällskap av provinsialläkare, kommunalman eller någon annan myndighetsperson 

inte blir insläppta eller på annat vis motarbetas, förklaras detta istället med en brist hos 

människorna och en ovilja att samarbeta och underlätta för myndighetspersoner att ”hjälpa” 

de boende. Nordström beskriver vid ett tillfälle hur en halländsk kvinna motar honom i dörren 

på väg in till köket i ett undermåligt hus och säger: ”Här är det jag, som kommenderar, och 

här kommer ingen in!”. (L-S: 190) Som jag kommer visa under ”5.2.1 Folkets natur” är denna 

kvinna ett exempel för Nordström på hur de usla bostäderna hänger samman med 

människorna i dem.  

 

Acceptansen från människornas sida kom dels av att de kontrollanter som gjorde hembesöken 

sågs som experter, dels ingav de hopp till de boende om att få hjälp att förbättra sin bostad. 

Nordström visar vid flera tillfällen läsaren att även han har för avsikt att försöka hjälpa de 

enskilda, eller snarare hjälpa dem att hjälpa sig själva, med deras bostadssituation. Ett 

exempel är när Nordström besökt en torpare i Småland som sökt förbättringsbidrag men inte 

fått något svar: ”Jag lovade torparen att underrätta och påminna vederbörande inne i stan. Jag 

undrar, när jag nu sitter och skriver detta, hur min påminnelse verkat.” (L-S: 89) Nordström 

använder sig av en typ av ethopoeia, som innebär en imitation av en karaktärs personlighet i 

en specifik talsituation. Den roll som Nordström stundom ikläder sig när han åker land och 

rike runt på vad han kallar för en ”forskningsresa” liknar nämligen kontrollanternas och 

experternas. Detta har inte bara att göra med själva formen, det vill säga hembesöken, eller att 

han de facto ofta har med sig en myndighetsperson. I besiktningen kommenterar han även ofta 

sådana saker som inte direkt berör den uppenbara lorten, det vill säga smuts eller brist på 

hygien. Likt 1930-talets bostadsinspektörer kommenterar han allt från inredningen i form av 

tapeter och blommor i Lort-Sverige till reparationer och tillbyggnad: 

 

Hela stugan hade han invändigt tapetserat, han hade limstrukit spismuren, så att den var skinande 

vit, i den usla lilla förstukvisten hade han snickrat ihop ett litet skafferi och en liten garderob. Han 

hade skottat upp en jordvall kring husets yttersida för att hålla värsta kylan ute. […] Han hade 
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blommor i krukor i fönstren, blommor runt huset, blommor i rabatter och kantande vägen upp. Han 

hade reparerat potatiskällaren. (L-S: 252) 

 

För honom är smakfrågan minst lika viktig för att åstadkomma en bra bostad. Precis som vid 

tidpunkten likställdes den ofta med vad som förknippades med renlighet – det som var vackert 

var också det som var ljust, öppet och mer avskalat än vad de flesta hemmen ännu var in på 

1930-talet. Det som kommenteras allra mest hos de boende är mot bakgrund av detta 

bostädernas mörka, dystra färger på väggarna.153 I Nordströms beskrivning av det 

framträdande Villa-Sverige, som diskuteras djupare under avsnitt ”5.5.1 Villa-Sverige börjar 

ta livtag med Lort-Sverige”, är det just detta som framhävs; den uppdykande nybebyggelsen i 

”Villa-Sverige” ställs mot det dunkla, instängda och trånga ”Lort-Sverige”.  

Men det handlar inte bara om vad han väljer att kommentera utan även hur han väljer att 

uttrycka sig när han granskar bostäderna. Det är ofta i en uppmanande och ibland anklagande 

ton mot de människor som han besöker, inte olikt hur bostadsinspektörerna arbetade under 

denna tid. Nordström kallar även själv sina utfrågningar och besök vid upprepade tillfällen i 

boken för just ”förhör” (L-S: 92, 178, 386), ”inspektion” (L-S: 160, 266) och ”husesyn” (L-S: 

46, 130). Radioreportagen som ligger till grund för boken hette dessutom ”På husesyn [min 

kurs.] med Ludvig Nordström” som indikerar att det handlade om en besiktning av 

fastigheterna.154 I intervjuer frågar han exempelvis vid ett flertal gånger de boende om varför 

de inte gjort någonting själva åt sin bostadssituation, som exempelvis ansökt om 

bostadsbidrag, klagat till hyresvärden eller tagit egnahemslån. (Se ex. L-S: 51) Denna typ av 

utfrågningar bottnar i en tro om att dessa människors bostadssituation i viss mån är 

självförvållad. Vad det är för egenskaper som Nordström tillskriver de boende och hur det 

relaterar till deras bostäder och – i förlängningen – samhället kommer att undersökas i den 

andra delen av analysen. 

                                                                 
153 Se ex. L-S: 41, 63, 66, 132, 166, 186, 303. Detta var enligt Thörn något som den framväxande modernismen 

lade ett särskilt stort fokus på att förändra. (Thörn 1997, s. 148–150, 413.) 

154 Enligt SAOB definieras husesyn som en ”ekonomisk besiktning av fastighet (med dess hägnader o.d.) l. 

bostadslägenhet som innehaves av annan person än ägaren, i avsikt att utröna huruvida innehavaren fullgjort sina 

skyldigheter i fråga om egendomens skötsel o.d. syn; förr äv. om dyl. besiktning av skattebondes fastighet.” 

(”Husesyn”, Svenska akademins ordbok, http://www.saob.se/artikel/?unik=H_1393-0082.g945 (2018-11-05)). 
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5.2 Det gåtfulla folket 

5.2.1 Folkets natur 

Precis som för bostadsinspektionen under 1930-talet blir Nordströms hembesök ganska tidigt i 

boken inte bara ett sätt att granska de usla bostäderna utan också ett sätt att ta reda på hur 

människorna som bodde i dem var beskaffade: ”Dock var det interiörerna, som i alla fall var 

det värsta, och det är bäst att säga som det var: värst voro till sist människorna.” (L-S: 123) 

Det svenska folket framträder för Nordström som en ”gåta” i första delen av boken: ”[H]ur är 

detta kapital egentligen beskaffat, andligt icke mindre än fysiskt? »Folket» började framträda i 

allt skarpare relief, som en gåta.” (LS: 60) Det blir enligt honom av yttersta vikt att finna 

svaret på vilket detta ”folk” är, eftersom han i likhet med många andra i hans samtid ansåg att 

det var intimt sammankopplat med förhållandet i deras bostäder. När Nordström använder 

ordet ”folk” är det emellertid inte entydigt. ”Folket”, kommer det visa sig, har olika betydelse 

och egenskaper beroende på vad det är han ska övertyga om och vem han riktar sig till.  

 

”Folket” förekommer ofta i definitionen ”folket i stort”, det vill säga ungefär i betydelsen 

”den breda massan” och ibland ”de lägre samhällsklasserna”. Detta blir i sin tur ofta liktydigt 

med ”folket som bor på landet”, som på 1930-talet tillhörde de allra fattigaste och som 

fortfarande utgjorde majoriteten av svenskarna, och skiljs från andra grupper som 

industrifolket och borgerligheten. (L-S: 312) När det används på det sättet beskrivs folket hos 

Nordström som primitivt. Förutom att ordet ”primitivt” bokstavligen används, tar det sig 

uttryck i att ”folket” saknar språkliga förmågor för att göra sig förstått. När Nordström återger 

en intervju mellan en doktor och två män som båda byggt ett nytt hus exemplifieras folkets 

generella oförmåga att, som han säger i det citat som följer, ”redogöra enkelt och ordentligt”:  

 

Samtalet kan anses som modell. Det visar nämligen, hur svårt det är att få folket att tala, att 

redogöra enkelt och ordentligt. Därför tar jag med hela denna intervju, oavkortad. (L-S: 64)  

 

Efter intervjun kommenterar han hur läkaren i intervjun agerar språkrör åt människorna 

eftersom de saknar förmågan att själva framföra sina åsikter:  

 

Läsaren torde märka, hur doktorn mjölkade och mjölkade för att få gubbarna att säga något av 

egen uppfinning, men som synes blev det mest ett upprepande i något annan, i något mer primitiv 

form [min kurs.] av vad han så att säga lagt i munnen på dem. (L-S: 67) 
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Att Nordström tilltalar läsaren direkt med de inledande orden ”[l]äsaren torde märka” är ett 

effektivt sätt att styra hur läsaren bör tolka intervjun. Hans didaktiska berättarstil som innebär 

att han som berättare träder fram är ett retoriskt grepp som används för att lyfta fram 

händelser som sedan kommenteras för läsaren.155 Efter det ovan nämnda citatet fortsätter han 

att vända sig till läsaren: ”Vidare märker läsaren säkert, att, så snart han [läkaren] berörde 

badfrågan, då kom den gamla urtypiska svenska bondeundanflykten fram.” (L-S: 67) Läsaren 

framträder i denna del av texten inte som en del av detta ”folk”, som här beskrivs genom yrket 

(bönder) och som en del av ”den breda massan”. I texten aktiverar Nordström den retoriska 

publiken som framträder som en läsare som får verkligheten berättad för sig för första gången.  

Folket använder enligt Nordström alltså ett språk som är av ”mer primitiv form” än hur 

läkaren talar. Längre fram i boken beskrivs detsamma med förklaringen att folket inte verkar 

behöva ett så mycket rikare språk eftersom de inte diskuterar mer djupgående ämnen än 

”matpriser och dylikt”. När detta krävs får folket lov att använda sig av ”skillingtryckens 

gammaldags vokabulär” för att, som han skriver, kunna uttrycka ”så ovanliga saker som 

känslor”: 

Joo! svarade hon blygt rodnande. Och det här är mitt barndomshem. Därför har jag det kärt, och 

det är så svårt att skiljas från det! sade hon med skillingtryckets gammaldags vokabulär, som folket 

i regel använder, då det skall uttrycka så ovanliga saker som känslor och inte bara matpriser och  

dylikt, då det i stället har slangen att tillgå för att göra sig förstått  [min kurs.]. (L-S: 317) 

 

När Nordström i boken transkriberar folket är det just med denna ”slang” som han i citatet 

ovan menar folket har att tillgå för att ”göra sig förstått”. I Lort-Sverige låter det exempelvis 

så här från Skåne: ”Jä! Va vi ä! Vi ä sau nöjda, sau! (L-S: 130), så här från Värmland: ”Ja, jag 

måste nog ha, för jag våge knappt elde längre, då det blåser, en ä rädd för soteld.” (L-S: 252) 

och så här från Dalarna: ”Hä ä no fint, hä!” (L-S: 262). När Nordström transkriberar en 

intervju med en torpare har han till och med lagt till en översättning i en parentes efter vissa 

ord för att göra det mer begripligt för läsaren: ”Ja! Den ä öppen, och bå örmer (ormar) å rötter 

(råttor) kryp in genom den. Så för grant ä de då inte däroppe.” (L-S: 89) Likadant gör en 

läkare som berättar för Nordström om en vägg full av löss i en torpstuga i Småland. Han 

berättar att torparen sagt ”di äter hinann” och förutom att det ges en förklaring till ordet 

”hinann” lägger han även till att ”[d]et betyder på svenska [min kurs.], dom äter varandra.” 

(L-S: 96) Folket som han besöker verkar tidvis nästintill obegripliga och inte alltid är språket 

                                                                 
155 Forsgren 2009, s. 195. 
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att betraktas som ”svenska” – eller som han frågar sig vid ett tillfälle; ”vad talade gubben och 

gumman för språk? För svenska var det i alla händelser inte”. (L-S: 121) I sitt historiska 

sammanhang kan man tänka sig att den talade svenskan rimligtvis präglades av en mycket 

större variation och avvikelse från riksnormen än idag.156 Men även om så är fallet har det 

betydelse att Nordström gör en poäng av att han och de olika myndighetspersonerna 

”översätter” till svenska. Sverige framstår på så sätt inte som det homogena folkhemmet som 

Nordström hävdar att man utåt sett vill ge sken av; landskapen framstår snarare som egna 

länder med olika språk. (L-S: 159) 

 

Det primitiva språk som Nordström beskriver att den stora massan använder sig av har enligt 

honom betydelse för deras förmåga att tänka klart och självständigt. Men medan Nordström 

transkriberar folket som att de ”talar” talspråk är hans eget, Hedins och myndighetspersoners 

”tal” genomgående formellt och språkligt korrekt. De senare använder utöver det även ord 

som exempelvis ”à propos” eller ”A propos” istället för ”apropå”. (L-S: 271, 364) Dessutom 

förekommer det till exempel franska uttryck, som när Nordström uttrycker orden; ”Plus ça 

change, et plus c'est la même chose!” vilket sedan lämnas utan en översättning. (L-S: 296) 

Folkets enkla och ibland osvenska sätt att tala skiljer sig alltså inte bara åt från varandra utan 

även från den rikssvenska som Nordström, Hedin och de myndighetspersoner som intervjuas 

talar. Språket blir en tydlig markör för att skilja ”folket” i betydelsen den breda massan från 

vad som här kan beskrivas som ”bildningseliten”. Dessutom blir Nordströms sätt att uttrycka 

sig på ett tecken på att det inte är främst detta ”folk” som är mottagaren. 

Folkets egenskaper skiljer sig även från varandra beroende var i landet de befinner sig. Så 

följer återigen alltså även det naturliga, enligt denna tids logik, att deras bostäder också gör 

det. Den största skillnaden mellan människorna och deras bostäder observerar Nordström 

mellan den norra delen och den södra delen av Sverige. (Se ex. L-S: 247–248) I de norra 

delarna beskriver Nordström hur människorna tagit till sig ”det som är sista skriket”, det vill 

säga den byggnadsstil som lanserades på Stockholmsutställningen 1930; det byggs numera i 

en modererad funkisstil. (L-S: 352) Norrland beskrivs befinna sig långt fram i utvecklingen 

vilket får Nordström att fråga en läkare om han kan göra en jämförelse mellan norrlänningen 

och skåningen. Svaret som han får lyder:  

                                                                 
156 Ett exempel på denna större variation syns inte minst i den så kallade ”bondkomiken”,  en humorform där 

artister i början av 1900-talet uppträdde på den svenska landsbygden med visor och historier på dialekt i 

revyliknande form. 
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Om man skulle ta en skåning och en norrlänning och ge dem en fråga eller ge dem ett beslut att 

fatta mycket snabbt för eller mot en sak, kan man vara fullt övertygad om, att av norrlänningen får 

man ja eller nej ganska fort, då däremot kanske skåningen dröjer halva dagen och hela dagen, 

innan han har klämt fram sin åsikt. (L-S: 352) 

 

Slutsatsen Nordström drar av detta är att det bådar gott för utvecklingen av bostäderna i 

Norrland. (L-S: 352) 

Nordström noterar även att det finns skillnader mellan de olika landskapen. Skåningar är 

exempelvis bland de mest skitiga medan värmlänningar tillhör ett av landets renligaste folk. 

(L-S: 123, 244) Att de senare hör till landets renligaste folk får också konsekvensen att de ”i 

stort sett är ”ett glatt och öppet, vänligt och mycket lättillgängligt folk.” (L-S: 245) Att de 

olika dragen är något som får en direkt följd för hur bostäderna ser ut och vice versa är något 

som blir tydligt även på flera andra platser. I de västra delarna av Värmland, liksom i 

Dalsland och Bohuslän, är det en utpräglat dyster bild av bostäderna som ges vilket enligt 

Nordström visar sig i att människorna själva verkade ”dystra, i vissa trakter hopplösa och 

apatiska.” (L-S: 229) I Bohuslän spekulerar Nordström även i huruvida väderförhållanden 

påverkat folkets lynne, vilket i sin tur påverkat bostadsbestånden:  

 

Det var, som om detta landskap skulle legat i det ständiga, enerverande droppet från en fjällfors, i 

ett vått gråväder, som fyllde jordgrunden med sumpmarker, luften med mörker och dysterhet. Var 

det detta förhållande, som avspeglade sig i folkets lynne och därmed sekundärt i dess bostäder?  (L-

S: 233–234) 

 

I Halland har Nordström med sig en kommunalman för att besiktiga ännu ett hus med ”tung, 

dammig, instängd, kvav luft.” Men när de kommer till den del av huset som köket ligger i blir 

det motade i dörren av det som Nordström skriver är ”det enda fruntimmer [min kurs.]” på 

resan. Att han använder benämningen fruntimmer är i sig inte anmärkningsvärt eftersom detta 

var ett ord som då framför allt användes som beteckning på en kvinna i allmänhet. Men 

eftersom det inte är den enda kvinnan som Nordström besöker på resan används det i detta 

sammanhang, liksom idag, nedsättande. Nordström attribuerar henne med det ”berömda 

halländska humöret”, och han tycker sig kunna ana hur kommunalmännen i länet måste ha 

det: ”[J]ag fick en hastig känsla av, att dessa kommunalmän inte bara hade en dans på rosor, 

åtminstone inte i Halland.” (L-S: 190 ff.) Det underförstådda är att detta humör kan förklara 
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den utmaning som det innebär för kommunalmännen att hantera människorna och därmed 

deras bostäder i detta län.  

 

Det är alltså inte ”folket” i betydelserna ovan som Nordström främst av allt riktar sig till i 

boken. Utifrån Nordströms beskrivning av ”folket” sätter han lite tilltro till deras förmåga att 

utan hjälp förändra den situationen som de befinner sig i. Nordströms exempel ovan illustrerar 

att det enligt honom är något mer än bara materiell fattigdom, även om det naturligtvis ofta 

sammanfaller med detta, som gör att människor bor i bostäder som är av sådana usla skick 

som han visar upp. När Nordström frågar en kamrer under resan varför vissa människor med 

en relativt god inkomst ändå lever trångbott förklarar han att ”[d]et är arvet från fordom. 

Folket i stort har icke vaknat till nya tiden än.” (L-S: 32) Folket beskrivs som en primitiv, 

passiv massa som är i behov av att ruskas upp för att ta tag i sin situation. I Per Albin 

Hanssons folkhemstal var svaret på hur det svenska samhället skulle bli det goda 

medborgarhemmet att den sociala omsorgen skulle utvecklas, demokratin skulle tillämpas 

socialt och ekonomiskt.157 Det är dock den sociala omsorgen såsom den är utformad, vilket 

beskrivs under ”5.3.1 Avfolkningen på landsbygden”, som enligt Nordström har bidragit till 

att göra stora delar av folket mer och mer apatiska, initiativlösa och loja. (L-S: 12, 137, 229) I 

Lort-Sverige presenterar han därför skämtsamt en uppfinning, vilken blir en metafor för hans 

eget projekt, som han menar ska väcka det sovande folket. Denna uppfinning är en 

”ångpiskningsapparat” som främst går ut på att skaka om de lata och sminkade ungdomarna 

på landsbygden: 

 

Man lägger upp ett dussin sminkade jäntslynor på en lång järnvägsgrind och ett dussin lata 

pojklymlar à la lodarna i Västergötland på en annan, och så har man långa rottingar, som drivs 

med ånga eller numera kanske motor, och så sätter man fart! (L-S: 312) 

Denna uppfinning, berättar han sedan, tror Nordström själv inte mycket på men det är en 

talande bild för det krafttag som han, Hedin och ”alla som känner till förhållandena” menar 

behövs mot detta ”folk”: ”Vad ångpiskningsapparaten angår, så är den bara ett uttryck för den 

reaktion, som inte bara du och jag utan alla, som känner till förhållandena, erfar.” (L-S: 313)  

  

                                                                 
157 Se bilaga. 
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5.2.2 Den smittande understödsmentaliteten 

Även om ”folket” skiljer sig åt i många avseenden finns det en sak som verkar vara 

gemensamt för många; den så kallade ”understödsmentaliteten” eller ”understödsandan”, som 

under denna tid diskuterades flitigt i den politiska debatten. Nordström skriver i förordet till 

Lort-Sverige att eftersom han låtit landets röst bli hörd har ”[…] ett stort utrymme beretts den 

mycket omdebatterade s.k. understödstagar-mentaliteten.” (L-S: 12) Denna mentalitet visar 

sig hos ”folket” redan i början av resan då Nordström och Hedin besöker ett undermåligt hus 

med flera hyresgäster i Södermanland. Kapitlet har Nordström döpt till ”Kap. III. Första mötet 

med den nedre kvartilen” för att illustrera att dessa människor tillhör den allra fattigaste delen 

av befolkningen. Till en början verkar Nordström mest förskräckt över att de lever som de gör 

och frågar med empati för de boende: ”Men har ni inte blivit fördärvade av denna kyla och 

detta drag?” I slutet av intervjun blir tonen emellertid alltmer anklagande. Nordström frågar 

dem till en början varför de inte klagar, och efter att han får ett svar som han inte är helt nöjd 

med frågar han varför de inte tar egnahemslån. På detta svarar den ena gumman att de inte vill 

skuldsätta sig varpå Nordström utbrister, som om han då menar att de då till viss del försatt 

sig i situationen själva, ”[u]tan i stället fryser ni ihjäl!”. Gummornas svar vittnar för 

Nordström om deras handfallenhet. Det är hans ordval i denna del av boken som avslöjar 

vilken egenskap som han tillskriver dem: han skriver att det är med ”rådlösa” ögon, det vill 

säga med en blick som antyder en viss hjälplöshet och bristande förmåga, som gummorna 

svarar: ”Ja, man vet varken ut eller in!” (L-S: 47–51) 

 

Nordström berättar för läsaren att han fått höra den nedre kvartilens röst men att han nu också 

skulle få se deras själ. Det står i det som följer återigen klart att när Nordström tilltalar läsaren 

är det inte i egenskap av detta ”folk”: ”Ty lyssna nu, ärade läsare, till vad som hände.” I den 

efterföljande paragrafen i samma kapitel, som Nordström har döpt till ”§7 Folket”, beskriver 

Nordström vad som händer precis innan han och Hedin ska säga farväl till gummorna. Mitt i 

samtalet med hyresgästerna om deras eländiga bostäder kommer några kattungar in i rummet 

och alla gummor börjar genast samla sig runt katterna. Denna händelse kommenterar 

Nordström med orden: ”Allt annat var glömt”. Med denna scen som bakgrund avslutar han 

sedan stycket med att berätta för läsaren att han nu fått ”åtskilliga nya synpunkter snurrande 

om varandra i hjärnan.” Det är först i paragrafen efter som Nordström avslöjar vad dessa 

synpunkter är. I bilen tillsammans med Hedin sitter Nordström och ”funderar på”, för att ge 

intrycket av att han resonerar sig fram till denna slutsats, om det inte helt enkelt är folket som 
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är det största problemet med de usla bostäderna.  Om det vore annorlunda med detta folk 

”skulle nog både arrendatorn och professorn få veta, vad deras plikt är.” (L-S: 51–53)  

Enligt Björkman ansågs inte minst arbetarnas kvarter och statarbostäderna, vars bostäder var i 

allra sämst skick och som Nordström alltså främst besöker, vara icke-önskvärda fläckar och 

sågs som ”ett slags virus som hotade hela samhällskroppen”.158 Nordström använder liknande 

kroppsliga metaforer när han beskriver bostäderna på landsbygden. I inledningen till boken 

ger han först läsaren statistik över bostäderna som alltså är det som beskrivs under paragrafen 

”§ 4. Lort-Sveriges skelett”: 

Vad sade folkräkningsundersökningen av 1935–36? Att av de undersökta lägenheterna, d. v. s. av 

lägenheter i dagens Sverige äro 15,1 procent komplett förfallna, 18,6 procent äro genomusla, 40,7 

procent äro mer eller mindre eländiga, 51,4 procent behöva förbättras. Och endast 7,9 procent äro 

fullgoda. (L-S: 15) 

 

Det är utifrån denna bakgrund, eller benstomme, som han sedan utreder det ”moderna 

Sveriges själsliv” och ”nuets själsliv”. (L-S: 60, 72) För Nordström ser understödstagarandan 

olika ut nere i söder och uppe i norr. Att den har en annan karaktär och uppkomst beroende på 

var i landet man befinner sig gör ingen större skillnad för det hot den utgör. (L-S: 247–248) Det 

är främst i slutet av boken, som på grund av resans upplägg sammanfaller med att han är i 

norra delen av Sverige, som understödsmentaliteten verkligen målas upp som en fara för hela 

samhället. I slutet av boken intervjuar Nordström en man i Dalarna som Nordström till en 

början ramar in för att berätta för läsaren hur intervjun bör tolkas. Han menar inte att det som 

sägs i intervjun innebär lösningen på landsbygdens problem och vägen ur Lort-Sverige utan 

ger läsaren ”en aning om den personliga uppgörelse, som alla svenskar så småningom torde 

komma att ställas inför.” (L-S: 429)  

 

Intervjuobjektet drar slutsatsen att den rådande understödsandan är skapad av den marxistiska 

andan som går ut på att ”staten ska göra, och individen ska bara hjälpas.” (L-S: 431) Han 

beskriver den som ett virus, den är ”epidemisk”, och härjar ända från Skåne i syd till 

Lappland i norr.  Den smittsamma understödtagarandan är ”en genomgående synpunkt hos 

alla […] läkare” som Nordström träffat i Sverige. (L-S: 431) Det har blivit ett väldigt – här är 

ännu en sjukdomsmetafor – ”plåstrande på folkmaterialet”, konstaterar Nordström och 

fortsätter sedan med att säga att fokus har legat på de svaga och inte på de kraftiga i samhället. 

                                                                 
158 Björkman, ”Folkets hem”, 2012, s. 529.  
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Om denna anda fortsätter spridas menar Nordström att följden blir, enligt ”alla” läkare som 

han träffat under sin resa, en stark degeneration i landet, det vill säga på samhällskroppen. 

Intervjuobjektet bekräftar: ”Det får vi naturligtvis. De svaga får fortplanta sig.” (L-S: 431–

432)  

 

Vad Nordström menar konkret mot slutet av intervjun är vid en första anblick tvetydigt. Ordet 

”fortplantning” som intervjuobjektet använder och ”degeneration” som Nordström använder 

ger för en nutida läsare associationer till de mer djupgående biologiska lösningar som 

användes under 1930-talet än det ytliga ”plåstrande” som Nordström menar hittills har pågått. 

I rashygienens storhetstid kunde dessa lösningar för de misskötsamma, de svaga, ta sig de 

mest extrema former som tvångssteriliseringar för att förhindra just ”degeneration” eller 

”fortplantning”. En annan läkare som framträder i reportagen poängterar dock att det inte 

handlar om att ägna sig åt det pågående ”negativa steriliseringsförfarandet”. Lösningen på det 

problem som understödsmentaliteten innebär handlar istället om att hjälpa fram de ”dugliga” 

på landsbygden för att få dem att stanna kvar. (L-S: 214–215) Även om det vid flera tillfällen 

i Lort-Sverige förekommer ett rastänkande och olika rasbegrepp som kan verka främmande 

för en nutida läsare är det viktigt att inte en tidsblind efterförståelse skapas, där tolkningen av 

boken görs utan hänsyn till den rådande kontexten. Nordström skriver själv att han inte avser 

den politiska aspekten när han skriver om en understödsmentalitet utan ”bristande personligt 

initiativ, brist på företagsamhet, liknöjdhet och slapphet .” (L-S: 12) Vad Nordström själv 

syftar på är alltså mer troligt vad som kan beskrivas som ”en kulturell degenerering” som 

hotar den svenska landsbygden och – i förlängningen – hela landet. Hur denna beskrivs, vad 

den innebär och vilken lösning som föreslås i Lort-Sverige vänder jag mig till nu.   

5.3 Folket, som flyr 

5.3.1 Avfolkningen på landsbygden 

Ett tema som figurerar parallellt med hem- och bostadsfrågan i den politiska debatten men 

som för Nordström hör ihop med densamma är avfolkningen på landsbygden. Enligt 

Nordström blir bostädernas beroende av den mänskliga faktorn som mest framträdande i 

problemet med landsbygdens avfolkning. Att de bästa flytt till städerna och industrin har 

bidragit till en ”rasförsämring” på landsbygden, vilket fått en direkt konsekvens för 

bostäderna: 
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[…] rasförsämringen på landsbygden, genom att städerna pumpade till sig de kraftigaste och bästa 

elementen [– – –] [H]är fick nu frågan om hemmens och bostädernas beroende av den mänskliga 

faktorn sin mest skrämmande belysning. (L-S: 208) 

 

Den mest betydelsefulla förändringen som bör göras för att motverka denna ”rasförsämring” 

är enligt Nordström och flera av hans intervjuobjekt att reformera bidrags- och lånesystemet. 

Det är nämligen utformningen av detta system som bidragit till den degenering och växande 

understödsmentalitet som i Lort-Sverige beskrivs pågå runtom i landet. För de läkare och 

myndighetspersoner som Nordström intervjuar måste det därför inbegripa en känsla av ansvar 

när folket får dessa hjälpmedel. Det är ofta Nordström själv som lyfter frågan om ”ansvar” på 

tal i intervjuer. I exemplet nedan svarar en läkare så här: 

 

- [Läkaren] [D]et är synnerligen viktigt, att dom verkligen på allt sätt bibringas en känsla av ansvar 

för vad dom får. För eljest kan det gå så, att dom bara vill ha och vill ha. 

- [Nordström] D. v. s. att det kunde skapa en ännu större och kanhända farligare 

understödsmentalitet, än som redan finns här i landet. (L-S: 272) 

 

Nordström sätter i intervjun och för läsaren ord på att det är en brist på känslan för ansvar som 

en stor del av den växande understödsmentaliteten beror på. En annan läkare svarar i en 

intervju angående bidragens vara eller icke-vara att dessa statliga bidrag och lån varit enormt 

betydelsefulla men återkommer till frågan om ansvar:   

 

Ingenting har betytt en sådan uppryckning av landsbygden på senare år som dessa  bidrag, och man  

måste allvarligt hoppas, att de får fortsätta, men, men, men – under mer moraliskt tillfredsställande 

och ansvarskrävande former. (L-S: 284) 

 

Det verkar alltså krävas politiska åtgärder som framkallar denna ansvarskänsla hos 

befolkningen. Ett sådant exempel som ges av provinsialläkarna och som Nordström sedan 

lyfter fram är kravet på motprestation. Ett av dessa krav, föreslår både provinsialläkarkåren 

och Nordström själv, är att det ska bli obligatoriskt att införskaffa exempelvis värmeledning 

för att få ta del av dessa hjälpmedel. (L-S: 338) 

 

De konsekvenser som det nuvarande bidragssystemet får för Sverige framkommer vid flera 

tillfällen på resan. Vid ett tillfälle presenterar Nordström det som han senare i boken 

benämner ”demokratins nya underklass”. (L-S: 172) Vad han refererar till är en berättelse av 
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hälsovårdsnämndens ordförande i Blekinge om ett dass som är nästintill ”en vippande bräda”. 

Denna bräda är så pass nedsmord att ingen civiliserad människa skulle gå på den. Men ändå 

har denna ordförande sett, vilket implicerar att dessa människor är ociviliserade, ”unga flickor 

i högklackade skor, sminkade, pudrade, i silkesstrumpor och sidenblusar gå dit! För att sen gå 

på dans”. (L-S: 145–146) Och sedan vänder han samtalet till att handla om dessa unga flickor. 

För, menar han, det är inte de, som är ordentliga och skaffar sig ett eget hem innan giftemål, 

som ansöker om bidrag. Det är ”[d]om däremot, som bara basar iväg, från dasset till 

dansbanan och avlar av sig som svin […] Dom får bidrag! Dom tar kommunen till sitt hjärta 

och premierar!” (L-S: 145) Samma resonemang förekommer genom hela Lort-Sverige och när 

det sista exemplet på detta fenomen dyker upp under resans gång framställs det slutligen av 

Nordström själv som ”Lort-Sveriges hjärta”. (L-S: 420) Medan ”de skötsamma” ställs utanför 

premieras de som enligt tiden hörde till ”de oskötsamma”.  

 

Denna oskötsamma grupp, som inkluderar människor som i Lort-Sverige beskrivs i termerna 

”sinnesslöa”, ”tattare”, ”idioter”, ”efterblivna” och ”halvidioter”, framträder som 

problematisk för både Nordström och flera av myndighetspersonerna: ”[D]e sinnessjuka 

vårdar man och tar hand om”, berättar en läkare för Nordström, ”men dessa sinnesslöa låter 

man ha sin fria gång.” (L-S: 216) Vid ett annat tillfälle återger Nordström en läkarrapport 

angående ”en sinnesslö kvinna” som han i dess helhet låter få vara med i boken. Detta ska 

enligt Nordström ge läsaren en bild av vad som blir kvar på landsbygden, efter att de bästa har 

flyttat till städerna och industrierna. (L-S: 218) Resonemanget förstärks slutligen med orden 

”Veten I än eller vad?” som är gammal svenska och betyder ungefär ”Vet ni nu nog, eller 

vad?” och alluderar till Völuspá, Völvans spådom, den första dikten i den så kallade Poetiska 

Eddan. Dikten handlar om världens uppkomst och senare fall, där versen ”Veten I än eller 

vad” upprepas i den senare delen av dikten som symboliskt nog handlar om världens 

undergång.159 

Nordströms stundtals högtidliga språk samt hans sätt att tala både om och till de boende är ett 

sätt att tillskriva sig själv en roll som ”folkuppfostrare” och ”inspektör”. Men att döma av 

kritiken som riktades mot radioreportagen blir hans ethos och sätt att uttrycka sig även ett 

                                                                 
159 Uttolkare är oense om översättningen av denna mening som vanligen skrivs ”vituð ér enn eða hvat”. 

Dessutom utgår inte alla från samma version. För utförligare diskussion kring detta se Maja Marsling Bäckvall, 

”Vôluspá i Uppsalaeddan. En nyfilologisk undersökning”, D-uppsats framlagd vid Institutionen för nordiska 

språk, Uppsala universitet 2007, s. 28. 
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hinder för honom. En skribent menar att Nordström är ”en slagordens man” och att hans 

självförgudande temperament gör att han är ”en fängslande berättare, men […] en mycket 

dålig samhällsreformator.”160 Vidare skriver skribenten sarkastiskt, angående hur denne 

uppfattat att Nordström skildrat det fattiga folket som liknöjda och oföretagsamma, att 

Nordström själv ”skulle ha aldrig så stora resurser att skapa det bättre.”161 Nordström måste 

förhålla sig till denna föreställning om honom genom att i boken framställa sig som mer 

välvilligt inställd till folket.162 Läsaren får i Lort-Sverige möta en berättare som stundtals 

inger ett mer sympatiskt intryck. I detta försök framstår han emellertid mer som splittrad; det 

är utifrån boken inte helt tydligt var Nordström står i förhållande till de människor som han 

möter på landsbygden. När Nordström beskriver besöken hos den allra fattigaste delen av 

befolkningen är det därför lika ofta en passiv, degenererad och omoralisk massa han ser med 

avsky på som en fattig skara människor som han ser med medömkan och beundran på.  

 

I en diskussion i bilen med Hedin spekulerar de båda i om det verkligen ligger i landets 

intresse att förbättra villkoren på landsbygden såsom har skett i städerna. Nordström frågar 

om det inte i själva verket är bättre med landsbygdens fattigdom och snusk som ändå ”tycks 

fostra en kraftig och härdig, renögd ras” och inte det som i staden tycks medföra 

”försvagande, förvekligande och moralisk förnedring”. Han menar vidare, apropå några barn 

som precis besökts i en usel bostad, att ”barn, som födas och växa upp långt från städerna i 

fattiga torpstugor, utan nöjen, i hårt arbete, de se ut som de barn vi nu sett.” I kontrast till de 

”bortskämda ungarna i städerna” frågar Nordström om Hedin har sett ”rarare, vackrare 

ansikten, renare blickar?” (L-S: 38–40) Hedin svarar nekande och Nordström fortsätter: 

 

Tänk på alla bortskämda ungar i städerna. Flickorna […] allaredan med pudrade ansikten, 

sminkade läppar och i vissa fall och vissa kretsar rödmålade naglar. Handväska med spegel och 

ofta nog preventivmedel. […] (L-S: 38) 

 

Nordström och Hedin kommer tillsammans fram till att en del av förklaringen till tillståndet i 

städerna beror på understöden. Nordström presenterar därefter sin slutsats:  

                                                                 
160 Lubbe Nordströms radioföredrag”, Provinstidningen Dalsland 1938-.  

161 Lubbe Nordströms radioföredrag”, Provinstidningen Dalsland 1938-. 

162 Se under ”5.1.2 Nordström bemöter kritiken” där jag beskriver hur Nordström uttrycker att det inte varit hans 

avsikt att såra enskilda för att sedan istället anklagelsen mot nationen. 
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”Är det då lönt, är det då rätt att söka få sådana förhållanden för dem, att de bli som ungarna i 

städerna? Och likadant med de gamla. […] Vinner Sverige och vinner dess enskilda människor på, 

att den s.k. stadskulturen utan vidare förs ut på landet?” (L-S: 38)  

Nordström ställer här avslutningsvis två retoriska frågor som Hedin – och läsaren – ska tänkas 

svara nej på.  

Att det är eftersträvansvärt att få folk att stanna på landsbygden förklaras i Lort-Sverige i 

huvudsak med två argument. Det första, som kanske framkommer tydligast, är för nationens 

skull. Nordström poängterar ständigt att landsbygden, som allmänheten verkar ovetandes om, 

är det landet lever på, det är det som är Sverige: ”Det förefaller faktiskt, som om Stockholm 

aldrig skulle kunna lära sig att det finns någonting utanför dess tullar. Där börjar det Stora 

Intet, som det dock lever på och som heter Sverige.”163 (L-S: 14) Det andra argumentet är för 

att människorna faktiskt vill stanna kvar på landsbygden. I flera intervjuer leder han själv in 

sina intervjuobjekt på frågan: 

- [O]m man nu skulle bygga sådana här bostäder överallt tror ni, att den s.k. flykten från 

landsbygden då skulle upphöra?  

-  Jä, det gjorde den säkert. Di blev nog på landet. (L-S: 169) 

Och för att bekräfta det ännu en gång för läsaren, frågar han: 

- Ni menar, att folket på landsbygden egentligen vill stanna på landet?  

-  Jää, det vill di. Bara di får bra bostäder. 

-  Så det är huvudsaken?  

- Jä, det är huvudsaken, det är det, det! (L-S: 169) 

Bostadsfrågan, som i debatten och även hos Nordström, främst handlar om vilket problem de 

usla bostäderna utgör för samhället i stort framhävs här alltså som något som bör lösas även 

för människornas egen skull. Men trots att Nordström vill hindra flykten från landsbygden 

hyllar han återkommande den industri dit många flyr. I synnerhet är det industrierna vid 

Norrlands kuststräcka som han imponeras av: 

Man kan inte gärna tänka sig en mer monumental och karakteristisk infart till en landsdel än stora 

kustlandsvägen vid Älvkarleö och vid Skutskärsverken med utblicken mot Bottenhavet. Man 

                                                                 
163 L-S: 14. Denna kommentar är ett exempel på den distinktion Nordström gör mellan "stockholmare" och 

"norrlänningar". Litteraturvetaren Sverker Sörlin föreslår är en möjlig psykologisk förklaring till detta: I 

Stockholm upplevde sig Nordström alltid som främmande och ovälkommen. (Sörlin, Sverker, ”Ludvig A 

Nordström”, Riksarkivet, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/8333 (2019-03-10). 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/8333
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känner, att man åker in i något, som skiljer sig från andra, sydligare delar av landet, och man fylls 

ögonblickligen av intrycket, att här är det icke jordbruket, som dominerar och överskuggar 

människorna, utan industrin. (L-S: 290) 

 

I Lort-Sverige beskriver han att ju längre norrut de åker, desto mer modernt – och mer rent, 

som nämndes under ”5.2.1 Folkets natur”, är samhället. Industrin blir på så sätt en symbol för 

utvecklingen till det moderna, nya Sverige.164 Under kapitlet "Kap. XI. Det nya Sverige" 

illustreras Bottenvikens bruksorter och under den därpå följande rubriken ”Kap. XII. Det 

nyaste Sverige” beskrivs malmfälten i Lappland. (L-S: 289, 332)  

5.3.2 Kvinnorna som lämnar landsbygden 

Att bostadsfrågan så tydligt hänger samman med den så kallade ”flykten från landsbygden” 

kopplas också till att det främst är de unga kvinnorna som flyr till staden. Denna fråga var 

aktuell under denna tid då det var just de unga kvinnorna som under 1930-talet var 

överrepresenterade i denna rörelse. I Lort-Sverige dominerar tanken om att bara bostäderna 

förbättras kommer flickorna också vilja stanna kvar på landsbygden. Nordström konstaterar 

att det blivit klart för honom att männen inte tar tillräcklig hänsyn till hustrurna och 

hemarbetets betydelse samt vilka besvärligheter det kan medföra. Bostadsfrågan kan således 

för Nordström ”rubriceras, åtminstone ur den rent mänskliga synpunkten, som frågan om 

förhållandet mellan könen här i Sverige.” (L-S: 54) 

Lösningen på problemet med de usla boendeförhållandena var för Nordström emellertid inte 

att ändra på det rådande familjesystemet som fortfarande under 1930-talet innebar en 

hemmaarbetande kvinna. Detta är ett av de tecken som Forsgren ser i Nordströms 

författarskap på att Nordström huvudsakligen såg samhällets moderniseringsutveckling ur ett 

snävt manligt perspektiv.165 Snarare handlar det för Nordström, i likhet med andra debattörer 

under denna tid, om att uppvärdera hemarbetet. Enligt Nordström och många av hans 

intervjuobjekt bör det ske en rationalisering av hemmen. Denna kommer enligt Nordström, 

precis som rationaliseringen i industrin och jordbruket sorterar ut de sämsta arbetarna och 

behåller de bästa arbetarna som ges högre löner och bättre bostäder, att sortera ut de dåliga 

                                                                 
164 Karakteristiskt för tidens hygiendebatt och för Nordström är att han inte observerar ” de skyhöga, 

rökbolmande fabriksskorstenarna” som smutsiga. (L-S: 290). 

165 Forsgren skriver att det manliga perspektivet dominerar i de samtida reportageböckerna. (Forsgren 2009, s. 

196). 
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hemmen och dra till sig endast de bästa hemarbetarna. Han menar att denna kommer innebära 

att: 

 

Hemarbetet kommer att jämställas med arbete i fabrik och på kontor, och i samma stund kommer 

flickor ur alla samhällsklasser att kunna söka sig dit. Det blir lika lite skam att vara »hembiträde» 

som kontorist, postfröken, sjukgymnast eller telegrafissa. (L-S: 176) 

 

Enligt en doktor som Nordström intervjuar i Skåne kan man inte begära ordentligt skötta hem 

när kvinnan även förtjänstarbetar. För när hon kommer hem kan hon inte som mannen ”lägga 

sig på sängen eller sätta sig och röka en pipa på bron, utan då skall hon sköta hemmet: koka 

mat, bädda, städa, bära vatten, sköta barnen.” ”Slaveri!”, utbrister Nordström till svar, varpå 

han själv lägger orden i mun på doktorn och drar slutsatsen att ”det rent nationalekonomiskt 

vore en affär att ta bort kvinnorna ur eget förvärvsarbete […]” (L-S: 116) I de fall där kvinnor 

förvärvsarbetade var lösningen, som framkommer i en av intervjuerna som analyseras nedan, 

att gå tillbaka till de traditionella rollerna där kvinnorna endast arbetade i hemmet. Detta 

sammanföll också med mannens och kvinnans roll i folkhemmet där kvinnan fortfarande 

skulle arbeta i hemmet, men i ett hem som var förändrat och modernt.166 

 

Det är alltså ett problem för Nordström att kvinnorna på landsbygden tvingas till ett slitsamt 

arbete både i och utanför hemmet. Men även om han uttrycker en förståelse för hur kvinnorna 

på landsbyden har det, riktas det stark kritik mot ”alla dessa enkla, fattiga landsflickor” som 

av samma anledning väljer att flytta till städerna. Dessa har stor skuld till att de kvinnor som 

är kvar, dessa ”överansträngda husmödrar på landsbygden”, har fått det så dåligt ställt. 

Nordström beskriver detta kort och gott som ett ”landsförräderi”. Det är en synpunkt som 

delas av många och innebär en stor fara för nationen:  

[M]in känsla av ett landsförräderi delades av många överallt på landsbygden […] Så skrev en dylik 

lantbrukare till mig just om: »det stora livsproblemet för landsbygden: de 1.000-tals ogifta 

lantbrukarsöner, som redan nu inte kunna få någon  kvinna att gifta sig med, vilket innebär en fara 

av oöverskådlig vikt. (L-S: 376) 

 

Efter ett besök i Pajala får läsaren återigen ta del av Nordströms tankar om hur arbetsoviljan 

lett till en försämring på landsbygden. Denna del av landet utmärker sig när det kommer till 

”rasblandning”. Han frågar uttryckligen om det finns några ”renrasiga” men svaret han får är 

                                                                 
166 Blückert 2000, s. 92.  



59 

 

att de flesta är antingen övervägande ”lapp- eller finnbetonad”.167 Följden blir enligt en läkare 

att hemmen blir lidande. För trots att dessa finskor är ”utmärkta i lagårn, duktiga i allt 

grovarbete” så är de, i likhet med de samer som beskrivs i Lort-Sverige, helt oerfarna när det 

kommer till att ta hand om hemmen. Standarden i bygden sjunker som en följd av detta. (L-S: 

369) Han oroas av den ”förfinskning” han precis har sett, att man där tar in utländskor som 

hembiträden efter att de unga kvinnorna flytt eftersom ”de icke ville gå i ladugård”. Dessa 

hembiträden gifter sig sedan med de män, skriver Nordström, som kunnat bli deras. (L-S: 

375) Trots att det finns svenskar som kan arbeta tvingas man ta in arbetskraft utifrån: 

 

Frågan var, om icke hela denna växande arbetsolust landet runt var en och samma sak och om inte 

den dag kunde komma, då Sverige måste öppnas för utländsk arbetskraft. Vad skulle Sverige då 

bli? Så småningom befolkat av en annan folkstam? Vilka var det, som åstadkommit ett sådant 

sakernas läge? Dessa, som icke ville arbeta. Det var det enda svar, som stod att ge på frågan. (L-S: 

357) 

 

Han tycks alltså återigen falla för vad som kan beskrivas som rasbiologiska resonemang, men 

när människorna beskrivs enskilt och inte i grupp blir slutsatsen någon helt annan: 

 

Här finns utmärkta enskilda, och framför allt har vi arbetsstugorna. [D]om blir nästan utan 

undantag utmärkta. Dom lär sig svenska, dom lär sig ordentlig matlagning […] och under 

sommarferierna lär dom upp hemmen. (L-S: 370) 

 

Det beror alltså inte på att de inte är svenskar som de inte kan sköta hemmet utan att de – likt 

svenskarna – helt enkelt saknar kunskapen om och behöver undervisas i hemarbete. Om det 

nu inte är någon skillnad är det därför oklart varför Nordström menar att det skulle vara ett 

problem om Sverige befolkades av en annan ”folkstam”.  

 

Enligt Nordström utgör inte heller samerna ett direkt hot mot samhället förutom i de fall då 

denna folkgrupps sätt att leva och bo går ut över ”svenskar”. Anledningen till detta kan vara 

att under tiden då Lort-Sverige skrevs hade samer som saknade en bofast adress inte rätt att 

rösta. Dessa tankar hör i sin tur ihop med synen på etnos och demos, det vill säga det faktum 

                                                                 
167 Se L-S: 367. Beteckningen ”lapp” var under denna tid det ord som användes för att beskriva denna del av 

befolkningen. Det finns naturligtvis en hel del att fördjupa sig i när det kommer till beskrivningen om samerna i 

Lort-Sverige.  Ett exempel är när Nordström beskriver utseendet på en same: ”[E]n klotrund lappgumma, lik en 

Buddhabild men med kinesiskt ansikte […]” (L-S: 392). 
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att samerna inte hade rätt till politiskt inflytande gör att denna grupp inte sågs som svenskar. 

Problemet med samerna, eller ”lapproblemet” som det beskrivs i Lort-Sverige, verkar uppstå 

först i de fall där samerna övergår till fast bosättningen och då hyr ut eller bygger själva: 

”Dom vet inte, hur dom ska bete sig i dessa hus, dom fortsätter att leva som i sina kåtor.” (L-

S: 382) Detta leverne visar sig gå ut över fattiga svenskar som hyr deras bostäder. 

Beskrivningen av deras boendesituation görs i syfte att väcka sympati för svenskarna: ”Hur 

människor måste leva i Sverige, det anar allmänheten föga eller ingenting om, men här är nu 

en dylik aning.” (L-S: 392) Återigen handlar det om en mottagare, en ”allmänhet”, som inte 

har vetskapen om hur verkligheten faktiskt ser ut på den svenska landsbygden.  

 

Beskrivningarna av samerna och finskorna i Lort-Sverige, även om de är problematiska, kan i 

detta sammanhang ses som en medveten eller omedveten anpassning till de allmänna 

uppfattningar, doxa, som publiken kan tänkas ha vid denna tid. Här används det som 

argument för att visa läsaren vad de lata, apatiska och arbetsovilliga svenskarna kan få för 

konsekvenser för landet. Av tidningsartiklarna att döma sammanfaller också Nordströms 

föreställning om publiken med den faktiska eftersom det inte går att utläsa att just dessa 

tankegångar var anledningen till de omfattande diskussionerna som följde på radioreportagen 

eller boken. Eftersom syftet med analysen är att undersöka på vilket sätt Nordström väckte 

debatt och påverkade den bostadspolitiska diskussionen är just denna del av boken vid första 

anblick inte relevant att undersöka närmare. Bitzers modell är nämligen otillräcklig för att 

synliggöra den etiska aspekten i argumentet som sådant. Tillämpas istället Vatz syn på den 

retoriska situation, där talaren väljer vilka aspekter som denne lyfter fram i en situation, 

synliggörs konsekvenserna av att samer och finskor används i argumentationen för att stärka 

Nordströms poäng. Dessa grupper, tillsammans med ”de misskötsamma”, beskrivs som ett hot 

för och exkluderas i den framtidsvision som Nordström målar upp i Lort-Sverige. Det visar 

sig följaktligen i fallet Lort-Sverige att Vatz syn inte bara, som Ullén uttrycker det, ”kan” 

fungera utan snarare är ett helt avgörande komplement till Bitzer för att förstå Nordströms 

projekt. 
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5.4 En värld som gått, en värld som måste komma 

5.4.1 Lort i det nationella maskineriet 

En grundläggande kritik som radioreportagen fick var att det inte gått tillräckligt lång tid 

sedan åtgärderna mot den rådande bostadssituationen sattes in. För att bostadsfrågan åter ska 

ses som ett problem som är av akut karaktär, som enligt Bitzer är ett krav för att kunna 

besvaras med retorik, måste problemformuleringen ändras. Nordström gör det genom att 

hävda att det inte är en brist i byggande som är problemet. I Lort-Sverige bekräftar Nordström 

på flera ställen snarare att byggandet pågår i en rasande takt men att det sker utan en ordentlig 

nationell arbetsplan – allt medan folket sover. (L-S: 70) Det akuta problem som formuleras är 

av moralisk natur; att människor av olika anledningar – som lättja, feghet och rädsla – inte ser 

verkligheten. I Lort-Sverige är detta ett problem inte bara för landets bostäder, utan i 

förlängningen hela det demokratiska systemet.  

 

Nordström skriver redan i förordet av Lort-Sverige att lorten, som har sin huvudsakliga grund 

i de boendes själsliga tillstånd, hotar det demokratiska fundamentet: ”Segrar denna mentalitet 

då brister grunden under denna demokrati, och då stå vi, såsom vissa andra länder fått pröva 

före oss, inför kaos.” För att alla ska kunna bidra till samhället måste lorten därför bort ”så 

fort och så grundligt som möjligt.” (L-S: 11–12) Att problemet nu är brådskande förklaras 

alltså med att Sverige annars riskerar att likt andra länder stå inför kaos. Nordström anspelar 

på den oro som många uttryckte under denna tid med tanke på vad som hade skett ute i 

Europa och den anti-demokratiska utveckling som många länder hade kommit till.168 När 

Lort-Sverige skrevs hade flera moderna demokratier redan fallit runtom i Europa och bara ett 

år senare skulle det bryta ut ett världskrig. Liksom i Europa hade tankar om vilken fara den 

breda massan kunde utgöra blossat upp i Sverige under denna tid. För att hindra en liknande 

utveckling som i många andra länder ansågs det därför på 1930-talet ännu mer angeläget att 

radioprogram som Nordströms uppmuntrade till en samhällsdebatt där medborgarna tog 

ställning i aktuella frågor. Nordström skriver att när nu denna ”allmänhet” fått verkligheten 

berättad för sig är var och en, ”varje svensk”, skyldig att inta en ståndpunkt. Men själv intar 

Nordström inte någon utan frågar sig bara: ”Vilken ståndpunkt ska jag inta?” (L-S: 39)  

 

                                                                 
168 Hirdman, ”I omvälvningarnas tid”, Sveriges historia 1920–1965, s. 47. 
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När Nordström lite senare på sin resa stöter på en gammal vän i Norrköping frågar han sin vän 

om demokratin är tillräckligt effektiv men svarar själv på frågan. Det är precis som innan den 

kom till där några få bestämmer allt, vilket implicerar att det i praktiken inte råder någon 

demokrati. (L-S: 70) Det ligger nära till hands att här jämföra med Per Albin Hanssons 

folkhemstal som hade hållits ett decennium tidigare. I praktiken menade ju även Hansson att 

det i slutet av 1920-talet ännu inte rådde likhet förutom i formell mening. Och den största 

olikheten låg i hur folket bodde: ”Medan några bo i palats betrakta många det som en lycka 

om de få bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern”, sa Hansson i sitt tal efter 

att dragit slutsatsen att Sverige ännu inte är det goda folk- och medborgarhemmet. När 

Nordström tio år senare skriver Lort-Sverige har socialdemokraterna sedan sex år tillbaka 

makten. Det Nordström visar är att det folkhem som nu börjat byggas ännu inte existerar och 

skillnaderna mellan folket är fortfarande stor: ”Varför skulle de [stadsbor och 

industriarbetare] få leva som prinsar, medan landsbygdens människor fingo leva som djur?” 

(L-S: 70) I Lort-Sverige är istället folkhemmet, som nu var ett väletablerat begrepp, något som 

Nordström ständigt ironiserar över när han ser hur det verkligen ser ut på den svenska 

landsbygden. (L-S: 18, 60, 90) Att använda sig av ironi förstärker bilden av att det ”folkhem” 

som det talas om inom politiken inte är förankrat i den ”verklighet” som Nordström beskriver 

den. 

 

I Lort-Sverige ger Nordström flera konkreta exempel på hur bostadssituationen är ett 

demokratiskt problem. Vid ett besök hos en familj fastnar han för en liten pojke med 

förskrämda ögon som han inte kan slita blicken ifrån. Nordström ställer med medömkande 

fyra på varandra följande retoriska frågor till läsaren:  

 

Vad skulle det bli av detta barn? Vad kunde man begära, att det skulle bli av barn, som växte upp 

under förhållanden som dessa? Hur skulle de tjäna Sverige? Hur skulle de kunna tjäna Sverige? 

(L-S: 59)  

 

Nordström menar att om demokratin ska stå sig och fungera måste hela folket ha förmågan att 

kunna engagera sig i samhället, vilket inte var fallet i nuläget när flertalet levde under sådana 

usla förhållanden som han visar upp. Medan ”allmänheten” enligt Nordström verkar tro att 

människor på Sveriges landsbygd lever i en idyll, i det ”lyckliga folkhemmet”, visar Nordström 

upp att det i själva verket bara är en fasad. Att man blir lurad av det yttre är något som 

Nordström återkommer till gång på gång: 
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Det kunde ingen människa tro annat, än att detta var en förtjusande bostad. Och det kan jag säga 

redan här, att så var det runt om i bygderna. Man blev lurad av exteriören. Falu rödfärg döljer allt 

annat än idyller, den är en farlig förfalskare av den bistra verkligheten, må var och en, som reser 

omkring i Sverige, komma ihåg det! (L-S: 47, se även L-S: 24, 67, 163, 284) 

 

Det som gömmer sig bakom de flesta husen består av ”[e]n tattarinteriör […] icke värre. På 

Balkan eller i en turkisk by i Mindre Asien är det inte värre, jag har sett även de interiörerna, 

så jag vet, vad jag talar om.” (L-S: 68)  

5.4.2 Societeten och prästerna 

Tidigt i boken skriver Nordström att lorten finns i alla delar av samhället: ”Och då avser jag 

icke bara kroppslig lort utan även andlig. Och i alla klasser.” (L-S: 18) Nordström går inte 

bara till hårt angrepp mot ”folket”, utan även mot societeten och prästerna. De är inte direkt 

påverkade av den kroppsliga lorten, som de som bor i de usla bostäderna, men poängterar att 

problemet ”Lort-Sverige” angår även dem: ”De voro också en del, en, som jag snart skulle 

komma underfund om, mäktig men samtidigt beklagansvärd del av Lort-Sverige.” (L-S: 14) När 

Nordström berättar om hur smutsen relaterar till de övre klasserna görs det inledningsvis genom 

målande beskrivningar. Det första exemplet är ett tillfälle där han beskriver stanken ur en brunn:  

 

Denna stank hade nämligen samma underliga egenskap som liklukt att så att säga smyga sig fram 

och liksom långsamt, gradvis underminera luften. […] Först skickade den fram en liten 

rekognosceringspatrull, sen en lite större förbindelsepatrull, sen ett litet avantgarde och sen kom 

hela huvudstyrkan vältrande som tyska invasionsarmén i Belgien år 1914. Först nosade man till ett 

tag, så blev näsan lite orolig, så vaknade medvetandet av att man hade nånting fientligt omkring 

sig, och så med ens kände man, att man var hopplöst omringad. (L-S: 118) 

Efter denna beskrivning av en stank som genom krigsmetaforer stegras i intensitet berättar 

Nordström för läsaren att han är ”helt slagen”. ”Det här, det var ju inte Sverige!” utbrister han 

sedan och i en anafor beskriver han detta som en angelägenhet för hela nationen: ”Det var 

sådant snusk, sådan fattigdom, sådant elände […] som Sverige fruktade som pesten.” (L-S: 120) 

Att denna pest, återigen används en epidemisk metafor, inte nått fram till överklassen blir sedan 

tydligt. Han berättar att bara ett par hundra meter från denna stinkande håla bodde societeten. 

Denna societet bodde i ett slott som låg gömd bakom en tät bokskog: 
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Dess liv var en mardröm av tråkighet, därför att det var ett liv av overklighet, därför att det icke fick  

öppna bokskogen och gå ut i verkligheten […] Hade grevinnan fått hugga ner bokskogen […] s ku lle 

hennes livs overklighet försvinna som den mardröm den var, hon skulle känna, att hon också var 

människa, icke bara en död schackpjäs i ett drömspel. (L-S: 121) 

 

Nordström använder sig i sin argumentation av kontraster för att förstärka hur långt bort från 

verkligheten som societeten befinner sig. Här förklaras anledningen till att de är 

verklighetsfrånvända med att de inte får gå ut i verkligheten. För vem de inte tillåts gå ut och se 

verkligheten redogör inte Nordström för i detta sammanhang men längre fram kommer detta att 

avslöjas med att det är samhällets organisation som är alltför ålderdomligt. (L-S: 221) På grund 

av den avfolkning som skett på landsbygden och lämnat kvar endast de arbetsovilliga har 

överklassen numera svårt att få någon att arbeta för dem i hemmen. I det avseendet, eftersom 

han själv riktar hård kritik mot de som lämnar landsbygden, har de därför ”rätt att klaga". 

”Men”, fortsätter han, ”samhällets organisation var föråldrad”, och även om denna tidigare 

varit till deras fördel är det nu annorlunda: ”De fingo nu lida.” (L-S: 221–222) Nordström 

avslutar sitt resonemang ovan med att ömma för societeten: ”Vem var det mest synd om i hela 

detta offerväsen: slottet eller jordkulan? Slottet.” (L-S: 121)  

Under paragrafen ”§7. kyrkan och avloppsdiket” följer en liknande dramaturgi där han återigen 

använder sig av kontraster som förstärker det han talar om. Denna gång är det inte societeten i 

slottet utan kyrkan som han får syn på när han precis känt av stanken som denna gång kommer 

ur ett avloppsdike. Nordström inleder först med en redogörelse, lik den han gör av stanken ur 

brunnen ovan, av avloppets bestånd. Sammansättningen av avloppet framkallar äckel hos 

läsaren genom att beskriva det som ”pudding”, ”jäsa” och ”spisvärme” som i vanliga 

sammanhang används när man talar om mat: ”Rätt ner i ett igenvuxet, grönt avloppsdike, där 

något liknande en pudding av döda råttor, disktrasor, potatis- och äggskal föreföll att jäsa för 

underjordisk spisvärme.” (L-S: 106) Mitt i ett samtal om hälsovårdsnämndernas oförmåga till 

att se detta enorma problem som avloppssystemet innebär för landsbygden, som återigen 

består av en kritik av samhällsorganisationen, får Nordström syn på ”den sjangdonabla 

kyrkan”. Efter att Nordström fått svar på hur mycket kyrkan kostar frågar han om det är en 

fasad för att detta samhälle ska vara lika fint som alla andra. Doktorn svarar jakande varpå 

stanken tvingar Nordström att avlägsna sig från platsen: ”Då noterade jag i min bok de två 

enda orden: Kyrkan och avloppsdiket. Tryckte mina ciceroners händer. Och flydde.” (L-S: 

107)  
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Precis som societeten befinner sig även prästerna så långt ifrån verkligheten att de endast 

verkar utgöra hinder för en förändring till ett nytt, modernt Sverige. I Sverige under 1930-talet 

var det fortfarande i viss mån prästerna som hade kontakterna med folket på landsbygden och 

ingick tidigare i den samhälleliga elit som hade rollen som ”folkbildare”. Vilka som utgjorde 

denna bildningselit kom så småningom att förändras; där det förut var prästerna som haft en 

ledarställning i samhället blev det under denna tid en roll som alltmer kom att ersättas av 

läkaren. Nordström instämmer: ”Och det är nu de, där det tidigare var prästerna, som alltså är 

de som uppfostrar folket om sådana saker som att man torkar av fötterna innan man går in 

från ladugården in i huset.” (L-S: 27) Den mest intressanta aspekten av beskrivningen av 

läkaren i Lort-Sverige är den symbol för samhällsomvandling som denne representerar för 

Nordström.  

5.4.3 ”Vad är en provinsialläkare i våra dagar?” 

 

Att det är just läkarens ord som ska vara vägledande för den förändring som Nordström menar 

krävs står klart redan i början av boken: ”Han såg ut som en poet i inspiration, som en modern 

spänstig officer framför sin trupp vid en avgörande attack, som en sportsman och som en 

reformator och en revolutionär.” (L-S: 23) Nordström beskriver att han är tvungen att hejda 

sina upphöjda tankar om provinsialläkaren som han menar måste vara överdrivna. Men i nästa 

mening avslöjar han för läsaren att det inte var en överdrift och att detta skulle bli klart för 

honom, och följaktligen även för läsaren, under resans gång. (L-S: 23) Läkaren beskrivs av 

Nordström i enlighet med denna tids nya syn på vilka som skulle ingå i detta 

bildningsborgerskap. Nordström skriver att de är ”ställda som ledare, lärare, vårdare och 

fostrare för en befolkning av naturbarn, hade allesammans en känsla av socialt och nationellt 

ansvar, som gav dem en särskild prägel.” (L-S: 358) 

Läkarens roll förstärks i Lort-Sverige genom att den ställs mot de förlegade prästerna som i 

jämförelse framträder som bakåtsträvande och omoderna. Läkaren lever till skillnad mot 

prästerna inte kvar i ett gammeldags samhälle med ”prost och statare, herre och dräng”. 

Prästerna är isolerade (L-S: 25) och befinner sig för långt borta från den verklighet som 

Nordström har för avsikt att visa upp. (Se ex. L-S: 54, 85, 91) Det är inte genom prästerna 

som han kan få reda på hur folket är beskaffat: ”De stod utanför människornas verkliga liv.” 

(L-S: 43) Prästgårdarna och prästerna som norm och förebild för bygden har spelat ut sin roll 

och det är läkarna och deras bostad som har kommit i dess ställe. Nordström tilltalar återigen 

läsaren: ”[Det är] en förvandling, vars förlopp läsaren så småningom skall få bevittna.” (L-S: 



66 

 

25) Nordström ger intrycket av att detta är något som upptäckts av honom under resans gång. 

Men faktum är att det är på hans initiativ som prästerna över huvud taget kopplas in i syfte att 

undersöka ”det andliga tillståndet” på Sveriges landsbygd. (L-S: 43, 79–80) 

Först efter flera exempel på hur prästerna motverkar en förändring av samhället tar han 

beslutet att koppla bort prästerna. (L-S: 80)169 Även om Nordström kan tänkas ha varit 

prästfientlig redan innan resan, är det strategiskt att ha med prästerna från början. Han skulle 

nämligen verka mindre trovärdig om han fällde ett sådant hårt omdöme utan logiska bevis. (L-

S: 43, 80) Med en Vatzk blick på den retoriska situationen kan detta ses som ett försök från 

Nordströms sida att tona ned kyrkans roll som under 1930-talet blivit en integrerad del av 

folkhemmet. I Nordströms ”Villa-Sverige” finns det som beskrivits inte längre någon plats för 

prästerna eller kyrkan. Denna mycket omfattande, anti-klerikala del av Lort-Sverige fick dock 

mycket mothugg i den efterföljande debatten, vilket kan ses mot bakgrund av den starka 

ställning som kyrkan hade när folkhemmet lanserades.170 

När det kommer till att förbättra hygieniska förhållanden hävdar en provinsialläkare att de i 

princip står ensamma och till och med blir motarbetade av myndigheterna.171 För Nordström 

spelar provinsialläkaren en nyckelroll för att förbättra villkoren på landsbygden och de 

framträder i hans ögon i likhet med hur man ansåg att dessa experter på denna tid skulle 

uppträda:  

 

Det var en provinsialläkare, det! Sådana ska de vara! Och sådana voro alla de, som jag hade att 

göra med. Ansvarsmedvetna, uppfostrande, ledande, lärande, tuktande, förmanande, bestraffande, 

uppmuntrande, belönande. (L-S: 63)  

                                                                 
169 Ett exempel är en läkare i Eskilstuna som berättar att han hade ställt som fordran att en statbostad under 

ombyggnation, som låg under en prostgård, skulle förses med värmeledning. När läkaren sedan var borta på 

tjänsteresa hade prosten nekat detta då han ansåg det opassande att hans statare skulle ha värmeledning när han 

själv inte hade någon. (L-S: 20–25) För ytterligare exempel, se L-S: 317. 

170 Se vidare Urban Claesson, Folkhemmets kyrka: Harald Hallén och folkkyrkans genombrott , (diss.) Uppsala 

universitet: Uppsala 2004. Claesson visar i sin avhandling hur Harald Hallén, som låg väl i linje med den 

politiska utvecklingen, stred för en folkkyrka inom ramen för socialdemokratin, en kamp som han också sedan 

vann. Se även Blückert 2000. 

171 För exempel på hur hälsovårdsnämnderna och länsstyrelsernas brister beskrivs av provinsialläkarna; se  L-S: 

101–103, 124, 231. 
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Läkaren beskrivs vid upprepade tillfällen som ”en revolutionär” och indikerar att det för 

Nordström handlar om en total omvandling av samhället. Det är denne som enligt Nordström 

är den yttersta garanten för den samhällsomvälvning Nordström vill se i Lort-Sverige:  

Han var av alla läkare på färden den, som kanske starkast representerade och typifierade läkaren 

som modern samhällsomdanare, som reformator, som revolutionär och som reorganisatör. Han 

ingav mig på en gång vemod, respekt och beundran. (L-S: 100) 

Att Nordström använder ordet ”vemod” för att beskriva mötet med läkaren förstärker 

ytterligare känslan av ett avslut för den gamla tiden. Där står läkaren som representant för det 

nya, moderna Sverige som ska hjälpa landet ur lorten. Just vemod är också enligt psykologisk 

forskning något som verkar vara speciell för upplevelsen av slut.  De allra starkaste 

avslutningarna skänker vemod därför att det ger det en speciell betydelse. Vemod verkar vara 

kärnan av meningsfulla avslutningar och är en komplex uppsättning emotioner som 

människor upplever eftersom denna känsla är en blandning av lycka och sorg. Genom att 

Nordström lägger till en liten komponent av sorg i form av vemod till ett annars lyckligt 

ögonblick förhöjer det ögonblicket snarare än minskar det.172 Därmed markerar det 

övergången till den nästa och sista delen av analysen. I denna del undersöker jag hur 

Nordström målar upp en hoppfull bild av Sveriges framtid och hur en förändring av landet, 

som i viss mån redan pågår, är möjlig.  

5.5 Lort-Sveriges död 

5.5.1 Villa-Sverige börjar ta livtag med Lort-Sverige 

Ett genomgående tema i Lort-Sverige är den starka kontrasten som beskrivs mellan det gamla, 

”Lort-Sverige” och det nya, framväxande ”Villa-Sverige”. Utifrån de artiklar som 

publicerades under hösten 1938 var de här metaforerna något som hans mottagare, såväl de 

positivt som de negativt inställda, tog fasta på.173 I inledningen till boken tvingas Nordström 

förtydliga vad han i radioreportagen menat med ordet ”Lort-Sverige”; det är inte så, menar 

han, att Sverige är lort utan att landet har lort inom sina gränser. (L-S: 11) Förmodligen för att 

Nordström märkte att det var effektivt att använda sig av detta ord, väljer han att namnge 

                                                                 
172 Hal Hershfield et al.,”Poignancy: Mixed Emotional Experience in the Face of Meaningful Endings”, Journal 

of Personality and Social Psychology, vol. 94, 2008:1, s. 158–167. 

173 Se exempelvis ”Radiospalten”, Dagens nyheter 1938-11-10, ”Säregen initiativlöshet”, Trelleborgstidningen 

1938-11-19 och ”Prästsverge-Lortsverge”, Norrskensflamman 1938-11-25. 
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boken ”Lort-Sverige”. En skribent skriver i samband med boksläppet att ”Kooperativa 

förbundet gör reklam för den genom att i väldiga bokstäver låta ordet `Lort-Sverige` lysa 

varje främling till mötes […]”174 Den grafiska utformningen av boken är skapad med samma 

ändamål; den övre hälften av omslaget består av en av alla de svartvita illustrationer som 

förekommer i boken och i den undre delen står ordet ”Lort-Sverige” med stora bokstäver i fet 

stil tryckt i illröd färg.175 Den illustration som valts är en bild av vad som i den tillhörande 

bildtexten i boken beskrivs som ”[d]en sämsta bostaden” och på omslaget har den getts en röd 

himmel i bakgrunden.  (L-S: 143)  

 

Där ”Lort-Sverige” likställs med fattigdom, dysterhet, mörker, snusk och misär kopplas 

”Villa-Sverige” samman med modernitet, funkishus, grönska samt ljusa, enfärgade och glada 

färger: 

 

Vad upptäcker jag? […] en fortlöpande splitterny villabebyggelse! Funkishus, trädgårdar, 

blommor, ljusa, glada färger. Och överallt stommen till nya hus, betonggrunder, 

byggnadsställningar. Här marscherade det nya Villa-Sverige fram på bred front. (L-S: 69) 

 

I meningen därpå bryts denna bebyggelse direkt av med ”bara ett stenkast från detta – Lort-

Sverige, Balkan!” Nordström beskriver hur han kastas mellan dessa två världar vilket 

indikerar för läsaren att Sverige nu befinner sig mitt i en brytningstid: ”Jag hade för hastigt 

slungats ur välbehaget i det upprensade Villa-Sverige tillbaka ner i Lort-Sveriges stank- och 

mörkerhelvete. Kontrasten var för stark.” (L-S: 69)176 Omvänt vid flera tillfällen, efter att ha 

beskrivit en bostad med alla dess brister, dyker plötsligt den ljusnande framtiden upp: 

 

Men sen! Sen kom Villa-Sverige uppdykande, och då ljusnade det hela. I de sämsta hade man 

vattenledning och slask, men i de bästa hade man dessutom elektrisk kokplatta, rostfri diskbänk, 

centralvärme, tvättställ med rinnande vatten, korkmatta på golvet. Väggarna i köken voro 

oljemålade, modernt enfärgade i en ljus, glad ton. (L-S: 269) 

 

På det sätt som Nordström beskriver det verkar en förändring till Villa-Sverige som en 

självklar väg att gå. Men trots det finns Lort-Sverige kvar som ett ständigt hot för en sådan 

                                                                 
174 ”Yrvaken häpnad över allbekanta fakta”, Trelleborgstidningen 1938-11-22.  

175 Omslagsbilden återfinns här: Ludvig Nordström, Lort-Sverige, Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag 

1938, http://hdl.handle.net/2077/33569 (2019-05-24). 

176 För fler exempel på hur Nordström använder sig av liknande kontraster, se exempelvis L-S: 14, 259. 

http://hdl.handle.net/2077/33569
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utveckling: ”Lort-Sverige tycktes vara själen åtminstone i det skånska Villa-Sverige, den 

outrotliga själen, och det var med dysterhet i sinnet jag åter steg i bilen.” (L-S: 135) Uppe i 

den nordskånska slättbygden blir ”vart Lort-Sveriges förvandling till Villa-Sverige egentligen 

pekade för de uppmarscherande Villa-Svenskarnas egen del” som allra tydligast. (L-S: 149) 

”Villa-Sverige” byts i denna del ut mot ”Villa-Svenskarna” vilket ger en ledtråd om vart 

Nordström är på väg med sitt resonemang; det är återigen inte i själva byggandet som det 

mesta akuta problemet ligger utan hos människorna. Svaret i slutet av kapitlet är vid det här 

laget inte särskilt överraskande: ”[U]nderstödstagarmentalitetens tillväxt i nuets Sverige.” (L-

S: 154)  

 

Precis som Lort-Sveriges exteriörer har kunnat förvilla svenskarna varnar Nordström för att 

också det uppstickande Villa-Sveriges fasader kan lura:  

 

Nej, det blir nog nästa generation om ens den, som får drivas som boskap fram till badreformen. 

Renligheten är icke Villa-Sveriges starka sida, dess huvudintresse är fasaden, att visa sig fin, mer 

än att vara det. (L-S: 67) 

 

Detta illustreras inte minst i den intervju som beskrevs i ”5.2.1 Folkets natur” mellan en 

doktor och två män som byggt sina egna hus. Männen får av Nordström epitetet 

”representanterna för det nya Villa-Sverige” men då badfrågan dyker upp inser Nordström att 

”dofterna från Lort-Sverige” finns kvar även i den uppstickande villabebyggelsen. Den sitter 

kvar i traditionerna, i allt från människors förhållande till finrummen till deras förhållande till 

badfrågan. (L-S: 62) 

 

Det står klart att det inte bara handlar om en förändring i synen på bostaden som för ”hela 

synen på livet”. (L-S: 244) Detta blir tydligt i frågan kring finrummen, något som dåtidens 

bostadsinspektörer ansåg skulle bort till förmån för vardagsrummet i syfte att motverka 

trångboddhet.177 Nordström upprepar frågan om finrummet genom hela boken. Det visar sig 

att såväl i de äldre som i de nybyggda husen låter folket detta rum vara kvar. Till svar får han 

ofta känsloladdade reaktioner: 

 

- Jag ska bara fråga en sak till: finrummet? Försvinner det i de nybyggda hemmen? 

                                                                 
177 Se L-S: 94, 119, 120, 123, 162 173, 200, 246, 249, 263. 
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- Finrummet! Försvinna! Då kan lika gärna solen försvinna från himlen. Det sitter som beck! Och 

låt det sitta! Ta inte den fattiges lilla lamm! Nog kan trångboddheten ordnas ändå! (L-S: 317) 

 

Finrummet, som ”sitter som beck”, blir för Nordström en symbol för hur svårt det är att få till 

stånd en förändring i människors bostäder. Därför tolkar Nordström också det så, att när det är 

borta, kommer också Lort-Sverige att ha försvunnit för gott: 

 

Där såg jag det. Där fann jag det jag sökt. Svaret. Där var den springande punkten mellan Lort -

Sverige och Villa-Sverige. […] Vägen från Lort-Sverige till det kommande Villa-Sverige 

tecknades av de fattigas finrum [...] (L-S: 173) 

 

Det handlar för människorna om en ”ändring, en radikal revolution i hela synen på vad en 

bostad skulle vara och tjäna till, hur den skulle vara ordnad och hur den skulle skötas.” (L-S: 

250) Nordström återkommer alltså till tanken om ett Sverige som ska revideras i grunden 

vilket ännu en gång kommer till uttryck i ordet ”revolution”. Det är också just så han menar 

man borde tackla de undermåliga bostäderna; det vill säga genom att utradera dem helt och 

ersätta dem med nya bostäder: 

 

All den här villa-bebyggelsen […] kan betyda en alldeles ny epok i Sveriges historia. Förr byggde 

man, så gott man kunde, för evigheten. Nu bygger man för en kortare eller längre säsong. Och 

nästa steg blir, att […] dom puffar omkull gamla utdömda hus med. […] Dom kommer att slängas 

bort. Det blir konsekvensen av det moderna byggnadsmaterialet, och då blir det än lättare för 

Sverige att följa med moderna ute i världen.178 (L-S: 298) 

 

Nordström var inte ensam om detta tankesätt utan låg snarare i linje med funktionalisternas 

hyllningar till rivningar och de mest radikala ideologernas förfäktande om total 

samhällsomvandling. Men Nordström riktar också kritik mot delar av den här 

villabebyggelsen som han anser fortfarande saknar vissa aspekter:  

 

Det var inte ett spår av hemtrevnad, inte ett spår av komfort, dit har Villa-Sverige ännu inte hunnit. 

Det var naket, opersonligt som inköpt på auktion, men första etappen på vägen till bostadskultur 

var dock tillryggalagd, det var snyggt. (L-S: 63) 

 

                                                                 
178 L-S: 298. Det finns flera exempel på detta tillvägagångssätt i Sverige; Klarakvarteren i Stockholm, Haga, 

Landala och Annedal i Göteborg, för att nämna några. 
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I sin jakt på att finna svaret på hur Lort-Sverige har börjat förvandlas till Villa-Sverige är det 

en yttre påverkan som gjort att en förändring kommit till stånd: 

 

Alla känner, att det är nånting gammalt, som är slut, och dom söker sig mot nånting nytt. Det 

börjar bli en skam att ha dålig bostad. Inte minst har en sådan sinnesstämning börjat tränga igenom 

tack vare tidningspressen, radion, genom att folk reser mer än förr, även de fattiga, och genom att 

man får besök av släkt och bekanta från andra orter, där man kanske hunnit längre. (L-S: 80) 

Radion och pressen – de medel som också Nordström använder sig av – i kombination med 

att folk reser mer och ser hur andra har det, är alltså avgörande för att folk själva ”ska söka sig 

mot nånting nytt”. Detta resonemang lutar sig mot tanken om att folk i Sverige som ser att 

andra skaffar sig en bättre, nyare bostad kommer också vilja ha det. Detta ses i Lort-Sverige 

som något karaktäristiskt för svenskarna och förklaras med den gamla föreställningen att 

svensken skulle ha en särskild böjelse för avund. I Lort-Sverige löper den som en röd tråd som 

svaret på hur det svenska folket ska kunna träda in i Villa-Sverige. 

5.5.2 Den svenska avundsjukan 

Samma mekanismer hos massan som gjorde den potentiellt farlig och som gjort att 

understödsmentaliteten spritt sig kunde även bidra till att göra samhället bättre.  I Lort-Sverige 

förekommer tankar om att det finns inneboende egenskaper hos det svenska folket som kan ta 

Sverige ur denna lort. I Lort-Sverige är det den historiskt sett mindre smickrande ”svenska 

avundsjukan” som verkar smitta av sig och göra att folk bygger mer och bättre bostäder:  

 

— [Nordström] Och sånt smittar väl av sig? Dom börjar väl bygga lite var här på landsbygden. 

Har dom kanske rentav gått och tittat på hur ni byggt här och fått det bättre?  

— Jo, för all del, det har dom nog gjort. Det hör man ju nästan dag ligen, att befolkningen här 

omkring tycker, att det här villasamhället är så skönt, så att dom nästan är smått avundsjuka. 

— [Nordström] Ja, då får man vara glad åt avundsjukan, då! (L-S: 257) 

 

I Lort-Sverige förekommer ordet avundsjuka 17 gånger och vid alla tillfällen framhävs den 

ensidigt som en positiv – och svensk – egenskap.179 Denna avundsjuka är ett ”ovärderligt 

nationellt kapital” som man inte tidigare satt värde på men som nu kommer utgöra en stor del 

                                                                 
179 Föreställningen om att svenskar skulle ha en särskild böjning för avund är enligt kommunikationsforskaren 

och professorn Viveka Adelswärd en gammal och återkommande föreställning som kan spåras tillbaka till 1400-

talet. (Viveka Adelswärd, ”Avundsjukan har urgamla anor”, Svenska Dagbladet 2/11 2003, 

https://www.svd.se/avundsjukan-har-urgamla-anor (2018-12-29)). 

https://www.svd.se/avundsjukan-har-urgamla-anor
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av räddningen för Sverige. (L-S: 93) För Nordström och de myndighetspersoner som 

intervjuas framhävs avundsjukan som en drivkraft för folket ut ur misären: 

 

Så var det, vad jag genom denna inspelning fick se och började ana betydelsen av för den stora 

förvandlingen från det urgamla Lort-Sverige till det framväxande nya Villa- Sverige. […] Det var 

den Kungliga Svenska Avundsjukan.180  

 

Avundsjukan ges betydelse i alltifrån frågan om uppvärmningsmöjligheter till 

renlighetsfrågan: ”[B]örjar en, så ska alla ha. Det är den välsignade avundsjukan igen.” (L-S: 

95) För en doktor ses den svenska avundsjukan därmed som ”ett hälsotecken”. Det svenska 

folket ställs därefter mot ”de andra”, de sinnesslöa, dit inte ens avundsjukan kan hjälpa till: 

”De sinnesslöa nå inte ens så högt.” (L-S: 97) 

 

Lort-Sverige domineras av exempel på dåliga bostäder och människor men ibland låter han 

även enskilda bostäder och människor föregå som goda exempel. Det ”folk” som på olika sätt 

lider av den så kallade ”understödsmentaliteten” ställs i boken mot ett annat ”folk”; den 

ansvarstagande, arbetsvilliga – och villaägande – delen av befolkningen. Efter ett besök hos 

en man som med hjälp av bostadsbidrag reparerat sin bostad, avslutar Nordström med att 

säga: ”Han hade inte suttit med händerna i kors. Han hade handlat, ingripit, gjort något.” 

Denna man får statuera exempel som någon som tagit vara på den hjälp som han fått. Till 

skillnad från andra som han besöker på resan visar denne inte upp det som är ”uselt och 

eländigt, utan vad han gjort för att bekämpa och övervinna det usla och eländiga.” Han ställer 

denne man mot andra exempel på människor som han besökt under resan: ”Jag tänkte på 

skogstorparn i Småland med ormarna och råttorna, och på kommunisten i Dalsland med 

takpappen hängande ner i rummet. Om de skulle försökt ta i som denne!” Han hade enligt 

Nordström med hjälp och med en medveten kamp och en vilja av stål förbättrat sin bostad. 

”Detta var på något vis det folk, som i alla fall byggt upp och gjort Sverige”, avslutar 

Nordström. (L-S: 252–253)  

 

De som bor i den framträdande nybebyggelsen illustrerar i Lort-Sverige vilken typ av folk 

som Nordström anser ska ingå i ”Villa-Sverige”. De innehar egenskaper som gör att de tillhör 

”det svenska folk” som byggt och bygger upp Sverige: ”Ja, vill man visa världen det svenska 

                                                                 
180 L-S: 67. I slutet av 1800-talet talas det om den "kungliga svenska avundsjukan” som troligtvis beror på att de 

många namn på institutioner och organisationer inleddes med just ordet "Kungliga". (Adelswärd 2/11 2003). 
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folkhemmet i en enda bild, så kan man visa detta hus, som icke längre heter hus utan »villa»”, 

säger Nordström och tillägger några rader ner att ”[d]et svenska folket av idag bor i villor.” 

(L-S: 62) Det svenska folket beskrivs dock fortfarande som en primitiv massa som måste 

styras i rätt riktning: Folket är bra, menar flera läkare, men det måste eller ”skall” uppfostras 

och undervisas. (L-S: 26, 28) Det krävs därför experter, såsom läkaren, som visar folket vilka 

egenskaper som är eftersträvansvärda. Vilka som ingår i detta folk kommer att visa sig när 

Lort-Sverige har besegrats till förmån för Villa-Sverige; i slutändan är det nämligen upp till 

individerna själva. (Se L-S: 187, 284) 

 

I det sista kapitlet av boken, som Nordström döpt till ”Lort Sveriges död”, inger han ett sista 

hopp i läsaren. Lort-Sverige personifieras, som för att återigen understryka att det är en viss 

typ av människor som inte får plats i det nya Sverige, under paragrafen ”Lort-Sverige tar 

mänsklig gestalt”. I stycket möter han Lort-Sverige i egen hög person, ”en spöklik figur” med 

ett ”fasansfullt ansikte”, som kommit för att äntligen ta farväl. Denna person uppträder i form 

av en gammal gubbe vars gestalt är det, berättar Nordström sedan, ”som Villa-Sverige har att 

bekämpa, besegra och bära till graven.” (L-S: 429)  
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6. Avslutande diskussion 

Att Nordström var en visionär som ansåg att litteraturens uppgift var att inverka på samhället 

och vara en del av moderniseringsprocessen blir synligt i Lort-Sverige. Nordström intar en 

aktiv roll för att ta reda på vilket ”folket” i bostäderna är, hur det sköts och hur dessa 

människor kan förändras för att därigenom förbättra bostäderna. Det visar sig ganska snart att 

detta ”folk”, som främst beskrivs i betydelsen ”de lägre samhällsklasserna” eller ”den breda 

massan”, är en primitiv, passiv massa som av olika anledningar inte förmår ta sig ur den 

situation som de befinner sig i. På det sätt som Nordström beskriver ”folket” som bor i de usla 

bostäderna utgör de alltså inte den retoriska publiken i bitzersk mening eftersom de saknar 

förmågan att själva förändras utan hjälp utifrån. Nordström vänder sig istället till 

”allmänheten” som ibland används synonymt med ”den svenska pressen” och ”svenskarna”. 

Det är för dem Nordström berättar om den ”verklighet” som han ser på sin resa. 

 

För att övertyga publiken är det helt avgörande att bemöta de retoriska hinder som uppstått 

när Nordström trätt in i egenskap av journalist. Dessa hinder sammanfaller till stor del med de 

föreställningar om journalister som ”lögnaktiga” och ”sensationsmakare” som fanns kring 

yrkesrollen under denna tid. Nordström måste istället framställa sig själv som en bärare av – 

och den enda med modet att berätta om – ”sanningen" för läsaren. Denna sanning baserar han 

ibland på olika ”bevis” som sedan inte stöds av något annat än det faktum att det han säger är 

sant. Det handlar till exempel om teckningar som han målat av besöksplatserna som han 

menar att man ”måste” böja sig för. Även kritikerna används strategiskt i argumentationen; 

eftersom de inte tagit till sig hans ”sanning”, det vill säga hans beskrivning av verkligheten, 

utgör de ett hinder för landets utveckling. Det är nämligen endast när man vågar se 

verkligheten som det ur Lort-Sverige ska kunna stiga det nya, moderna Sverige.  

 

Ett genomgående tema i boken är den ständiga blicken framåt till ett bättre samhälle. Den 

kraftfullaste metaforen för vad detta är kallar han för ”Villa-Sverige” som hela tiden ställs i 

kontrast till det rådande ”Lort-Sverige”. ”Villa-Sverige” påminner på många sätt om hur Per 

Albin Hansson beskrivit det svenska folkhemmet i sitt berömda folkhemstal ett decennium 

tidigare. För Nordström representerar ”Villa-Sverige” det folkhem som nu borde existera men 

som i själva verket endast visat sig utgöra en fasad. Det är det samhälle som svenskarna, 

pressen och den ”breda allmänheten” som inte bor i dessa usla bostäder tror att den innebär. 

Nordström verkar med sitt ”Villa-Sverige” alltså sträva efter ett folkhemsideal även om 
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”folkhemmet”, när detta begrepp används, är något han ständigt ironiserar över när han får 

syn på vad som gömmer sig bakom den homogena landsbygdsidyllen med sitt faluröda yttre. 

Inuti är bostäderna smutsiga och det visar sig vara ett heterogent folk som skiljer sig så 

mycket åt i varje landskap att det snarare framstår som att han besöker olika länder med egna 

språk och traditioner.  

 

I sin jakt på att reda ut vilket folket är och hur de ska passa in i hans ”Villa-Sverige” faller 

han, i likhet med sina intervjuobjekt, ofta in i rasbiologiska resonemang. Han blir förskräckt 

av den förfinskning som sker i norra delarna av landet och danskan som hörs i de södra 

delarna. Hotet om det främmande, även om vem detta är har förändrats, som ”tar landets jobb” 

eller ”utnyttjar svenskar”, är ett verksamt argument som känns igen även idag. Men det 

egentliga problemet för Nordström handlar inte om finskorna, ”lapparna” eller danskan – 

denna utbredning är bara ett symptom på svenskarnas kulturella degenerering. Folket sover, 

skriver han, och får medhåll från de myndighetspersoner som intervjuas på resan. Nordström 

ser hur en ny, beklagansvärd underklass har uppenbarat sig i kölvattnet av demokratin och står 

i kontrast till den klassutjämning som inbegrips i begreppet ”folkhem”. För den lata, 

arbetsovilliga delen av folket behövs därför en ”ångpiskningsmaskin”. Denna maskin är en 

dramatisk symbol för det krafttag han – och ”alla” som känner till förhållandena – vill se tas 

med detta folk för att de ska förvandlas till ett ansvarsfullt, arbetsvilligt folk.  

 

Men frågan är om Nordström anser att allt folk kan väckas? Vilken plats har de människor 

som i Lort-Sverige kallas för ”idioter”, ”tattare”, ”efterblivna” eller ”sinnesslöa” i folkhemmet 

– eller i det som Nordström kallar för ”Villa-Sverige”? Dessa människor, som inte borde ha 

rätt till bidrag eller lån och som inte ens verkar inneha den ”svenska” böjelsen för avund. Ska 

de – eller framför allt – kan de hjälpas? Om inte, är tanken att de bara ”städas bort” på vägen, 

när ”Lort-Sverige” rationaliseras och försvinner till förmån för ”Villa-Sverige”? Nordström 

tar aldrig riktigt ställning i frågan om hur man ska hantera dessa människor, även om flera av 

hans intervjuobjekt gör det. Att han själv hävdar att han inte intar en ståndpunkt är ett 

återkommande problem i mötet med texten. I egenskap av reporter låter han ”landets röst bli 

hörd”, som han formulerar det i inledningen till boken, och kan delvis gömma sig bakom det 

faktum att han ocensurerat låtit alla komma till tals. Men samtidigt lyfter han återkommande 

fram de problem som han själv anser är viktiga i relation till bostadsfrågan.  
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Nordströms uppfattning om litteraturen är att den måste följa ett klart utstakat system. Men 

det mest påfallande när man närläser Lort-Sverige är istället hur inkonsekvent han är. Med 

understödsmentaliteten hävdar han inledningsvis att han inte menar den politiska aspekten 

men förespråkar samtidigt stora reformer av låne- och bidragssystemet och ger sig på så sätt 

ändå in i den pågående debatten. På samma gång som Nordström är språkrör för det moderna 

och för industrin, vill han att människor stannar på landsbygden. Han reagerar starkt på 

ojämlikheten på landsbygden men lösningen för honom är att kvinnor ska gå tillbaka till att 

sköta hemmet. Han ser med avsmak på de fattiga folk som verkar oförmögna att ta sig ur sin 

situation samtidigt som han i andra sammanhang ser med kärlek på de små barnen som inte 

tillåts en plats i det demokratiska samhället.  

 

Nordström ivrar för en radikal förändring av samhället, en ”revolution”, som ska göras fort 

och grundligt. Det är bara, menar han i likhet med andra progressiva funktionalister under 

denna tid, att riva upp det som är gammalt och bygga nytt. Men han höjer ändå ett varningens 

finger när han ser det byggande som sker. Det saknas en egentlig plan för all denna 

bebyggelse som pågår och även om han välkomnar det nya så är det inte helt felfritt. Till och 

med för Nordström, som likt funktionalisterna var förespråkare för anti-individualism, var 

”Villa-Sverige” i nuläget lite väl naket och opersonligt. Men att Nordström motsätter sig en 

del på vilket sätt detta byggande sker är lätt att missa när han i sin helhet och med stor 

entusiasm hyllar det folkhemsbygge som redan var i full gång.  

 

När Nordström i Lort-Sverige går fram i rasande fart och förespråkar en nationell uppslutning 

kring det folkhem som landet borde bli men som det ännu inte är, det vill säga det han kallar 

för ”Villa-Sverige”, är det inte i detaljerna läsaren fastnar. Det gör förvisso att läsaren missar 

de invändningar som Nordström hade mot den omvälvande förändring som höll på att ske, 

men det är samtidigt det visionära inslaget som gör Lort-Sverige effektiv. I den brytningstid 

som Sverige befann sig under var, som Fagerstedt och Sörlin påpekar, ”[b]ehovet av att ha en 

föreställning om vart samhället är på väg” som allra störst.181 Nordström ingav där och då en 

trygghet i att det moderna industrisamhälle som höll på att bryta in, och som målas upp i 

”Villa-Sverige”, var rätt väg att gå.  

 

                                                                 
181 Sörlin och Fagerstedt 1987, s. 8. 
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Lort-Sverige belyser det faktum, som Ullén påpekat, att retorik ständigt tränger in i den 

situation den ingår i, samtidigt som situationen återverkar på den retorik som skapas inom 

dess ram:  Att många delar av ”Villa-Sverige”, Nordströms version av ”Folkhemmet”, förblir 

löst definierade gör att projektet ”Lort-Sverige” ständigt kunnat omformuleras för att passa in 

i berättelsen om det svenska folkhemmet.  

Slutkommentar 

Som hygiendebatt betraktad är Lort-Sverige mindre aktuell idag men som socialreportage 

finns det många delar som är högst relevanta för dagens bostadssituation. Frågan är om 

Nordström inte skulle fälla samma kommentar idag som han gjorde hösten 1938: 

  

Men kan du säga mig, för det första: har demokratin egentligen lyckats, då det ser ut så här i 

landet, då en folkgrupp får allt och andra ingenting, och vidare: är demokratin tillräckligt effektiv? 

Det är ju precis som innan den kom till. Några grupper regera och bestämma allt, de andra sova, 

eller rättare sagt: folket sover. Och det som görs, detta byggande för några, vem betalar? Allt går 

ju på lån! Jag är faktiskt rädd, när jag ser, hur det ser ut. Jag frågar mig, om inte hela svenska 

folket lever på slagord och om inte alltsammans slutar, som det heter i Norrland, med en 

dundrande konkurssmäll. Det hela går på slump, och ingen människa kan se skymten av en 

nationell arbetsplan. Det är en sådan, vi måste ha. (L-S: 70) 
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Bilaga 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 

några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene 

ned på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker 

icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, 

hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda 

nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i 

privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttne och 

utarmade, plundrare och utplundrade. Det svenska samhället är ännu icke det goda 

medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, 

men socialt sett består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna 

äro stundom skriande; medan några bo i palats betrakta många det som en lycka om de få bo 

kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många 

från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där 

sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda 

medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en 

ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, 

demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt.182 

                                                                 
182 Per Albin Hansson, ”Folkhemmet, medborgarhemmet”, Från Fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som 

tidningsman och talare, Berkling, Anna Lisa (red.), Solna: Metodica press 1982. 


