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OMSLAGSBILDEN: I ett väntrum på det nybygg-
da regionsjukhuset i Örebro väntar patienter på 
radio terapi. En oviss väntan, ska behandlingen få 
effekt? Året är 1965. Under de senaste 200 åren 
har synen på människans hälsa, den medicinska 
kunskapen och de metoder för vård som följt av 
utvecklingen också påverkat den infrastruktur där 
vården utövats. foto: Arne Lund. Örebro stadsar-
kiv. PS-138-D-0054.

BAKSIDESBILDEN: I grekisk filosofi ansågs gym-
nastik främja en ande och kropp i balans. Under 
1800-talets senare del utvecklades ”medikal gym-
nastik” som en av de många lokalkrävande be-
handlingar som utfördes vid vårdanstalterna. På 
fotot bistår sjukgymnasten Louise Schults en pa-
tient vid Västerås centrallasarett. (1928–1940). 
Fotograf okänd. Västmanlands läns museum. Vlm-
A 8277.
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•

Ansvaret för samhällsplaneringen ligger i Sverige sedan många år hos kommunerna 
– och därmed också hanteringen av merparten av våra kulturmiljöer. Utöver kommu-
nerna arbetar även länsmuseer, länsstyrelser, vissa statliga myndigheter och en del 
privata aktörer med kulturmiljöfrågor. 

En förvånansvärd stor del av kulturvärdena upptäcks, definieras och behandlas 
idag först när de hanteras inom samhällsplaneringen. Det är inte heller ovanligt att de 
med kulturhistorisk kompetens kommer in först under remissförfarandet – och då har 
ofta alltför stora resurser investerats i projekten för att man ska vara villig att ändra dem. 
I andra fall finns det ingen alls som beaktar kulturmiljöfrågorna. 

Sverige har högt ställda kulturmiljömål, men hamnar tillämpningen ibland väl långt 
från intentionerna? Under de senaste 20 åren verkar även acceptansen för att riva suc-
cessivt ha ökat. Förhoppningsvis är dock en förändring på gång då hållbarhetsfrågor 
har kommit att bli allt viktigare. För att kunna ta hänsyn till kulturvärden krävs att det finns 
ett politiskt engagemang för frågan. Men det behövs också kunskap om kulturmiljöfrå-
gor så att beslutsfattare, planerare och förvaltare kan ta välgrundade beslut. 

Från kommunernas och en del privata aktörers horisont kan det upplevas som be-
svärligt att behöva sätta det lokala kulturarvet i en större historisk och geografisk kontext. 
Vad som räknas som en ’kulturmiljö’ kan också i vissa fall vara svårtytt för politiker och 
allmänhet. Detta kan göra att det ibland är svårt för t.ex. fastighetsägare att förstå varför 
de tvingas till vad som upplevs som fördyrande åtgärder. Sammantaget kan detta leda 
till att kulturmiljöarbetet ibland uppfattas som en bromsande och oberäknelig faktor i 
samhällsplaneringen. Men är det så? Kan och bör man inte hellre se kulturmiljöerna 
som en tillgång för samhället? 

I detta nummer av BHT vill vi sätta kulturmiljöns roll för samhället i fokus. Exempel på 
frågor som skulle kunna behandlas är: Vad finns det för goda och dåliga erfarenheter 
av kulturmiljöarbete i samhällsplaneringen? Hur anser olika aktörer att kulturmiljöfrå-
gorna ska hanteras? Hur har tidigare generationer hanterat olika typer av kulturmiljöfrå-
gor? I vilken mån tas nödvändiga kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag fram och 
har det skett förändringar över tid i inställningen till vad som ska finnas med i dem? Hur 
behandlas kulturmiljöfrågor i Danmark, Norge och Finland?

Skribenter inbjuds att komma med förslag till vetenskapliga artiklar, debattartiklar, 
rapporter från fältet, essäer och recensioner på detta tema. Vi välkomnar manus på 
danska, norska, svenska och engelska. 

Förslag på bidrag ska vara inne senast 31 juli. Texten, som ska omfatta maximalt 
300 ord, skickas till red@bebyggelsehistoria.org. Välkommen att höra av er med even-
tuella frågor kring uppropet. Färdiga manus ska vara redaktörerna för tillhanda senast 
den 1 december 2021.

Call for Papers 
kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?
temanummer om kulturvärdenas plats i samhällsplaneringen, 
bebyggelsehistorisk tidskrift 82/2022
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nder de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 
vetenskapliga artiklar i tidskriften utöver essäer, debattartiklar 
och recensioner.  Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i 

DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var 
och en. Gå in via www.diva-portal.org och sök på ”Bebyggelsehistorisk 
tidskrift” och förundras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt 
det har skrivits om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I 
en snar framtid kommer även samtliga nummer och artiklar att vara 
sökbara via vår hemsida www.bebyggelsehistoria.org.   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från 
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning 
medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksar-
kivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, 
samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information 
om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på 
Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen 
av nummer och artiklar. 

Det är idag en självklarhet för vetenskapliga tidskrifter att ha digi-
tala arkiv där publicerade artiklar tillgängliggörs. På detta sätt får tid-
skrifternas innehåll en långt större spridning än om de ges ut i tryckt 
format, och sökbarheten ökar markant, vilket gör att artiklar får längre 
livslängd och större genomslag. Därtill uppfylls kraven på ”tredje upp-
giften”, det vill säga att artiklarna når personer utanför akademiska 
kretsar.  

De vetenskapliga tidskrifterna inom det humanistiska och samhälls-
vetenskapliga fältet har under de senaste åren ställts inför nya utma-
ningar. Idag premieras artiklar på engelska i internationella tidskrifter 
med hög ”impact factor” för att öka spridandet av forskningsresultat 
och även öka konkurrensen mellan forskare. Tidskrifterna måste då 
vara digitala med så kallad open access, vilket innebär att artiklarna 
skall vara tillgängliga i digitalt format från dag ett.  

Det är med andra ord en nödvändighet för BHT att kunna publicera 
sina artiklar i digitalt format, både för att förbli en relevant tidskrift 
och kunna attrahera manuskript av hög kvalitet från både forskarvärl-
den och de kulturvårdande institutionerna. Såväl hela nummer som 
artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften 
utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut

BHT:s 700 artiklar digitaliserade  
och sökbara i DIVA 

U
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tidskriften i tryckt format. En digital publicering på engelska i högt 
specialiserade tidskrifter behöver inte nödvändigtvis leda till en ökad 
spridning, utan det kan lika gärna ha en motsatt effekt, att forskar-
samhället på så sätt distanserar sig än mer från allmänheten. Därtill 
kommer vi att fortsätta att publicera artiklar på svenska, danska och 
norska, vid sidan av engelska. Att artiklar får stor spridning är alla fors-
kare eniga om, men det innebär inte att all forskning är lika intressant 
eller relevant för forskarsamhället i sin helhet. En hel del historiska 
företeelser har en mycket specifik geografisk, social, ekonomisk eller 
nationell kontext eller utgår från nationellt unika källmaterial, som 
måste få analyseras och diskuteras på de egna språken. Alla som skri-
ver artiklar för en internationell tidskrift vet också hur svårt det att på 
begränsat utrymme försöka sätta sin studie i en nationell kontext som 
ofta påtagligt skiljer sig från en brittisk (som ofta utgör normen) och/
eller redogöra för komplexa källmaterial och metoder. Semantiken är 
ett kapitel för sig; många begrepp är nationella och låter sig svårligen 
översättas till engelska, med missförstånd som följd.  Och vi avser även 
att fortsätta att publicera essäer och rapporter om aktuella projekt 
om forskning, kulturvård eller samhällsplanering, debattartiklar samt 
recensioner.       

Vi har de senaste 10 åren försökt att anpassa oss till de nya om-
ständigheterna och har lyckats väl i många avseenden. Tidskriften har 
nu återigen stöd av Vetenskapsrådet vilket skapar en mer solid grund 
att stå på. Bebyggelsehistorisk tidskrift är och skall förbli en ansedd 
tidskrift.  

Göran Ulväng
Ordförande Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift/

Redaktör Bebyggelsehistorisk tidskrift.  
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ed vaccinet och penicillinet har vi invaggats i en trygghet; 
pandemier som covid-19 drabbar inte oss, åtminstone inget 
värre än en vanlig influensa. Den tryggheten var uppenbar-

ligen falsk. Vården, som inte har varit dimensionerad för det inträf-
fade, har på kort tid tvingats omlokalisera resurser till intensivvård för 
de mest akuta fallen. Sjukvårdspersonal har fått slita under närmast 
omänskliga förhållanden. Men även om vi inte drabbats av covid-19 har 
vi alla fått avstå från det som tidigare var det normala; att träffa våra 
äldre släktingar och våra vänner över en middag, och något av det mest 
grundläggande för många av oss – att gå till jobbet.

Under det dryga år som passerat sedan vi i Norden noterade de 
första fallen av covid-19 är vi nog många som lyft ner Anders Åmans 
Om den offentliga vården och Albert Camus Pesten ur bokhyllan och 
läst med nya ögon. Arkitekturhistorikern Anders Åman var den fors-
kare som i Sverige förde in vårdens miljöer i ett bebyggelsehistoriskt 
sammanhang. Hans banbrytande översiktsverk behandlar en mångfald 
av vård- och institutionsmiljöer och hur synen på vad som betraktas 
som sjukdom förändrats under de senaste århundradena. Den handlar 
också om människorna i vården, hur deras liv gestaltade sig och Åman 
ger referat av hur vårdmiljöerna återspeglats i litteraturen. Camus har 
gett oss en skildring av hur en stad i fjärran drabbas av en känd fasa. 
I förgrunden finns den kämpande hjältegestalten, läkaren. Men boken 
handlar också om hur stadsborna påverkades av den plötsliga isole-
ringens ovisshet både kroppsligen och själsligen. Här finns oegennyt-
tan och egoismen, den sunda reaktionen och den sviktande mentala 
hälsan. Båda dessa böcker har fått en ny, brännande aktualitet. De 
leder också till frågan: hur ser dagens forskning kring vårdmiljöer ut?

När redaktionen för Bebyggelsehistorisk tidskrift i nummer 78 ef-
terlyste artiklar som beskrev vårdens miljöer var avsikten att fånga upp 
forskningsfronten inom ett fält av bebyggelsehistorien som en gång 
lades ut av Anders Åman. Kanske hade vi förväntat oss att fokus skulle 
hamna på den epidemiska vården. Intressant nog har flertalet av de 
artiklar som lämnats in istället handlat om vår mentala hälsa och dess 
vårdmiljöer.

M

tema

Att bygga för hälsan
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I den inledande artikeln ”Transformationer av ett ädelt förflutet: 
Stockholmsherrgårdar som vårdinstitutioner” beskriver Ulrich Lange 
och Sebastian Ulvsgärd hur flera av de herrgårdar som ligger som 
en krans kring Stockholms centrala delar under det tidiga 1900-talet  
köptes upp av Stockholms stad. Marken var attraktiv för framtida be-
byggelseexpansion, men även själva herrgårdarna skulle komma att 
återanvändas för nya syften. Några blev vårdmiljöer för människor 
som stod utanför det vanliga samhället på grund av mental ohälsa, 
beroendeproblem eller andra sociala skäl. Vi får följa hur Skarpnäck, 
Västberga och Årsta transformerades och högreståndsliv byttes ut mot 
vårdboende. Även herrgårdarnas närmiljöer har transformerats genom 
ny vårdbebyggelse. Hur har den nya användningen påverkat synen på 
dessa anläggningar, vilken kulturhistorisk berättelse har tidigare lyfts, 
vilka berättelser kan vi idag lägga till, och vilket kulturhistoriskt värde 
de tillägg som gjorts för nya syften har är frågor som ställs av förfat-
tarna.

Bebyggelsehistorisk tidskrift strävar efter att spegla den bebyggel-
sehistoriska forskningen i hela Norden. I detta nummers bidrag från 
Danmark ”’efter de beste, de senere Tiiders Indretningers Former’: Ar-
kitektförslag till et Københavnskt sindssygehosptial 1792–1805” beskri-
ver Ulla Kjær den process som ledde fram till läkaren och arkitekten 
Jens Bangs icke utförda förslag till ett för tiden hypermodernt sinnes-
sjukhus i Köpenhamnstrakten och hur det påverkade utvecklingen av 
senare projekt för att lösa mentalvården i den danska huvudstaden. 
Författaren låter oss förstå hur upplysningstidens nya syn på den men-
tala hälsan ledde till prövande av nya byggnadsformer för sinnessjuk-
hus – i skärningspunkten mellan vård och kontroll. Vid tiden kring 
sekelskiftet 1800 möttes en rationell syn på den mentala vården och 
en insikt om att arkitekturen påverkade människan och kunde ha en 
läkande och lugnande förmåga. Det blir därmed uppenbart att da-
gens strävan att utveckla en ”healing architecture” har en tvåhundraårig 
grund att stå på.

Idag föds och dör de flesta av oss på sjukhus. I artikeln ”Västerås 
femte lasarett – en studie i 1920-talets svenska sjukhusbyggande” skild-
rar Bo Lundström ett lasarett som byggdes i en brytpunkt när sjukhusen 
började bli den plats där vården mer regelmässigt ägde rum. Artikeln 
beskriver inte enbart sjukhusarkitekturen, där arkitekten Ernst Sten-
hammar tillämpade en planeringslösning i enlighet med tidens vårdide-
al, utan också hur livet kunde te sig för patienter och vårdpersonal som 
bodde inom lasarettsområdet. Även om sjukvårdsverksamheten numera 
är omlokaliserad, så är byggnaderna välbevarade och omvandlade till 
kontorslokaler, och fyller på så sätt nya funktioner. 

Förhållningssätt till omvandlade sjukhusmiljöer skildras också av 
Hedvig Mårdh. Hon redogör för ett pågående forskningsprojekt i rap-
porten ”Konsten och kulturvården – en dialog mellan då och nu i 
nedlagda vårdmiljöer”. Projektet undersöker platsens historia och dess 
funktion i kulturarvs- och omvandlingsprocesser i nedlagda psykiatri-
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ska sjukhusmiljöer. Med utgångspunkt i Ulleråker sjukhus i Uppsala 
studeras vilken roll som konst och kreativitet har i omvandlingen av 
sjukhusområdet. 

Temanumret avslutas med en essäistik kommentar till hur covid-19 
idag gör oss ensamma mitt i arbetslivet. Ensamhet och frånvaron av 
arbetsplats är ingen ny företeelse och Rikard Friberg von Sydow gör i 
sin essä ”Arbetsplatsbrist och ensamhet” nedslag i några olika tiders ar-
betsrelaterad ensamhet. Vissa har sökt ensamheten frivilligt, för andra 
har den ofrivilliga ensamheten blivit ett gissel. Hur kan vi idag, mitt i 
den digitala vardagen, ändå känna oss ensamma och vad gör det med 
vår mentala hälsa frågar sig författaren.

Mia Geijer & Jennie Sjöholm

Det har varit en prövning för många att 
inte få träffa familj och vänner under co-
ronapandemin. Liknande erfarenheter 
gjordes av många svenskar i början av 
1900-talet. På bilden har anhöriga sam-
lats utanför Epidemisjukhuset i Örebro 
för att söka visuell kontakt med intagna 
patienter år 1925. Fotograf okänd. Öre-
bro stadsarkiv, AEL-DG-257. 
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rån förra sekelskiftet och fram till 1940 
köpte Stockholms stad 15 herrgårdar inom 
stadsgränsen. På nio av dessa inrättades 

kommunala vårdinstitutioner i huvudsak för al-
koholmissbrukare. I den här artikeln följer vi tre 
av dessa, Skarpnäck, Västberga och Årsta, vilka 
började som ålderdomshem men byggdes ut un-
der 1960-talet till specialinriktade institutioner 
bland annat med arbetsträningsverkstäder. Alla 

tre är fortfarande i drift genom i huvudsak pri-
vata vårdföretag, men de stora verkstäderna är 
sedan länge nedlagda. 

Syftet är att belysa och öka kunskapen om 
hur de forna högreståndsmiljöerna kom att nytt-
jas av staden och hur de formades och omfor-
mades av olika vårdideologier. Genom att belysa 
herrgårdarnas användning som vårdinstitutioner 
vill vi uppmärksamma andra berättelser och vär-

Transformationer av ett ädelt förflutet 
Stockholms herrgårdar som vårdinstitutioner 

av Ulrich Lange & Sebastian Ulvsgärd

F

figur 1. Ett herrgårdslandskap i förvandling. Årsta gårds åkrar i förgrunden med några vid första världskriget 
nytillkomna kolonistugor. I bakgrunden breder Västbergas marker ut sig och Västberga gårds ladugård syns 
längst uppe till höger. Idag är hela området bebyggt med Årsta partihallar och en rangerbangård. foto: Axel 
Svinhufvud 1920. Wikipedia.



bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021 11

den i dessa miljöer som även inkluderar de stor-
skaliga vårdbyggnader som kompletterade den 
äldre herrgårdsbebyggelsen. Vi vill genom att 
lyfta fram dessa sällan uppmärksammade mil-
jöer peka på andra kulturhistoriska värden än de 
traditionellt herrgårdsbaserade.

Medan Årsta ännu har kvar sin funktion och 
karaktär framstår framförallt verkstadsmiljöerna 
på Skarpnäck och Västberga som övergivna 
tempel från slutfasen av folkhemstidens ambi-
tioner om medborgerligt omhändertagande och 
återanpassning till ett gott liv. På ett annat sätt 
framstår miljöerna som tempel över en exklu-
derande människosyn där samhällets besvärliga 
skulle isoleras och tränas, alternativt förvaras, 
beroende på det fack de placerats i av profes-
sionella bedömare. 

Inom urbanforskning har Stockholms stads 
tidiga markköp uppmärksammats och i viss ut-
sträckning betraktats som framsynta, i de fall 
områdena var större än vad staden vid tillfället 
hade behov av. Processen behandlades redan 
1912 av Yngve Larsson i hans Inkorporerings-
problemet. Därefter har inköpspolitiken, fram-
växten av trädgårdsstäder och folkhemsföror-
ter behandlats av bland andra Barbro Scharp i 
Stockholm och kranskommunerna 1986, Inge-
mar Johansson i Stor-Stockholms bebyggelsehis-
toria 1987 och Anna Micro Vikstrand i Strävan 
efter ett ordnat samhälle 2005. Bebyggelsehisto-
risk kunskap om ytterstadens stadsdelar finns i 
flera artiklar och monografier från Stockholms 
stadsmuseum och i Sankt Eriks årsbok, senast 
i Stockholm utanför tullarna från 2003. Någon 
motsvarande forskning om stadens herrgårdar 
som vårdinstitutioner har inte funnits. 

Traditionell herrgårdslitteratur har inte spe-
lat någon framträdande roll för oss då fokus 
legat på institutionaliseringen. I ett kulturmiljö-
perspektiv har dock Gösta Sellings Säterier och 
gamla gårdar från 1928 och 1977 använts, liksom 
översiktsverk om användningen av herrgårdar i 
våra nordiska huvudstäder, De danske slotte og 
herregårde 1964 och Bo Lönnqvists Herrgårdar 
och rusthåll i Helsingforstrakten 2009. För sy-
nen på institutionshistorien och den byggda mil-
jön som samhällsspegel har Anders Åmans Om 
den offentliga vården 1976 och Lars Erik Jöns-

sons Det terapeutiska rummet 1998 varit väg-
ledande. Arkivmaterial, främst stadsfullmäktiges 
handlingar, bebyggelsehistoriskt material så som 
inventeringar, kartor, ritningar, yttranden och 
fotografier har använts i hög grad.

Framställningen är en del i projektet Trans-
formationer av ett ädelt förflutet – kvarlevorna 
av herrgårdslandskapet i Stockholms moderna 
förorter som bedrivits i samverkan mellan Gö-
teborgs universitet och Stadsmuseet i Stockholm 
och som varit finansierat av Berit Wallenbergs 
stiftelse.1

Herrgårdarna kring Stockholm
Vid sekelskiftet 1900 hade Stockholms karaktär 
av köpstad och administrativt centrum vidgats 
till att också vara ett betydelsefullt industri- och 
kommunikationscentrum med fabriksanlägg-
ningar, järnvägar och hamnar. Befolkningen 
hade på ett par decennier tredubblats och staden 
blivit en skandinavisk storstad med en byggnads-
hausse för tätbyggda och i många fall överbefol-
kade kvarter med dåliga hygieniska förhållanden 
till följd. Befolkningsökningen hade även lett till 
oplanerad kåkstadsbebyggelse utmed järnvägar-
na utanför stadsgränsen där landskapet tende-
rade att bli periurbant, det vill säga agrart men 
med inslag av mer tätbebyggda miljöer med viss 
stadsprägel. 

I övrigt utgjordes omgivningarna av traditio-
nella herrgårdslandskap, det vill säga aristokra-
tiskt präglade, med stora gods och en för landet 
ovanlig näst intill total frånvaro av skattebönder.2 
Så hade det varit sedan 1600-talet då de flesta av 
godsen hade bildats genom adelns övertagande 
av böndernas gårdar och byar. Bebyggelsen var 
koncentrerad till huvudgårdarna, vissa så impo-
santa att de kallades slott med präktiga byggna-
der, parker och trädgårdar, lantbruksbyggnader 
och arbetarbostäder. Arrendegårdar, torp och 
backstugor låg spridda i landskapet och utmed 
stränderna låg ”sommarherrgårdar” som för-
mögna borgare hade uppfört under 1700- talet 
på arrenderad eller friköpt herrgårdsmark.3 
Landskapet var glest befolkat, flertalet männis-
kor var statare, dagsverkstorpare eller backstu-
gusittare, i en mellangrupp fanns arrendebönder 
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och det övre skiktet en elit av godsägare och till 
staden knutna borgare på sommarherrgårdarna.

Kring sekelskiftet 1900 förändrades land-
skapet lika mycket som det hade gjort under 
1600-talet genom att godsen köptes av staden, 
kapitalstarka privatpersoner, industriföretag och 
exploateringsbolag i syfte att avveckla jordbru-
ken och stycka marken till tomter. Exempel på 
godsägare som såg en chans att själva tjäna mer 
pengar på tomtförsäljning än på jordbruk var 
Fredrik Rappe och hans maka grevinnan Sparre 
som gjorde om både Årsta och Västberga till 
fastighetsbolag, liksom bröderna Neumüller på 
Skarpnäck. Hur än enskilda och företag verkade 
på fastighetsmarknaden blev dock staden i 
slutändan den största markägaren som även 
inkorporerade kringliggande landskommuner. 
Bildandet av detta Storstockholm var dock inget 
unikt utan ett allmänt fenomen i omvärlden där 
framförallt Greater London 1889 och Gross-Ber-
lin 1920 tillhör kända exempel och det skedde 
även i de nordiska grannländerna med början i 
Köpenhamn kring 1920.4

Stockholms stads första markförvärv gjor-

des under 1880-talet i syfte att motverka sani-
tär misär genom att trygga kommunalteknik i 
form av rent vatten, ljus, värme och livsmedel.5 
För vattenbehovet inköptes smärre fastigheter 
vid Årstaviken men behovet var större varför 
alla gårdar kring Bornsjön i Botkyrka snart 
övertogs av staden.6 För behovet av sten till ga-
tubeläggning förvärvades mark för stenbrott på 
Svartsjölandet och för en effektivare renhållning 
inköptes det fjärran Riddersvik i Järfälla där Löv-
sta sopstation anlades vilket innebar att latrin-
dumpningen i Klara sjö och på Fjäderholmarna 
upphörde.7 

De arealmässigt största inköpen inom stads-
gränsen gällde mark för bostäder och 1904–1905 
genomfördes en kolossal fastighetsaffär då En-
skede och Årsta i Brännkyrka förvärvades, lik-
som Ulvsunda, Traneberg, Åkeshov, Ålsten och 
Stora Ängby i Bromma. För administrationen 
av detta markinnehav bildades Lantegendoms-
nämnden, vars främsta syfte var att planera 
bostadsbyggandet och som snabbt resulterade 
i så kallade trädgårdsstäder på Enskede och 
Ulvsunda. Nämnden hade dessutom att hantera 

figur 2. Kartan visar de 
18 kvarvarande herrgårds-
miljöerna inom Stock-
holms stads gränser. Före 
reduktionen på 1670-talet 
hade antalet säterier varit 
24. Indragningarna till 
kronan hade främst berört 
Bromma och Spånga 
väster om staden medan 
herrgårdarna i Bränn-
kyrka i stort sett blev kvar 
som adliga säterier. Röda 
markeringar betecknar de 
herrgårdar som behandlas 
i den här artikeln. Svarta 
markeringar betecknar 
andra herrgårdar som varit 
vårdinstitutioner under 
1900-talet. Blå markeringar 
betecknar övriga herrgår-
dar med andra funktioner. 
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arrenden eftersom många lantbruk kom att leva 
vidare. Ännu 1944 var tio av stadens herrgårdar 
fortfarande robusta jordbruksföretag, däribland 
Skarpnäck, Västberga och Årsta.8 Inköp gjor-
des även för social omvårdnad, som Skrubba i 
Brännkyrka 1894 som skyddshem för vanartiga 
barn och under 1910-talet Eolshäll i Brännkyrka 
som barnhem. Till sammanhanget hör också 
landstingets inköp av Ulvsunda slottsbyggnader 
1906 som sinnessjukhus. 

Barbro Scharp har sammanfattat inköpen i 
tre delar utifrån funktion och storlek: industri-
mark och mark för bostäder 48 procent av area-
len, kommunalteknik 45 procent och socialvård 
sju procent.9 De sociala markköpen var inte en 
idealistisk idé om omsorg allena, utan byggde 
också på stadsstadgorna som gav både skyldig-
heter och befogenheter att tillhandahålla mark 
för kommunala ändamål. Till denna grupp ska 
även tilläggas alla de herrgårdar som blev till så-
väl tomtmark som vårdhem. 

I stort sett kom all stadsutbyggnad att ske på 
åker- och ängsmark varför knappt några äldre 
brukade odlingslandskap finns kvar intill cen-
trala staden. Vad som återstår är herrgårdarnas 
skogsmarker, huvudbyggnader och en och annan 
gråstensladugård inom ett litet grönområde och 
det är nästan bara tunnelbanans stationsnamn 
som minner om en äldre ekonomisk geografi, 
till exempel Hässelby gård, Enskede gård, Blåsut 
och Kärrtorp. 

Byggnaderna gick ett särskilt öde till mötes. 
Det var markerna som staden ville åt, husen 
fick man på köpet och gav upphov till kostna-
der. Resultatet blev att ekonomibyggnader, ar-
betarbostäder och torp efter hand revs medan 
mangårdsbyggnader ofta kom till pass för sta-
dens nämnder, främst fattigvårdsnämnden, och 
kom att genomgå en ytterlighetsbaserad social 
transformation, där bildligt uttryckt grevar och 
baroner flyttade ut och alkoholister och sinnes-
sjuka in. 

Fenomenet finns även i våra grannländers hu-
vudstäder men inte i samma omfattning. Kring 
Köpenhamn hade kungamakten lagt under sig 
stora arealer på 1500- och 1600-talen. Några av 
de återstående större herrgårdarna kom att ex-
ploateras under 1900-talet för ny bostadsbebyg-

gelse men omvandlas inte till vårdinstitutioner 
i samma utsträckning som i Stockholm. Av ett 
tiotal privatägda herrgårdar i stadens omedel-
bara närhet kom hälften att införlivas i staden 
men bara två blev vårdinstitutioner. Herrgår-
darnas ekonomibyggnader synes också oftare 
ha bevarats. Helsingfors liknar mer Stockholm. 
Där kom staden att överta de flesta av de stads-
nära herrgårdarna under 1900-talets första hälft. 
Flera kom också att bli nyttjade som vårdhem 
och ekonomibyggnaderna verkar, precis som i 
Stockholm, i stor omfattning ha gått förlorade.10

tabell 1. Herrgårdar inom Stockholms stads gränser
 förvärvade 1900–1938.

Herrgård Socken Förvärv Nyttjande av herrgårdsbygg-
naden  

Enskede Brännkyrka 1904
Tidigare ägare bodde kvar som 
hyresgäst

Stora 
Ängby 

Bromma 1904 Ungdomshem

Ulvsunda Bromma 1904 Sinnesslöanstalt

Åkeshov Bromma 1904 Sinnesslöanstalt

Ålsten Bromma 1905
Tidigare ägare bodde kvar som 
hyresgäst

Årsta Brännkyrka 1905 Fattigvårdsinrättning

Farsta Brännkyrka 1912 Konvalescenthem 

Orhem Brännkyrka 1913 Ungdomshem

Skarpnäck Brännkyrka 1923 Fattigvårdsinrättning

Hammarby Brännkyrka 1917 Bostadslägenheter

Råcksta Bromma 1927 Arrendatorsbostad

Hässelby Spånga 1931 
Tidigare ägare bodde kvar som 
hyresgäst

Västberga Brännkyrka 1935 Alkoholisthem

Långbro Brännkyrka 1937 Bostadslägenheter

Bällsta Bromma 1938 Ungdomshem

Skarpnäck, Västberga och Årsta 
Brännkyrka socken, i vilken Skarpnäck, Västber-
ga och Årsta är belägna, hade sedan 1600-talet i 
sin helhet dominerats av adeln på tio herrgårdar. 
Så hade det inte alltid varit. I början av 1500-talet 
var socknen bondepräglad med byar och ensam-
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gårdar och med bara en adlig sätesgård, Årsta.11 
Detta förändrades med början under 1540-talet 
då Gustav Vasa anslog kronohemman till det nya 
Danvikens hospital som kronosäteri och slutade 
på 1670-talet då alla byar omformats till adliga 
säterier, Långbro på 1580-talet, Sätra och Älvsjö 
på 1610-talet, Västberga på 1620-talet, Sköndal 
på 1640-talet, Orhem på 1660-talet, och till sist 
Skarpnäck och Örby på 1670-talet.12 Därmed 
hade hela Brännkyrka socken omformats till en 
adlig renodlad feodal angelägenhet.

Årsta var fram till mitten av 1700-talet trak-
tens största egendom, omfattande allt land 
utmed Mälaren från Skanstull till nuvarande 
Mälarhöjden och ägde sammanlagt 17 hem-
man i Brännkyrka, Botkyrka och Salems sock-
nar.13 Efter en delning köptes huvudgården på 
1760-talet av Christian Henrik von Schnell, gift 
med Märtha Helena Reenstierna, den välkända 
Årstafrun. Som änka drev hon den vidare och 
efterträddes av sin brorson och senare av den-
nes dotter. År 1873 såldes Årsta till ägaren av 
Västberga, greve Erik Sparre af Sövdeborg och 

efter hans död till diplomaten Fredrik Rappe 
1894, som var gift med Sparres dotter Lovisa. 
Stadens framtida expansion sporrade Rappe till 
att tjäna stora pengar genom att avsätta mark för 
nya trädgårdsstäder. Det resulterade i att han av 
Årsta bildade AB Södra förstaden, lät upprätta 
en stadsplan och projekterade en spårvägslinje 
från Skanstull.14 Mitt i planeringsfasen erbjöd 
han dock staden att förvärva hela egendomen.

Skarpnäck och Västberga bildades som sä-
tesgårdar under 1600-talet genom att byarna 
Skarpa och Västberga lades ned och ersattes av 
herrgårdar. Skarpnäck kom att säljas och köpas 
flera gånger, ofta av förmögna stockholmsbor-
gare. Den siste var bryggeriägare Friedrich Neu-
müller som köpte egendomen 1861 och gjorde 
stora investeringar i jordbruk och byggnader. 
Arvingarna bildade vid sekelskiftet Fastighetsak-
tiebolaget Nacka-Skarpnäck med ambitioner att 
anlägga nya förorter och järnvägar men erbjöd 
slutligen staden att förvärva alltsammans.15 

Västberga ägdes under 1700-talet av bok-
tryckaren Lars Salvius, vars arvingar sålde godset 

figur 3. Stora huset på Årsta fick sin nuvarande form med frontespiser och brutet tak under Årstafruns och 
hennes makes tid i slutet av 1700-talet. Tidigare hade huset haft ett högt säteritak och möjligen varit i två 
våningar. foto: A. Stålhane 1917. Stadsmuseet i Stockholm.
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till kommerserådet Josias Cederhielm omkring 
1780. Dennes efterkommande behöll det ända 
fram till exploateringen och den sista i arvsked-
jan var ovan nämnda Lovisa Sparre som tillsam-
mans med maken Fredrik Rappe ombildade går-
den till Fastighetsaktiebolaget Westberga.

Herrgårdsbebyggelsen
Gårdarna hade en likartad bebyggelse med 
mangård, trädgård och lantbruksbyggnader. På 
Årsta var Stora huset, som huvudbyggnader på 
herrgårdar brukar benämnas, i sten och av hög 
ålder och hade fått sin klassicistiska exteriör un-
der paret Schnell-Reenstiernas tid. Det omgavs 
av några timrade mindre hus. Framför låg en 
stor trädgård med ruddamm och därbortom låg 
lantbruksbyggnaderna. Huset beboddes bara 
extensivt efter Årstafruns död 1841.16 Rappe lär 
bara ha nyttjat det några år som sommarbostad 
och därefter överfördes det till lantbruksarren-
datorn.

På Skarpnäck var byggnaderna till stora de-
lar nyuppförda på typiskt herrgårdsmanér under 

1860-talet, med symmetrisk mangård till vilken 
en rak allé ledde. Stora huset var i sten i två vå-
ningar i klassicistisk stil. Flyglarna var i trä, varav 
den ena tidigare hade tjänat som huvudbyggnad 
och var det enda hus som återstod från äldre tid. 
Intill mangården och tillfartsallén bredde en stor 
trädgård ut sig med trädgårdsmästarbostad och 
växthus. Ekonomibyggnaderna med ladugård 
och oxstall i sten låg ett stycke bort. Stora huset 
utnyttjades flitigt av familjen Neumüller och var 
bebott ända fram till försäljningen.17 

Västberga hade, på samma herrgårdsmanér, 
en huvudbyggnad och två flyglar. Stora huset med 
utbyggd sal, var timrat och möjligen från 1600- 
talets slut, men med en klassicistisk 1700-tals-
fasad i puts. På baksidan fanns en stor trädgård 
med tillhörande växthus och en bit bort låg 
ladu gården i gråsten tillsammans med loge och 
ett par arbetarbostäder. Ingen ägare hade varit 
mantalsskriven på gården sedan 1820-talet.18 Att 
grevinnan Sparre ens skulle ha nyttjat det är inte 
troligt med tanke på hennes eget slottsbygge 
Lejon dal väster om staden.19

figur 4. Mangården på Skarpnäck karaktäriseras ännu av 1860-talet men även av senare förändringar. Den 
ursprungliga glasverandan på Stora huset är riven liksom trädgårdsmästarbostaden i allén medan rättarbosta-
den till höger och en stor statarbostad ännu finns kvar. foto: Ulrich Lange 2019.
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Herrgårdarna hade stora likheter med arki-
tektoniskt påkostade mangårdsbyggnader, stora 
lantbruksbyggnader och arbetarbostäder. Går-
darna hade i äldre tid brukats och bebotts av 
ägarfamiljerna men hade sedan 1870-talet varit 
utarrenderade och Årsta och Västberga inte ens 
bebodda av ägarfamiljerna.20 Gårdarna var också 
likartade avseende struktur med jordbruks- och 
skogsmark, huvudgårdar, underlydande fastig-
heter, lantbruksarrendatorer och hyresgäster. 
Årsta omfattade 400 hektar varav 120 hektar 
åker. Skarpnäck var något större liksom Väst-
berga med utarrenderade gårdar, bland andra 
Fruängen och Västertorp, om totalt 455 hektar, 
varav 125 hektar åker.21 En ytterligare likhet var 
att de blev till privatkapitalistiska fastighetsbolag 
och att inget av dessa blev framgångsrikt. Rappe 
och familjen Neumüller sålde sina gårdar rakt av 
till staden och västbergabolaget gick i konkurs.

Stadens markinköp
Årsta köptes 1905 och trots att priset ”kännes 
svidande högt” framhöll stadsfullmäktige det 

som efterlängtat då man sedan länge velat kom-
ma över stränderna utmed Årstaviken som vat-
tentäkt och framtida hamn. Ingenting nämndes 
om miljön utan det mesta handlade om markan-
vändning och ränteinkomster och att det utar-
renderade jordbruket skulle bestå.22 I arrendet 
ingick alla byggnader och arrendatorn hade valt 
att hyra ut Stora huset till Brännkyrka landskom-
mun som ålderdomshem. Vid inkorporeringen 
av kommunen 1913 övertogs ålderdomshemmet 
av staden.

Skarpnäck bjöds 1917 ut till försäljning. Lant-
egendomsnämnden var positiv då markerna be-
dömdes goda för en trädgårdsstad men priset an-
sågs högt och tidpunkten olämplig. Världskriget 
och lågkonjunkturen hade gjort att husbyggena 
på Enskedefältet stannat av, framtiden var 
svårgripbar och inga nya markbehov ansågs fö-
religga.23 Köpet genomfördes dock 1923 efter 
att staden sett nya möjligheter, bland annat för 
anläggande av en flygplats. Entusiasmen var stor 
och borgarrådet Carl Lindhagen sammanfattade 
det med att ”här klappar den stora utvecklingen 
på portarna”.24 Exploateringen kom dock att 

figur 5. Trädgårdssidan av Stora huset på Västberga har en för barocktiden karaktäristisk utskjutande sal. 
foto: Oscar Halldin 1927. Stadsmuseet i Stockholm.
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ske i maklig takt. ”Skarpnäcks trädgårdsstad” 
anlades längst i norr efter en stadsplan av Per 
O Hallman 1924 och intill byggdes litet senare 
småstugeområdet Pungpinan.25 I övrigt fortsatte 
jordbruket medan Stora huset togs i anspråk för 
hemlösa alkoholister.26

Fastighetsaktiebolaget Westbergas tomt-
försäljning blev inte någon god affär och på 
1910-talet gick det i konkurs och övertogs av 
Stockholms Enskilda Bank som 1914 erbjöd sta-
den att köpa herrgården. Två år senare tycktes 
affären vara i hamn.27 Jordbruket tänktes fort-
sätta då man föreställde sig att ingen exploa-
tering skulle behövas inom de närmaste 20–30 
åren.28 Affären blev dock inte av då bolaget fort-
satte stycka och sälja mark, bland annat tomter 
i ”Västberga villasamhälle”, dagens Solberga. 
Staden kände sig snuvad och först 1935 genom-
fördes köpet av återstående delar. En stadsplan 
med järnvägs- och industritomter och bostäder 
fastställdes 1943 men jordbruket kunde fortsätta 
till 1948.29 Parken och trädgården liksom herr-
gårdsbyggnaderna avsågs bli rekreationsområde 
med serverings- och klubblokaler ”betjänande 
angränsande industribebyggelse”.30 Så blev det 
inte. Istället togs de i anspråk för vård av tuber-
kulösa alkoholister. 

Herrgårdarna  
som vårdinstitutioner
En bakgrund till herrgårdsanstalterna står att 
finna i stadsbefolkningens tillväxt och det ökade 
antalet fattiga, liksom arbetslöshet, bostadsbrist 
och hygieniska missförhållanden. Till de värst 
drabbade hörde de fattiga och för dem, i de 
fall de betraktades som arbetsföra, drev staden 
sedan 1800-talets mitt två institutioner, Stock-
holms stads arbetsinrättning, ”Dihlströms” och 
Stockholms allmänna försörjningsinrättning, 
”Grubbens”. Flertalet intagna var män med al-
koholrelaterade problem. Av alla sjukhus, vård-
anstalter och fängelser låg försörjningsinrätt-
ningarna sämst till i fråga om standard, sanitära 
problem och sjukdomar. Dihlströms var till en 
början avsett för 100 män och 50 kvinnor men 
kom tidvis att rymma över 800 intagna i kasern-
lika miljöer där möblemanget var begränsat till 

rader av sängar, inte sällan tre på höjden. Så 
förhöll det sig ända fram till 1905 då Grubbens 
och Dihlströms nedlades och ersattes av arbets-
inrättningen Högalid, en ny jättelik anläggning 
på Södermalm med plats för 1 500 vårdtagare.31

Alkoholism betraktades som en grundläg-
gande orsak till fattigdom och ett problem 
förbehållet det manliga könet. Kommunernas 
omhändertagande styrdes av lagar om ansvar i 
fattigdoms- och missbruksfrågor, som 1871 års 
fattigvårdsstadga, vilken föreskrev att fattiga 
skulle få nödtorftigt uppehälle mot nyttig sys-
selsättning vid arbetsinrättningar. 1913 års fat-
tigvårdslag drev på institutionaliseringen genom 
att lagen föreskrev att den som saknade medel 
till sitt uppehälle, var minderårig eller som i 
följd av ålderdom, sjukdom, lyte eller bristande 
kropps- eller själskrafter skulle få fattigvård ge-
nom understöd i hemmet, utackordering, vård 
på anstalt, ålderdomshem, försörjningshem eller 
vårdhem.32 Alkoholistlagen från samma år med-
gav dessutom tvångsvård för att korrigera alko-
holister till fungerande medborgare och familje-
försörjare och drev på lokalbehovet ytterligare.33 
Behovet av fler vårdinstitutioner blev stort. 
Återbruk av högreståndsbebyggelse var inom ra-
marna för detta ett sätt att lösa lokalfrågan, inte 
bara i Stockholm utan i hela landet.34 

Anstaltsväsendets herrgårdsideal
Samma år som alkoholistlagen infördes tog 
staden över Årsta ålderdomshem och omvand-
lade det till en missbruksrelaterad institution. 
Snart följde Skarpnäck och Västberga efter. 
Herrgårdshusens lämplighet kan i förstone ses 
som en praktisk lösning för att använda stora 
hus som följt med vid stadens förvärv men den 
stora andelen som blev institutioner kan inte en-
bart förklaras av detta. Institutionaliseringen var 
också knuten till vårdideologiska skiften, vilka 
sammanföll i tid med inköpen och som kan sam-
manfattas i begreppen isolering, lantlighet, arki-
tektur och hemkänsla. 

Geografisk isolering var för flera institutio-
ner en viktig parameter i valet av plats, särskilt 
för alkoholistvården, där läget skulle bidra till 
att avskärma missbrukaren från stadens dåliga 
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inflytande och lockelser. Omvänt skulle de goda 
medborgarna skyddas från missbrukarna genom 
att de fördes undan, utom synhåll.35 Ett lantligt 
läge ansågs också erbjuda stärkande kroppsar-
bete och själsligt lugn.36 Dessa ideal var allena-
rådande även för andra anstaltstyper, inte minst 
sinnessjukvården, där isolering var vägledande 

figur 6. Fattigvårdens nybyggnader under 1900-talets 
första decennier hämtade inte sällan inspiration från 
traditionell landsortsbebyggelse och högreståndsmil-
jöer. Herrgårdens formspråk, symmetriska struktur 
och hemlika framtoning blev i sammanhanget ett 
tydligt ideal. Ritning ur von Koch, 1920.

även för tidiga mönsteranläggningar som exem-
pelvis det brittiska York retreat grundat 1796 
av kväkaren William Tuke och som utformades 
med det borgerliga familjelivet som förebild.37 

Roger Qvarsell har visat att många institutio-
ner förlades till högreståndsbebyggelse som de 
forna ägarna inte längre hade råd att ha kvar 
och att nybyggda institutioner i sin tur tenderade 
att hämta arkitektonisk inspiration från högre-
ståndsmiljöer.38 Sådana byggnader framstod 
ibland som monumentala där kontrasten i skala 
gentemot övrig bebyggelse var stor, i synnerhet 
i landsorten. Ett exempel från Stockholm är 
”Hemmet för Gamla” som uppfördes 1919 i En-
skede av Sällskapet De Gamlas Vänner för 95 
medellösa äldre kvinnor.39 Dessa ”fattigvårds-
slott” och den ideologi de representerade möt-
tes också av en kritik som vände sig mot storska-
lighet och anstaltsprägel där vården utgick från 
en kollektiv människosyn, och mot den stora 
kontrasten till den tillvaro som de fattiga kom 
ifrån. Tongivande var bland andra Ellen Key 
som vid sidan om standard, hygien och bekväm-
lighet framhöll subtilare frågor om människo-
värde och integritet. Genom att erbjuda småska-
liga, hemlika miljöer, gärna med inspiration från 
historiska förebilder, kunde större utrymme ges 
för individens frihet.40 Idéerna vann gehör och 
i Svenska fattigvårdsförbundets arkitekttävling 
1907 stod som första punkt att ”fattiggården bör 
äga största möjliga karaktär av hem”. De mindre 
herrgårdarnas skala och arkitektoniska gestalt-
ning sammanföll väl med dessa ideal. 

Fattigvårdens nya byggnader blev en mark-
nad för arkitekter och ett institutionspräglat 
formspråk växte fram med ståtliga fasader i 
historiserande stilar, ofta presenterade som 
mönsterritningar i tidskrifter under 1900-talets 
första decennier.41 Ett av dessa var ett häfte med 
normalritningar till ålderdomshem och barnhem 
utgivet av en statlig kommitté genom civildepar-
tementet med Theodor Kellgren som ansvarig 
arkitekt. Kommitténs medlemmar förespråkade 
hem med förhållandevis få vårdplatser, helst inte 
fler än 45. För bostadsrummens utformning la-
des tonvikt på mindre rum för en eller två per-
soner för att uppnå en personlig, hemlik prä-
gel. Rummen skulle gruppera sig kring centralt 
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placerade dagrum och matsalar för samling och 
gemenskap. Till varje ålderdomshem skulle även 
höra väl ordnad trädgård med köks- och pryd-
nadsväxter för sysselsättning och trevnad. Uthus 
för förvaring av tillhörigheter, redskaps- och 
snickarbodar var av samma skäl ett obligatoriskt 
inslag.42 Likheterna mellan flera av Kellgrens 
typritningar och sinnebilden av en mindre herr-
gårdsanläggning är uppenbara. Herrgårdarna 
kring Stockholm besatt på förhand många av 
dessa eftertraktade materiella och immateriella 
egenskaper och svarade mot idealet av stadsnära 
landsbygdsmiljö. De kunde dessutom tas i bruk 
utan de stora investeringar som en nybyggd an-
läggning var förenad med.

Herrgårdsinstitutionerna under 
1900-talets första hälft
Stora huset på Årsta var vid stadens övertagande 
inrett med tolv rum för intagna, kök, matsal, två 
rum för föreståndaren, ett för biträdena samt 
med tvättstuga, förrådsrum och ett mörkt ar-
restrum för våldsamma sinnessjuka. Några mo-
derniseringar ansågs inte behövas annat än att 
förbättra ventilationen. En nedslående rapport 
till fullmäktige om förhållandena berättade om 
34 män och 24 kvinnor som led av ålderdoms-
svaghet, tuberkulos, grava handikapp eller sin-
nessjukdom. De belamrade rummen med egna 
tillhörigheter, bar egna kläder och var praktiskt 
taget oförmögna till arbete och låg eller satt 
sysslolösa på sängarna och rökte hela dagarna. 
Toaletter och tvättrum saknades och tvagning fö-
rekom sällan varför inomhusluften beskrevs som 

förfärlig.43 Personalen bestod av ett föreståndar-
par, två biträden och två drängar.44 

Inte heller på Skarpnäck tycks några om-
byggnader ha ansetts nödvändiga inför öpp-
nandet som ålderdomshem 1926.45 Köket låg i 

figur 7. (över) Herrgårdsbyggnadernas omvandling 
till anstalter skedde utan några större förändringar 
av inredningarna. Bilden visar patienter på Årsta 
sinnesslöanstalt i det sparsamt möblerade dagrum-
met. I dörren till vänster, liksom i matsalen, fanns 
ett fönster varigenom personalen kunde övervaka de 
intagna. foto: Allan Myrman 1950. Stadsmuseet i 
Stockholm.

figur 8. (under) Ända fram till 1950-talet var de 
intagna på Årsta placerade i sovsalar utan något 
möblemang förutom järnsängar. Den hemkänsla 
som skulle prägla herrgårdsinstitutionerna är svår 
att se i verkligheten, åtminstone här på Årsta sin-
neslöanstalt. foto: Allan Myrman 1950. Stadsmuseet 
i Stockholm.
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källaren och den forna salen var både matsal 
och samlingsrum. Övriga tio rum var bostad för 
femtiotalet intagna.46 Som på Årsta saknades 
rinnande vatten och avlopp.47 Personalen utgjor-
des av föreståndarinna, biträde, kokerska, köks-
biträde och trädgårdsmästare.48 

Under 1930-talet genomfördes förändringar 
landets fattigvård och ålderdomshemmen ren-
odlades för ålderssvaga medan arbetsföra som 
led av fysisk och eller psykisk sjukdom, däri-
bland alkoholism, skulle placeras på så kallade 
försörjningshem.49 Att placeras på ett sådant var 
frivilligt och av omvårdande natur, och det före-
kom därmed ingen inlåsning eller tvång. Årsta 
blev försörjningshem 1936 och Skarpnäck 1944. 
I samband härmed genomgick byggnaderna 
genomgripande ombyggnader och modernise-
ringar med förändrad planlösning och ytskikts-
renovering, installation av vattentoaletter, tvätt-
maskiner med mera.50 Årsta försörjningshem 
lades ner redan 1943 för att istället inhysa 50 
”obildbara sinnesslöa män” som behövde ny 
hemvist efter att staden avvecklat Åkeshovs 
sinnesslöanstalt. Visserligen ansågs Årsta som 
otidsenligt men lösningen var tänkt som ett 
provisorium.51 

På Västberga stod byggnaderna i stort sett 
tomma 1946 då de iordningställdes för tuberku-
lösa missbrukare. Ombyggnaden var omfattan-
de med inrättande av arbetsträningsverkstäder, 
toaletter, omklädningsrum, tvättrum, lunchrum, 
diskrum, vilrum och rum för en läkare. Planlös-
ningen behölls delvis och även någon äldre ka-
kelugn bevarades på stadsantikvariens inrådan. 
Flyglarna moderniserades och blev bostäder för 
10–15 intagna.52 Personalen bestod av förestån-
dare, husmor, kurator, översköterska, kokerska 
och ekonomibiträde.53 Även här avsågs verksam-
heten bli temporär men ökade år från år och 
blev så omfattande att bostadsbaracker tillkom. 
Verkstäderna planerades 1962 få ett komplet-
terande nybygge medan Stora huset skulle in-
rymma en så kallad skyddad verkstad och en av 
flyglarna bli hemarbetscentral för personer som 
kom hit under dagtid.54 Några nybyggen kom 
dock inte till stånd och verkstadsarbetet tynade 
istället bort. 

Utvecklingen vid Västberga kan belysa över-

gången mot en förändrad vårdideologi. Vården 
var knapphändig och bedrevs ännu 1966 i mån av 
”tid och möjlighet” genom samtal med de intag-
na. Nykterhetsnämnden önskade emellertid en 
ny inriktning så att de intagna kunde utveckla an-
nat än ”kamratliv i en alkoholinfekterad miljö”. 
Det skulle ske genom att personalen förstärktes 
för att hjälpa till med att sanera de intagnas eko-
nomi, lösa tilltrasslade äktenskap och andra fa-
miljeproblem, anskaffa bostad och arbete samt 
med att se till att de intagna kunde ”skaffa sig 
en hobby eller ett mera meningsfullt fritidsin-
tresse”.55 För detta övertogs Västberga 1966 av 
arbetsvårdsnämnden efter en modernisering av 
husen.56

Den ”totala institutionen” – 
1960-talets utbyggnad
1960-talets ideologier innebar bildligt talat en 
revolution som i grunden förändrade vårdmiljö-
erna. För de intagna på Skarpnäck innebar det 
bland annat att de kom att benämnas gäster, få 
marknadsmässiga löner för sitt arbete och betala 
månadsavgift för sitt boende, allt i syfte att trä-
nas till ett liv i civilsamhället. 

Bakgrunden fanns i en ny socialvård och ett 
akut lokalbehov hade uppstått genom beslut 
om att lägga ned den slitna innerstadsinstitutio-
nen Högalid. Socialborgarrådet Inga Thorsson 
gav 1959 direktiv för en utredning till professor 
Gunnar Inghe vid Karolinska institutet om den 
framtida åldringsvården och som året därpå pre-
senterades.57 Utifrån denna lade social- och nyk-
terhetsnämnderna fram ett förslag som byggde 
på en differentiering av de intagna efter symtom 
som påkallade social långtidsvård, arbetsvård 
och olika former av sluten och halvöppen nyk-
terhetsvård. En lokalmässig spridning skulle fort-
satt eftersträvas och redan i inledning stod att 
den nya huvudanläggningen skulle vara ”förlagt 
till något av stadens ytterområden”.58

Skarpnäck blev det centrala kugghjulet i sor-
teringsapparaten med uppgift att avgöra vilka 
som skulle placeras i respektive grupp. På ett 
särskilt upptagningshem skulle kurativa an-
strängningar göras för att få personerna tillbaka 
till ett normalt, produktivt liv. De som däremot 
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bedömdes inte klara detta men ändå hade nå-
gon slags gynnsam prognos skulle placeras på in-
ackorderingshem ”av hotellkaraktär” och där ges 
en rehabilitering genom arbetsträning. En tredje 
grupp utgjordes av de som betecknades som 
komplicerade försörjningsfall med mycket dålig 
prognos. Det handlade bland annat om männis-
kor med ”intellektuella defekter”, kvarstående 
men efter mentala sjukdomstillstånd, hjärnska-
dor och alkoholskador. Hit hörde de som ofta 
cirkulerade mellan anstalter för nykterhetsvård, 
mentalsjukvård, försörjningshem, fångvårdsan-
stalter och inte minst ungkarlshotell och natthär-
bärgen. De ansågs vara i behov av ett långvarigt 
omhändertagande på försörjningshemsliknande 

institutioner utan särskild rehabilitering. 
Ett utbyggnadsförslag presenterades 1963 för 

flera nya anläggningar som ersättning för Höga-
lid varav Skarpnäck och Västberga skulle växa 
till stora anläggningar för hundratals personer 
och för vilka ansvaret fördelas mellan social- och 
nykterhetsnämnderna. Det var i sammanhanget 
viktigt att det nya inte framstod som ersättning 
för det uttjänta Högalid utan som ett nytt och 
modernt koncept och i lokalprogrammet fram-
hölls ”att med stöd av den ökade kunskap som 
numera vunnits söka upprätta en modern bas-
organisation för rehabiliteringsverksamhet, med 
resurser att sätta in den sociala, medicinska och 
psykiatriska omvårdnad som är nödvändig med 

figur 9. Skarpnäck omkring 1968. De gamla herrgårdsbyggnaderna omsluts av en krans med nya institutions-
byggnader, skapade av stadsbyggnadskontorets chef Nils Sterner. I förgrunden syns de sex inackorderingshem-
men, därbortom till vänster arbetsträningsverkstäderna, tvätteriet, panncentralen och centralköket, till höger 
sjukhuset med de två upptagningshemmen och med personalbostäder längst bort. Foto ur Carlsson 1968.



22 bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021  

ulrich lange & sebastian ulvsgärd

hänsyn till de vårdbehövandes kroppsliga och 
mentala status.” 59

Idealet med differentiering och stora institu-
tioner hämtades i viss mån från den psykiatriska 
vården där Carlslunds vårdhem i Upplands Väs-
by från 1950-talet sågs som ett föredöme. Det 
betecknades som ”den totala institutionen”, ”ett 
samhälle i miniatyr” med en långt driven spe-
cialisering med vårdbyggnader, administration, 
fritids- och gemensamhetslokaler samlades i en 
gemensam anläggning.60 Ett liknande koncept 
togs fram för Skarpnäck som öppnade 1969 för 
400 vårdtagare.61 Hit koncentrerades resurser 
för utredning, individuell vård som var anpas-
sad efter gästernas sociala, medicinska och psy-
kologiska situation med fokus på reaktivering i 
arbete och fritid. 

Den lilla herrgårdsanstalten hade nu vuxit till 
en modern, storskalig institution för personer 
med de mest komplicerade alkoholrelaterade 
problem. En mer holistisk syn på åtgärderna kun-
de skönjas i en likställd satsning på såväl somatisk 
som psykiatrisk behandling. Socialvård utfördes 
av läkarteam bestående av socialläkare, psykolog, 
social- och vårdassistenter medan den somatiska 
vården sköttes av läkare, sjukgymnaster, baderska 
och vårdbiträden. Personalstyrkan uppgick till 
närmare 170 personer.62 

Stora huset och flyglarna blev sysslomans-
kontor, expeditions- och personalrum, kurs- och 
sammanträdesrum och med en ändrad planlös-
ning som medgav dubbelt så många rum mot 
tidigare.63 I en vid hästskoform runt herrgårds-
husen förlades de nya byggnaderna. I söder upp-
fördes sex inackorderingshem för sammanlagt 
370 intagna. Byggnaderna hade en hög standard 
med enkelrum med toalett, bad- och duschrum 
samt pentryn på varje våning. På bottenvåningen 
fanns kök, matsal, dagrum, hobbyrum och per-
sonalrum och i källaren inrymdes skyddsrum, 
förråd, bastu, badrum, motions- och hobby-
rum, tvätt- och strykrum. Raden av inackorde-
ringshem fortsatte mot norr med två snarlika 
upptagningshem följda av tre tvåvåningslängor 
med personalbostäder runt en gård och av en 
sjukhusbyggnad i fyra våningar. Sjukhuset hade 
70 vårdplatser, dagrum, rökrum, sköterskeexpe-
dition, behandlingsrum och lokaler för arbetste-

rapi samt avgiftningsavdelning för akut intagna 
med allvarliga berusningssymptom. I källaren 
inrymdes bisättningsrum och skyddsrum. Huset 
fungerade även som institutionens ansikte utåt 
med entréhall, telefonväxel, cafeteria och kiosk, 
bibliotek och frisörsalong. På platsen för den 
rivna ladugårdens uppfördes fyra stora byggna-
der, en för centralförråd och panncentral, en för 
verkstäder, en för tvätteri och personalrum och 
en för centralkök, personalmatsal och samlings-
sal med 400 platser för underhållning med scen 
och loger. På detta sätt skapades en eftersträvad 
total vårdmiljö som kunde framstå som en spe-
gelbild av samhället utanför. 

Nya Västberga togs i bruk som inackorde-
ringshem 1971. Valet av plats var idealiskt, mitt 
i ett industriområde utan intilliggande bostads-
bebyggelse. Den nya anläggningen uppfördes i 
trädgården och bestod av ett bostadshus i fyra 
våningar och en verkstadsbyggnad, samman-
bundna av en förbindelsegång. Västberga hade 
plats för 90 gäster, 75 i den nya bostadsbygg-
naden och 15 tuberkulösa i de moderniserade 
herrgårdsbyggnaderna.64

På Årsta tog utvecklingen en annan väg. Sin-
nesslöanstalten hade funnits kvar till 1957 men 
dit hade 1952 stadens centralstyrelse för vård av 
”psykiskt efterblivna barn” också lokaliserat en 
liten särskola.65 Den avsågs bli en försöksverk-
samhet med behandling i läke- och Waldorf-
pedagogik för 36 barn.66 Trots att den snabbt 
blev framgångsrik ansågs den som en ”småan-
stalt” av den typ som nytänkandets förespråkare 
ogillade. Kammarkontoret föreslog nedläggning 
så snabbt som möjligt för att gynna utbyggnad av 
storskaliga verksamheter. Så blev det inte. Årsta 
skulle istället bli ett föredöme avseende miljö, 
med en rymlig tomt och trädgård med möjlig-
het till utomhusvistelse, lek och sysselsättning. 
Tanken var att här skapa en familjeliknande at-
mosfär där personalen var närvarande i barnens 
liv och ge miljön största möjliga karaktär av ett 
tryggt hem. En byggnadsplan lades fram 1963 
med sex bostadshus, liknande konventionella 
enfamiljshus. Samtidigt restaurerades den enda 
kvarvarande timmerbyggnaden för att inrymma 
slöjd- och hobbylokaler. Stora huset kom att 
nyttjas för administration och undervisning. 
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Modernismens nya vårdmiljöer
De byggnadsmässiga förutsättningarna för de 
tre nya institutionerna togs fram av stadens 
fastighetskontor som också var byggherre. De 
arkitekter som anlitades tillhörde landets främ-
sta inom tre skilda arbetsfält, Carl-Ivar Ringmar 
inom småhusbyggandet, Nils Sterner inom stads-
plane- och förortsbyggandet och Ervin Pütsep 
inom sjukhusbyggandet. Deras hus på de tre 
herrgårdarna utgör utomordentligt goda exem-
pel på arkitektonisk hantering av tradition och 
förnyelse under 1960-talet. 

Ringmars Årsta 
De första nybyggena, elevhemmen på Årsta 
tillkom efter ritningar av Carl-Ivar Ringmar 
(1924–1996). Staden hade inte kunnat hitta en 
mer lämplig arkitekt. Ringmar, med examen 
från KTH 1952 verkade vid eget arkitektkontor. 
Till hans större uppdrag hör S:t Martins begrav-
ningskapell på Solna kyrkogård, Löftets kyrka 
i Huvudsta och ett åtta våningar högt flerbo-
stadshus på Roslagsgatan. Mest var han emel-
lertid småhusarkitekt och ordförande i Sveriges 
arkitekters riksförbunds småhusgrupp där han 
bland annat hade lett en utredning av typhus-
fabrikanters standardleveranser. 

Ritningarna för Årsta var klara 1965 och hu-
sen byggdes under de två följande åren runt den 
forna trädgården. Några var fristående medan 

andra var kopplade till varandra som kedjehus. 
Alla hade kvadratisk planform i 1 ½ våning under 
sadeltak med tegel och ventilationsskorstenar. 
Bottenvåningens fasader putsades i ljus kulör och 
övervåningens gavlar hade pastellfärgad träpanel. 
Husen karaktäriseras av samma anonymitet som 
alla andra enfamiljshus från miljonprogrammets 
tid, avseende såväl form som material, om än 
något större. Om uppdraget var att skapa hem-
känsla för barnen lyckades Ringmar väl och gav 
de institutionaliserade barnen en uppväxtmiljö 
som visuellt inte skilde sig från andra barns. 

Sterners Skarpnäck
Skarpnäcksinstitutionen tillkom efter ritning-
ar av Nils Sterner (1904–1990). Efter examen 
från KTH 1929 hade han arbetat för Erik Lal-
lerstedt, Lars Israel Wahlman, Carl Westman 
och Paul Hedqvist innan han startade egen 
verksamhet och fungerade som stadsarkitekt 
i Sundbyberg. Han blev 1945 chef för Stock-
holms fastighetskontor och är känd som ska-

figur 11. Nedan till höger: Årsta med två av de elev-
hem som omger platsen för den före detta trädgår-
den. foto: Ulrich Lange 2019.

figur 10. Nedan till vänster: Fasadritning av Carl-
Ivar Ringmar 1965 över ett av elevhemmen på Årsta 
vårdhem. Här bodde barnen tillsammans med perso-
nal i hemlika miljöer i moderna byggnader liknande 
enfamiljsvillor. Stockholms stadsbyggnadskontor.
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pare av förorts centra, som Bagarmossen och 
Västertorp, men även av småskaliga radhus-
områden. Många av hans större byggnader, 
som nya Polishuset på Kungsholmen, anslöt 
till modernismen medan hans bostadshus fick 
traditionella inslag med en stark materialver-
kan. Han hade också erfarenhet som restau-
reringsarkitekt, bland annat som ansvarig för 
restaurering av Sturehovs slott under 1950- 
talet, följt av andra herrgårdsrestaureringar, 
som på Hässelby, Ulvsunda, Åkeshov och Örby.

Sterners kompetensmässiga bredd kommer 
tydligt till tals på Skarpnäck. Det är nästan som 
man inte tror sig se samme arkitekt bakom verk-
stadsbyggnaderna respektive inackorderingshem-
men. De kubistiska formerna i de förra är tydligt 
tidsbundna till det sena sextiotalet med släktskap 
till offentligt byggande av till exempel skolor och 
kommunhus, med platta tak och varierade fasad-
material i ljus puts och korrugerad plåt. Två av 
husen är mer arkitektoniskt avancerade. Tvätteri-
byggnaden har monumentala fönsterpartier med 
på övervåningen rutnätsmönster. Centralköket 
med samlingssalen har en fönsterförsedd upp-
skjutande överbyggnad och den släta fasaden i 
söder är försedd med ett konstverk av Lennart 

Jonasson (1927–2006) med den i sammanhanget 
talande titeln ”Vår betydelse”.67 Det består av en 
förgylld relief och målade siluetter i blått samt 
två fristående vita pelarliknande skulpturer.

De sex inackorderingshemmen liknade van-
liga flerbostadshus och till sin karaktär sökte de 
sig mot fyrtio- och femtiotalets privata hemtrev-
liga sfär, med ljust putsade fasader, spröjsade 
fönster och sadeltak. Upptagningshemmen var 
snarlika men saknade spröjsade fönster och an-
slöt mera till ett institutionellt formspråk. Upp-
tagningshemmen och två av inackorderingshem-
men revs i slutet av 1990-talet men fortfarande 
är Sterners spännvidd tydlig, där skillnaderna 
mellan offentligt och privat sällan har tagit sig 
ett så tydligt uttryck hos en arkitekt som här på 
Skarpnäck

Pütseps Västberga
För Västberga engagerades Ervin Pütsep (1921–
1995), vid tiden en av landets mest anlitade spe-
cialister för planering och utformning av sjukhus. 
Han hade påbörjat sin utbildning i Estland och 
efter flykten 1944 avslutat studierna vid KTH, 
avlagt licentiatexamen, varit British Councils 
stipendiat med sjukhusplanering som specia-

figur 12. Ett av de fyra kvarvarande försörjningshemmen på Skarpnäck från slutet av 1960-talet. Två andra, 
liksom de två upptagningshemmen, revs omkring 2008. foto: Ulrich Lange 2019.
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litet och WHO:s stipendiat i USA, Kanada och 
Mexiko. Han disputerade vid Lunds tekniska  
högskola 1968, på avhandlingen Planning of Sur-
gical Centers, samtidigt som han arbetade med 
Västberga.68

Under 1960-talet verkade han som egen ar-
kitekt, flitigt anlitad av såväl den statliga som 
den regionala sjukhusplaneringen. Han var en av 
de främsta representanterna för efterkrigstidens 
kolossala satsningar på den offentliga vården, 
där stora institutioner byggdes på löpande band 
efter likartade program och byggnadssätt.69 Han 
kom att fram till 1980-talet att ligga bakom ett 
femtiotal av dessa, i Stockholm bland annat Ro-
senlunds, Vårbergs och Åkeshovs sjukhus, lik-
som Maria beroendecentrum.

Västberga representerar en konceptuell 
sjukhusarkitektur som är raka motsatsen till 
Sterners skarpnäcksmiljö. Som alla av Pütseps 
vårdbyggnader utgick han från en och samma 
rationella form med höga lamellhus med en lång 
mittkorridor på varje våning med trapphus och 
hisschakt i mitten, dagrum i ändarna och salarna 
placerade på var sida om korridoren. Hushöjden 
kunde variera efter behov utan att funktionen 
förändrades. Genom raka fönsterband blev 

fasaderna till horisontella skikt som kunde 
staplas på varandra, vanligtvis till nio–tio våning-
ars höjd. Partierna mellan fönstren kunde varie-
ras med korrugerad plåt, fasadtegel eller puts i 
avvikande färg. På de riktigt stora institutionerna 
markerades mittpartiet med vertikala brott i de 
putsade våningsbanden för att i någon mån lätta 
upp uniformiteten, som på Rosenlund sjukhus, 
med avbrott i fönstersättningen, som på Maria  
beroendecentrum, med regelbundna indrag i 
fasadlivet, och som på Vårbergs sjukhus med 
putsytor i avvikande kulör. Intrycket blir härmed 
att de monotona horisontala skikten struktureras 
och hålls samman av knappt förnimbara vertika-
la former. Sällan får betraktaren ett mer talande 
exempel på 1960-talets institutionskolosser och 
storprojekt än inför Ervin Pütseps sjukhus, vare 
sig det är Rosenlunds eller det nästan obarmhär-
tigt stora Sundsvalls sjukhus.70

Gentemot dessa skiljer sig Västberga. Istället 
för monumentalitet i storlek, form och yta upp-
visar byggnaderna mer gripbarhet med nästan 
måleriskt bearbetade fasader och med kurvaturer 
i gavlarna. Men inte i någon mån kan inackor-
deringshemmet sägas ha svarat upp mot stadens 
önskan om att utstråla hemkänsla. Istället fram-

figur 13. Den nya västbergainstitutionen ritades av Ervin Pütsep och togs i bruk 1971. Anläggningen utforma-
des i en expressiv tegelarkitektur. Inackorderingshemmet till vänster i bild låg i direkt anslutning till arbets-
träningsverkstäderna till höger. Boendet finns kvar medan verkstäderna idag innehåller privata företag utan 
koppling till vårdverksamheten.foto: Josefine Bolander 2008, Stadsmuseet i Stockholm.
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står den hotellkaraktär som hade betonats i pro-
grammet från 1967.

Arbete som fostran och terapi
Arbetet som verktyg har löpt likt en röd tråd 
genom stora delar av den offentliga vårdens his-
toria. På fängelser, sinnessjukhus, uppfostrings-
anstalter och försörjningshem har det upptagit 
en viktig del av den inrutade vardagen och setts 
som grundläggande i behandlingen för att kor-
rigera och återanpassa den intagne till det civila 
samhället men också för att upprätthålla ord-
ning och disciplin. Det har även funnits prak-
tiska motiv. Fram till 1900-talets mitt var de 
intagnas arbete en del i anstalternas drift som 
mer eller mindre självförsörjande enheter. 71 På 
Skarpnäck, Västberga och Årsta skulle parkerna 
underhållas, gångar krattas och potatisland skö-
tas. Inom fattigvården, till vilken alkoholistvår-
den hörde, sågs arbete som en fostrande mot-
vikt till de intagnas tidigare liv i kriminalitet, 
sysslolöshet och missbruk.

Så länge herrgårdarna var ålderdomshem tog 
denna arbetslinje sig uttryck framför allt i kropps-
arbete i trädgården eller med vedhuggning efter 
förmåga och i avsikt att bidra till hemmens eko-
nomi. Att döma av beskrivningar av de intagnas 
situation verkar omfattningen ha varit begränsad 
och idén om arbetets terapeutiska eller karak-
tärsdanande betydelse ännu outtalad.72 Detta 
skulle dock ändras då ålderdomshemmen blev 
försörjningshem under 1930- och 40-talen. De 
intagna på dessa var i arbetsför ålder och skulle 
genom arbetsträningen motiveras till anpassning 
som nyktra, skötsamma medborgare i folkhem-
met.73 På Årsta skapades arbete i tvättstugan och 
som tidigare i vedgården medan trädgården tycks 
ha avvecklats och försörjningshemmets historia 
blev, som framkommit, kort. På Skarpnäck blev 
arbetet mer utvecklat med arbetsplatser i han-
delsträdgården och i lantbruket under trädgårds-
mästarens och vaktmästarens ledning.74 Dess-
utom startades en slaktsvinsuppfödning där de 
intagna tränades i djurskötsel under en anställd 
förman. Smågrisar inköptes varje år och svingår-
den var tidvis lönsam men nedlades 1957. Istället 
skapades fler arbetsplatser i trädgården där ett 

nytt växthus byggdes. Dock verkar det som om 
arbetsmöjligheter ganska snart tynade bort och 
såväl 1955 som 1957 användes begreppet ”pensio-
närer” om de intagna, vilket tyder på att arbete 
inte var en prioriterad del av verksamheten.75

Till arbetsinstitutionerna hörde Västberga 
där stadens tuberkulosråd tillsammans med tele-
fonföretaget LM Ericsson startade en arbetsträ-
ningsverkstad med legotillverkning av telefoner 
1946. Förutom verkstadsarbete gavs sysselsätt-
ning i handelsträdgården under en trädgårds-
mästares ledning för att missbrukarna skulle 
”erhålla arbetsträning och yrkesutbildning i träd-
gårdsskötsel”.76 Samarbetet med LM Ericsson 
upphörde 1955 varefter nykterhetsnämnden själv 
drev Västberga som inackorderingshem med 15 
platser ”för vård av manliga arbetslösa tuberku-
lossjuka alkoholmissbrukare.”77 Anledningen till 
det brustna samarbetet var bland annat att verk-
staden inte kunde ”hålla en jämn produktion”, 
en omskrivning för att de intagna var i ett dåligt 
skick och inte att lita på. Verkstadsarbetet fort-
satte i viss mån under inackorderingshemmets 
tid men var fortsatt drabbat av motgångar för 
att sakta tyna bort.

Stordrift och skyddad verkstad – 
1960-talets reformer
Visionen om arbetets betydelse levde vidare un-
der 1960-talet då herrgårdsinstitutionerna bygg-
des ut. Vid denna tid lanserade regeringen nya 
idéer för framtidens socialpolitik med starka 
önskemål om särskilda arbetshem. Socialminister 
Sven Aspling påtalade värdet av så kallad skyd-
dad sysselsättning i kommunal regi anordnades 
i anslutning till särskilda inackorderingshem för 
alkoholmissbrukare. Aspling ville ta ett samlat 
grepp för ”välfärdssamhällets restgrupper” och 
ge dem arbetstillfällen för att på så sätt återbör-
da dem till folkhemmet eller åtminstone bereda 
dem ett motsvarande arbetsliv.78 Socialministerns 
tankar kan även ses som ett levande uttryck för 
den generella specialisering och differentiering 
av patientgrupperna som hade präglat vårdens 
utveckling under hela 1900-talet. Resultatet blev 
för Stockholms del en plan för de olika vårdkrä-
vande grupperna som tidigare hade definierats i 
Gunnar Inghes utredning.
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Utbyggnaden av arbetsverkstäderna vid 
Skarpnäck och Västberga illustrerar tydligt det 
skifte som alkoholistvården genomgick vid tiden. 
Johan Edman har visat att arbetet frångick den 
tidigare inriktningen på kropps- och jordbruksar-
bete mot en mer renodlad industrialiserad arbets-
drift, som så långt som möjligt skulle likna det 
civila arbetslivet. Skarpnäcks svingård framstod i 
det sammanhanget inte längre som en ideal sam-
hällsspegel i ett modernt svenskt folkhemsbygge. 
I en utredning från Socialdepartementet 1962 
förespråkades att arbetet inriktades på att ”giva 
maskinvana, öka arbetstakten och så mycket som 
möjligt efterlikna de arbetsförhållanden, som 
råda på den civila arbetsmarknaden”.79 

Gäster i vård och arbete
I början av 1980-talet bedömdes 90 % av gäs-
terna på Skarpnäck lida av så kallade trippelpro-
blem, en kombination av bostadslöshet, arbets-
löshet och alkoholmissbruk. Det handlade om 
äldre, ensamma män av vilka de flesta beteck-
nades som ”skid-rowalkoholister”, en medicinsk 
benämning med nordamerikanskt ursprung på 
en kategori hemlösa alkoholister, eller utelig-
gare. Den typiska personligheten beskrevs som 
“obenägenhet att etablera varaktiga personliga 
relationer/svårighet att upprätthålla sociala nor-
mer, hämningslöshet och utåtagerande, allt 
manifesterat i upprepade konflikter med den 
sociala omgivningen”. Vården på Skarpnäck 
byggde på frivillighet men Edman har påpekat 
att den formella frivilligheten i nykterhetsvårds-
lagen ofta var skenbar, och att den enkelt kunde 
förvandlas till tvång. Att få dessa i arbete blev 
en svår uppgift och för många fanns inga utsik-
ter till rehabilitering och det stod tidigt klart att 
institutionen skulle bli en varaktig boendeform 
för det stora flertalet intagna. Medelåldern var 
55–60 år och den genomsnittliga vårdtiden upp-
gick till 450 dagar.80

Skarpnäcks arbetsträningsverkstäder med 
tvät teriet var en stor anläggning med totalt 280 
arbetsplatser, 100 i den mekaniska verkstaden, 
90 i snickeriet och 90 i tvätteriet. Ansvaret dela-
des mellan nykterhetsnämnden och landstingets 
arbetsvårdsnämnd. Arbetsträning gavs dessutom 
i trädgården och i panncentralen. Alla som 
arbetade erhöll ackordslön och 1976 förklarades 
att:

Man har strävat efter att göra vistelsen på Skarpnäcks-
gården så lik livet i det övriga samhället som möjligt. 
Sålunda får man lön och betalar själv för bostad och 
uppehälle. På de av landstingets arbetsvårdnämnd anord-
nade skyddade verkstäderna tillämpas lönesättning som 
ansluter till den fria marknaden.81

Västberga fungerade på samma sätt som arbets-
rehabiliteringsplats för 90 intagna. För att även 
de tuberkulösa skulle kunna delta i arbetet för-
sågs verkstaden med en särskild avdelning för 
dem med eget lunchrum och egna omklädnings- 
och hygienutrymmen.82

figur 14. Lennart Jonassons byggnadsanknutna 
konstverk på Skarpnäck, Vår betydelse, från 1970, 
är en värdefull del av utbyggnaden av den moderna 
vårdanläggningen. Konstverket består av två vitmå-
lade pelare i plast reflekterade som siluetter på tegel-
väggen i blå oljefärg och bladguld samt en förgylld 
relief. foto: Ulrich Lange 2019.
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De intagna förväntades i någon mån lära sig 
en syssla och få möjlighet att efter särskild pröv-
ning flytta till andra arbetsinstitutioner för ytter-
ligare arbetsträning. Trots ambitionerna blev 
verkstäderna kortlivade. Arbetet var ineffektivt 
och omöjligt att planera genom de intagnas dåli-
ga skick. För att kunna tränas i arbete och för att 
förhindra olycksfall ställdes krav på regelbunden 
närvaro och nykterhet. Om någon kom onykter 
avvisades denne och kunde i istället erbjudas an-
nan sysselsättning med park- och trädgårdsarbe-
te eller handräckning men onykterheten tog till 
sist över och tvätteriet avvecklades redan 1977. 
Verkstäderna levde vidare under några år in på 
1980-talet. 

Verkstaden och alkoholens pulsslag
En utvärdering av Skarpnäcksgården i slutet av 
1970-talet påvisade ett tydligt samband mellan 
avlöningstillfälle och frånvaro, som då dubble-
rades. Sambandet bedömdes hänga samman 
med en kraftigt ökad alkoholkonsumtion som 
naturligtvis gav upphov till en destruktiv rytm 
på anstalten där ”alkoholens pulsslag” präglade 
vardagen.83

Snart förändrades grunden för Skarpnäcks-
gårdens vardag. Redan under det första året 
hade socialläkaren väckt fråga om att lätta på 
ordningsreglerna som han menade försatte 
”gäster och personal i en omöjlig situation”. Ett 
generellt drogförbud skulle ersättas av diskus-
sion och medansvar. Läkaren menade att det 
var mer framgångsrikt att slussa in de intagna i 
normala dryckesmönster än att de ägnade sig åt 
”råsupande”. Vägvalet låg i linje med alkoholist-
vårdens förändrade problembeskrivningar som 
vid denna tid präglades av en ökad medikali-
sering där missbrukets orsaker söktes i ett dys-
funktionellt samhälle och psykologi snarare än 
individuell karaktärssvaghet.84 Det liberala grep-
pet ledde till påtagliga utmaningar, inte minst 
för upprätthållandet av arbetslinjen. En ögon-
blicksbild av förhållandena ges i en utvärdering 
av Skarpnäckshemmets vård genomförd under 
1970-talet:  

under ett förmiddagspass / ringer en förman vid den 
mekaniska verkstaden angående en gäst som kommit till 
arbetet i höggradigt berusat tillstånd och nu ligger där 

redlös. Förmannen vill att vi skall komma och hämta 
gästen därifrån. Vårdassistenten och jag går dit och hit-
tar gästen liggande i en transportvagn. Någon har stöt-
tat upp honom med en kudde så han inte skall skada 
sig mot vagnens galler. Gästen är ur stånd att svara på 
tilltal. Vi hjälper honom på benen och leder ut honom. 
Halvvägs till bostadshuset börjar han, tack vare den ky-
liga förmiddagsblåsten, att piggna till. Efter ytterligare 
några meter möter vi en annan gäst, också han kraftigt 
berusad.

Väl uppe i korridoren hör vi berusades röster från det 
gemensamma pentryt. Gästen emellan oss får därvid 
förnyade krafter och försöker komma loss och fortsätta 
för egen maskin, men benen vill inte bära honom. Vi tar 
tag i var sin av hans armar och då söker han av någon 
anledning vifta bort eller knuffa till mig. Tills slut lyckas 
vårdaren övertyga honom om att vi vill hjälpa honom in 
på hans eget rum för en välgörande vilostund, och att 
vi inte är ute i lömska uppsåt. Inne i rummet ber gästen 
om ursäkt och kramar den kvinnliga vårdaren, varpå han 
lägger sig på sin säng.85

Spritproblemet var inte den enda anledningen 
till verkstädernas nedläggning. Det var helt en-
kelt inte lätt att driva de stora anläggningarna 
med sina diversifierade verksamheter. Även 
föredömet Carlslund drabbades av problem. 
Framförallt gjorde den högt rationaliserade vår-
den att den blev avpersonifierad med passivise-
ring av patienterna till följd. Snart nog började 
därför andra vårdformer diskuteras och innan 
1970-talet nått sitt slut hade hela verksamheten 
vid mönsteranläggningen Carlslund lagts ned.

Herrgårdarna  
som modernt kulturarv
I det tidiga 1900-talet väckte den tekniska utveck-
lingen och byggandet av en modern storstad en 
närmast rusig tro på framtiden men i optimis-
men fanns också oro och rädsla inför att stadens 
gamla bebyggelse höll på att gå förlorad. Det 
gällde inte minst planerna på gaturegleringar och 
rivningar i Gamla stan. En viktig aktör för beva-
rande blev Samfundet S:t Erik, bildat 1901, som 
iscensatte omfattande byggnadsinventeringar av 
dels innerstadens monument och ålderdomliga 
byggnader, dels den folkliga byggnadskulturen, 
främst Södermalms småskaliga träbebyggelse.86 

Intresset för det omgivande herrgårdsland-
skapet väcktes genom stadens utvidgning på 
1910-talet och uppmärksammades som kulturarv 
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av det 1919 instiftade Rådet till skydd för Stock-
holms skönhet, senare kallat Skönhetsrådet. Rå-
det tog initiativ till en inventering av kultur- och 
naturvärden i de inkorporerade Bromma och 
Brännkyrka socknar samt av vattenverkets går-
dar i Botkyrka. Uppdraget gavs till Nordiska mu-
seets amanuens Gösta Selling som under som-
maren 1926 genomförde fältarbetet. Med stöd 
av stadskollegiet och Samfundet S:t Erik pre-
senterades resultatet 1928 i en illustrerad bok, 
Säterier och gamla gårdar av kulturhistoriskt 
värde inom Stockholms stads icke planlagda 
område och bland stadens lantegendomar. Sel-
lings vision var att påverka såväl fastighetsägare 
och politiker i Stadens nämnder som att väcka 
allmänhetens intresse för den äldre bebyggelsen 
i de nyvunna omgivningarna.87 

Sellings stjärnor – ”de bästa  
och mest karaktäristiska”
Det totala antalet gårdar, torpställen och 
backstugor i landskapet uppgick till många 
hundra och Sellings inventering blev på intet 
sätt heltäckande. Den omfattade 78 miljöer, 
av vilka nästan alla kunde betecknas som 
högreståndsmiljöer. Värderingsmetoden för att 
peka ut ”de bästa och mest karaktäristiska” 
redovisades inte men går att rekonstruera utifrån 
bokens beskrivningar där tre huvudsakliga 
värdekriterier kan urskiljas. Främst värderades 
ålder där det äldre gavs ett högre värde än det 
yngre. Därefter bedömdes arkitekturens stilmäs-
siga hemvist och sist gårdsbebyggelsens sam-
stämmighet i tid vilket hade en förstärkande res-
pektive försvagande inverkan på bedömningen. 
En hög placering på värdeskalan fick den gård 
som kunde uppvisa en tidsmässigt sammanhål-
len grupp av byggnader som på ett tydligt sätt 
representerade en arkitektonisk stilepok. Den 
herrgård som utgjordes av byggnader från skilda 
tider bedömdes i regel som mindre värdefull. 
Huvudintresset riktades mot mangårdsbyggna-
der medan övrig bebyggelse sällan beskrevs eller 
tillmättes höga värden. Exempelvis bedömdes 
Västbergas värde vila i mangårdens barockkarak-
tär som uttrycktes i huvudbyggnadens stomme, 
planform och bevarade inredningsdetaljer som 

gipstak. I andra hand gavs ombyggnaden under 
1700-talet ett värde, framför allt manifesterat i 
påbyggnad av frontespis, fasadputs och en beva-
rad kakelugn. Alla övriga 13 byggnader bedöm-
des sakna värde och endast de två flyglarna och 
ladugården nämndes vid namn.

Sellings värderingar resulterade i två klasser 
som markerades av stjärnor. Två sådana beteck-
nade ”gårdar och byggnader av kulturhistoriskt 
värde” medan tre betecknade ”anläggningar, som 
i sin helhet eller till vissa delar äro synnerligen 
värdefulla och vilkas bevarande måste betraktas 
såsom i högsta grad betydelsefullt.”  Underför-
stått fanns en grupp byggnader och byggnads-
miljöer med en stjärna, de som inte hade inven-
terats och om vilka ingen kunskap fanns. Av de 
värderade herrgårdsmiljöerna tillmättes sex tre 
stjärnor och resten två. De trestjärniga var Farsta, 
Sturehov, Ulvsunda, Åkeshov, Stora Ängby och 
Örby. Förutom på Farsta var huvudbyggnaderna 
uppförda i sten med tydlig koppling till en ved-
ertagen arkitekturstil. De flesta manifesterade 
barocken medan Sturehov representerade den 
omhuldade gustavianska stilen. Funktionen för 
detta toppskikt varierade vid inventeringstillfäl-
let men de flesta var redan ianspråktagna av den 
offentliga vården, Ulvsunda och Åkeshov som 
sinnesslöanstalter, Stora Ängby ungdomshem, 
Sturehov som barnhem och Farsta som konvale-
scenthem.88 I princip fick alla andra herrgårdar 
två stjärnor och bland dessa ingick Skarpnäck, 
Västberga och Årsta.89

Herrgårdens roll i förorten
Under mellan- och efterkrigstidens förortsetable-
ringar aktualiserades frågan om kulturhistoriska 
värden i stadens omgivningar av planerarna. 
Herrgårdarna skulle integreras i bostadsområde-
na och i vissa fall få nya funktioner. När stadsan-
tikvarie Björn Hallerdt i slutet av 1980-talet skrev 
sin inledning till det klassiska verket Borgarhus 
och kåkar, en historik över AB Stadsholmens 
verksamhet, uttryckte han sig på följande sätt:

Vi behöver tidens djupdimension för att få fotfäste i vår 
dagliga miljö – det är kanske särskilt tydligt i de nya 
snabbt tillkomna förorterna, där den gård som gett 
stadsdelen namn blir ett nödvändigt riktmärke bakåt. 
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Skärholmens och Skarpnäcks gårdar, Hässelby slott och 
Akalla by är alltså inga lyxreservat för pretentiösa kom-
munpolitiker eller konservativa byggnadshistoriker utan 
de fasta punkter, kring vilka livet i de nya samhällena 
utspelar sig.90

Citatet är representativt för stadens syn på att 
herrgårdarna framförallt skulle utvecklas ratio-
nellt till medborgerliga resurser i de nya föror-
terna och samtidigt förankra dessa i historien. 
I samband med tillkomsten av inackorderings-
hemmet på Västberga 1969 begärde stadsarkitek-
ten ett yttrande av Stadsmuseet och det korta 
svaret var “Stadsantikvarien har ingen erinran”.91 
I andra fall påpekade museet på herrgårdarnas 
värde som en resurs men bevarandet var främst 
knutet till byggnadernas exteriörer. När herr-
gårdsbyggnader iordningsställdes för nya ända-
mål var det inte pietet, hantverk, skapande av 
kulturhistoriska besöksmål som vägledde arbe-
tet utan den praktiska samhällsnyttan.92

Tre decennier senare gjorde Stadsmuseet en 
ny bedömning av herrgårdarnas kulturhistoriska 
värden inom den så kallade Ytterstadsprojektet 
2004–2009. Projektet beskrev och värderade 
samtliga byggnader uppförda före 1990 i 59 av 
Stockholms 97 ytterstadsdelar. Den var utan 
jämförelse det mest omfattande inventeringspro-
jektet för systematisk kunskapsuppbyggnad om 
efterkrigstidens bebyggelse i landet. Merparten 
av de inventerade husen var uppförda i samband 
med stadsdelarnas tillkomst men även äldre be-
byggelse ingick, som herrgårdarna Västberga 
och Årsta men inte Skarpnäck som är en av de 
stadsdelar som ännu inte har inventerats.

Resultatet finns presenterat i Stadsmuseets 
klassificeringskarta där bedömningen av de 
kulturhistoriska värdena markeras av tre nivåer, 
gult, grönt och blått.93 Klassificeringen kan be-
traktas som Stockholms kulturmiljöprogram 
och används som underlag i kommunens dag-
liga arbete med bland annat detaljplanering och 
bygglovsprövning. Västbergas och Årstas huvud-
byggnader är klassificerade som blå, den högsta 
nivån. De kortfattade motiveringarna för båda 
framhäver herrgårdarna som bevarade rester av 
äldre jordbrukslandskap och som viktiga för att 
förstå Stockholms utbyggnad. Därutöver lyfts 
särskilt de arkitekturhistoriska värdena fram, 

som goda exempel på äldre tiders högrestånds-
arkitektur på landsbygden. Den mest påtagliga 
skillnaden mot Sellings tjugotalsinventering är 
betoningen av den yttre miljön. För båda herr-
gårdarna betonas kvarvarande parkmark och 
omgivande landskap som viktiga delar av kul-
turmiljön. Det är enbart grön- och blåklassad 
bebyggelse som i inventeringen försetts med 
skriftliga motiveringar av detta slag.

Vårdbebyggelsen från 1960-talet klassifice-
rades till den lägre nivån, gul, vilket menas att 
bebyggelsen bedömts ha positiv betydelse för 
stadsbilden och/eller vara av visst kulturhisto-
riskt värde. Grunderna till bedömningarna är 
outtalade i inventeringen. Däremot finns glimtar 
av ett synsätt att hämta i motiveringen av den 
äldre herrgårdsbebyggelsens värden som kan 
bidra till förståelse. För Västberga beskrivs den 
moderna bebyggelsen som ”Den senare tillkom-
na 1960-talsbyggnaden i anläggningens södra del 
ligger delvis avskilt och påverkar inte helhetsin-
trycket på ett avgörande sätt.” För Årsta anges 
att ”Gården har ett stort kulturhistoriskt värde 
trots senare tiders förändringar”.94 

Slutsatsen blir således att modernistiska till-
skott betraktats som negativa eller i bästa fall neu-
trala påverkansfaktorer på värdet av den äldre be-
byggelsen. Det är också tydligt att sådant som är 
knutet till herrgårdarnas vårdhistoria uppfattats 
som ett apart inslag och inte som en integrerad 
del av helhetsmiljön. Detta blir som tydligast på 
Årsta där Stadsmuseet pekat ut herrgården som 
ett särskilt värdefullt område men där gränsen 
för kulturmiljön är dragen så att den skiljer stora 
huset från 1960-talets vårdbyggnader. Gränsen är 
svårmotiverad även med en strikt utgångspunkt 
i den ursprungliga herrgårdsbebyggelsen men 
förklaringen kan sannolikt sökas i dagens fastig-
hetsgränser. Samtidigt är det tydligt att herrgår-
dens historiska användning som vårdinstitution, 
och de fysiska spåren av denna användning, inte 
betraktats som en del av kulturmiljön. 

Glöm inte herrgårdarnas 
1900-talshistoria
I de värderingar som gjorts av Stockholms herr-
gårdar vid olika tillfällen de senaste hundra åren 



bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021 31

transformationer av ett ädelt förflutet

framträder en påtaglig stabilitet. 2000-talets 
bedömningar påvisar uppenbara likheter med 
Sellings värdekriterier och hur han strödde sina 
stjärnor. Ålder, stilmässig hemvist och samstäm-
mighet i tid är aktiva bedömningsgrunder även 
idag. Både Selling och antikvarierna i Ytterstads-
projektet tog fasta på ursprunglighet och stilhis-
torisk tydlighet, och nedvärderade sekundära 
förändringar och tillskott. Där Selling tillämpade 
medveten glömska av de då 60 år gamla tillskot-
ten på Skarpnäck tillämpade Ytterstadsprojektet 
detsamma på efterkrigstidens vårdbebyggelse 
på Årsta och Västberga. Resultatet har blivit att 
synen på herrgårdarna som kulturmiljöer, och 
berättelserna om dem, inte förändrats på något 
avgörande sätt under nästan 100 år. 

Kulturmiljövårdens värdering och urval på-
verkar vilken kunskap om det förflutna som blir 
tillgänglig för människor idag och i framtiden. 
Värdering och urval får även konsekvenser för 
hur förändringar och åtgärder utformas och 
vilka egenskaper och delar av kulturmiljön som 
blir föremål för bevarande. Urvalet speglar sig i 
den fysiska miljön och därför är det viktigt att 
inte låta rådande föreställningar stå outmanade i 
kulturmiljöarbetet. Vi riskerar att fixeras eller be-
gränsas i den kunskap som kulturmiljön kan för-
medla. Splittringen av herrgårdsmiljöerna, där 
vårdens och herrskapets bebyggelse betraktats 
som två disparata sammanhang får konsekven-
ser för möjligheten att förstå dessa platser. Vid 
ett besök på Skarpnäck, Västberga eller Årsta 
är kopplingen mellan äldre högreståndsbebyg-
gelse och 1960-talets modernistiska tillskott svår 
att avläsa. Inte heller i historisk litteratur eller 
informationsmaterial om herrgårdarna finns 

kopplingen. Istället framhävs förhållandena före 
stadens förvärv och den vårdanknutna historien 
i bästa fall som parentes.

I glappet mellan ytterligheterna, herrskapet 
och de hemlösa alkoholisterna, har en mångfa-
cetterad historieskrivning fallit bort. Den senare 
representerar en del om det moderna samhället 
som skaver och som vi helst verkar vilja glömma. 
Trots det har vårdverksamheten format dessa 
herrgårdsanstalter under närmare hundra år, 
och fortsätter att göra det. 

*
I den här artikeln har vi lyft fram berättelser om 
Stockholms herrgårdar som hittills varit okända 
för det stora flertalet. Men redogörelsen fyller 
endast en liten del i den samlade kunskapsluck-
an och ännu återstår mycket arbete. Vi menar 
att det är hög tid att omvärdera synen på gårdar 
som Skarpnäck, Västberga och Årsta. Vår redo-
görelse visar på vikten av att kunna hantera olika 
berättelser och kulturhistoriska kontexter inom 
ramen för en och samma bebyggelsemiljö, trots 
att delarna ibland står i skarp kontrast eller rent 
av i konflikt med varandra. Vi vill hävda att en 
utökning av tidsdjupet, där vårdbebyggelsen be-
traktas som integrerade och likvärdiga delar av 
kulturmiljöerna bidrar till att ännu högre värden 
kan tillskrivas dem. Herrgårdarnas vårdhistoria 
är i flera avseenden viktiga delar av Stockholms 

figur 15. Utsnitt ur Stadsmuseets kulturhistoriska 
klassificeringskarta som visar hur den äldre herr-
gårdsbebyggelsen vid Årsta markerats blå, vilket 
innebär att den tillmätts synnerligen höga kulturhi-
storiska värden. Elevhemmen, direkt väster om Sto-
ra huset, är gulmarkerade vilket innebär att dessa 
bedömts ha positiv betydelse för stadsbilden och/
eller ha visst kulturhistoriskt värde. Åtskillnaden 
mellan högreståndsbebyggelsen och efterkrigstidens 
vårdbebyggelse förstärks ytterligare av att den gröna 
linjen som markerar ett särskilt värdefullt område 
skär tvärs igenom den samlade bebyggelsemiljön. 
Karta från SBK DpMap.



32 bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021  

ulrich lange & sebastian ulvsgärd

moderna socialhistoria. Otaliga personer har un-
der kortare eller längre tid arbetat, vårdats eller 
förvarats vid dessa institutioner. I högre grad än 
många andra bebyggelsemiljöer kan de illustrera 
vad som betraktats som normalt och onormalt, 
friskt och sjukt. Vi anser att även de arkitektur-
historiska värdena, vid sidan av de socialhisto-
riska aspekterna, bör uppmärksammas eftersom 
verkstäder, elev- och inackorderinghem uppför-
des med en arkitektonisk verkshöjd där stor om-
sorg lades vid gestaltningen och på byggnaderna 
som livsmiljö. 

Gemensamt för såväl de gamla herrgårdarna 
som 1960-talets herrgårdsanstalter är att utform-
ningen vägletts av en grundläggande idé, att så 
långt som möjligt spegla sin tids ideala samhälle. 
Så länge som det lugna hemmets terapeutiska 
ideal rådde inom alkoholistvården passade det 
lantliga, det isolerade och den estetiskt upp-
höjda herrgården väl in. Under modernismen 
däremot skulle anstalterna spegla folkhemmets 
tidsanda för alla och envar med goda bostäder, 
arbetsplatser, service och fritidssysselsättningar. 
Skarpnäcksinstitutionen kan i det sammanhang-
et nästan uppfattas som en egen modern förort.

Hur vi tagit hand om våra svaga och mest ut-
satta är en av de klaraste avspeglingarna av vilka 
vi är som individer och samhälle, och i visioner-
na speglas vilka vi helst vill vara. Kulturmiljöer 
bidrar till kunskap om det förflutna men kan 
också bidra med reflektioner om vår egen tid. 
På Västberga, Skarpnäck och Årsta, liksom på 
övriga gårdar som kom i stadens ägo för hundra 
år sedan, sammanstrålar det moderna demokra-
tiska samhällets ideal med full kraft sida vid sida 
med det ståndssamhälle som föregick det. Allt 
detta finns där, tillgängligt för oss att ta del av, 
så länge vi tillåter hela platsen att tala. Genom 
att lyfta fram dessa sällan uppmärksammade 
miljöer vill vi peka på andra kulturhistoriska 
värden än de traditionellt herrgårdsbaserade, 
inbegripet de senare tillkomna storskaliga vård-
byggnaderna. 
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Noter
1 Syftet med projektet Transformationer av ett ädelt 

förflutet – kvarlevorna av herrgårdslandskapet i 
Stockholms moderna förorter har varit att genom en 
bebyggelsehistorisk undersökning av Stockholms stads 
lantegendomar lyfta fram kvarvarande agrarhistoriska 
lämningar från feodalsamhällets tid i förorterna. Under 
arbetet har den omfattande institutionaliseringen väckt 
de frågor som behandlas i denna artikel. Se Lange och 
Schönbäck 2014.

2 Den adliga frälsejorden uppgick i Brännkyrka, Bromma 
och Spånga socknar till sammanlagt 93 procent. 

3 Begreppet sommarherrgård myntades av Selling 1928.
4 Se Johansson 1987 och Nordisk familjebok, andra upp-

lagan. 
5 Det första förvärvet var ön Skottland utanför Lidingö 

som köptes för att där anlägga en karantänsanstalt. Jo-
hansson 1987, sid. 328.

6 Scharp 1986, sid. 69. 
7 Dufwa och Pehrson 1989, sid. 18–49.
8 SSA Stadskollegiet 1945 Nr 38.
9 Se Scharp 1986. 
10 Se De danske slotte og herregårde 1964 och Lönnqvist 

2009.
11 Fram till 1880-talet ingick även Nacka socken med Er-

staviks medeltida sätesgård i Brännkyrka som kapellför-
samling. 

12 Se Almquist 1931 och Ferenius och Gustafsson 1999.
13 Almquist 1931 sid 77.
14 SSA handlingar 1905, Bihang 13. 
15 Om Neumüllers framtidsvisioner, se Lange 2021, in 

print. 
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16 RA, Brännkyrka kyrkoarkiv, husförhörslängder.
17 RA, Brännkyrka kyrkoarkiv, husförhörslängder.
18 RA, Brännkyrka kyrkoarkiv, husförhörslängder.
19 Elgenstierna 1925–1936.
20 RA Brännkyrka kyrkoarkiv, Husförhörslängder.
21 Skarpnäck och Nacka gård omfattade tillsammans när-

mare 900 ha varav 225 åker varav det mesta varav drygt 
hälften avsåg Skarpnäck.

22 SSA, protokoll och yttranden 1905, P12, Y11. 
23 SSA, protokoll 1922-03-20.
24 SSA, protokoll 1922-03-20.
25 SSA Handlingar 1923, 172/23, 245/23 och 281/23.
26 SSA Bihang nr 38 år 1931. Bihang nr 38 år 1940.
27 SSA protokoll och yttranden 1916.
28 SSA protokoll och yttranden 1916.
29 SSA, Västberga, utlåtande nr 326 år 1946 och Bihang nr 

38 år 1949.
30 Stadsplan 1943.
31 Åman 1976, sid. 134–136; Sternegård & Ek 2016, sid. 15 f.
32 SFS lag (1918:422).
33 Edman 2003, sid.15 ff.
34 Edman 2004, sid. 84. 
35 Edman 2004, sid. 160.
36 Eivegård, Olofsson & Vallström 2012, sid. 42 ff.
37 Högström, 2012, sid. 15.
38 Se Qvarsell 1991.
39 SSA Sällskapet De Gamlas Vänner, presentation av ar-

kiv.
40 se Key 1913.
41 Åman 1976, sid. 335, 342.
42 Se von Koch 1920.
43 SSA 1912 Statförslag 197 C.
44 SSA 1912 Statförslag 197. Först flera år senare togs venti-

lationskanaler upp och elektricitet drogs in, se SSA 1921. 
Bihang 107 B.

45 SSA 1912 Statförslag 197 C och KTR0205.
46 SSA Bihang nr 38 år 1931 och Gatu- och fastighetskonto-

rets arkiv, SSA uppmätningsritningar 1968.
47 SSA Bih. nr 38 år 1931, Bihang nr 38 år 1940.
48 SSA 1912 Statförslag 197 C och 340 A år 1927, Fattig-

vårdsnämnden bihang 50. SSA 1927 KTR0207.
49 Se Nordisk familjebok 1908, Försörjningshem.
50 SSA 1937 Uti. nr 404 A och ombyggnadsritningar 1936, 

Gatu- och fastighetskontorets arkiv, SSA.
51 SSA 1941 Statutlåtande 497.
52 SSA Nr 326. 1946.
53 SSA 1965 Utlåtande 359–364.
54 SSA. Utl. Nr 324. 1962. SSA Utlåtande nr 141 år 1969. 
55 SSA Statutlåtande 1966, rotel VI:63
56 SSA. Statutlåtande 1966 63: 3.
57 Se Inghe 1960. 
58 SSA Utlåtande nr 290 år 1967. 
59 SSA Utlåtande nr 290 år 1967. 
60 Se Scharin 1993.
61 SSA Utlåtande nr 290 år 1967.
62 Stockholms kommunkalender 1976.
63 Stockholms kommunkalender 1976. 
64 SSA Utlåtande nr 290 år 1967, nr 26, 1968. 
65 SSA 1955 Bihang nr 36.
66 SSA 1958 Nr 119.
67 SSM Stockholm konst, databas.

68 DM Erwin Pütsep.
69 Åman 1976, sid. 407 ff.
70 Se Åman 1976.
71 Åman 1976, sid. 133.
72 SSA Utlåtande nr 340 A år 1927, 1927 KTR0207.
73 SSA 1937 Utlåtande 404 A.
74 SSA Stockholms stads utgifts- och inkomststat för 1957.
75 SSA Statutlåtande 1957.
76 SSA Statutlåtande år 1949.
77 SSA Utlåtande nr 324, 1962.
78 Edman 2009, sid. 49. 
79 Edman 2009, sid. 49.
80 Kühlhorn 1984, sid. 10 ff; Edman 2004, sid. 241.
81 Stockholms kommunkalender 1976.
82 SSA nr 26. 1968. Stockholms kommunkalender 1976.
83 Kühlhorn 1984, sid. 44.
84 Edman 2009, sid. 49 ff.
85 Kühlhorn 1984, sid. 41.
86 Se Hallerdt 2001
87 Nerlund 2019, sid. 48–51.
88 Se Selling 1977.
89 Se Selling 1928.
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transformationer av ett ädelt förflutet

Keywords: Stockholm, manor houses, suburbs, alcoholic care, occupational therapy, modern 
architecture, built environment, heritage

Summary
In the years around 1900, the outskirts of Stock-
holm were transformed in a way that greatly in-
fluenced the form of the suburbs as we know 
them today. Historical narratives describe the 
growth of industry, garden suburbs and The Mil-
lion programme on the urban fringe, areas that 
were often named after the manor houses and 
estates that preceded them. All this was made 
possible because the City bought large tracts of 
land. Tales of country houses are usually success 
stories involving barons, counts and countesses. 
Yet rarely do we hear how manors were often 
repurposed as institutions for the weakest mem-
bers of society in the new emerging suburbs. 

As the privileges of the aristocracy were dis-
mantled, their manor houses became a com-
modity, and between 1900 and 1940 the City 
acquired 23 such estates. The land was bought 
primarily as a reserve for the needs of the grow-
ing capital, but in no fewer than 13 cases, institu-
tions were established at former manor houses. 
This article discusses three of these: Skarpnäck, 
Västberga and Årsta.

Their reuse can be explained both in terms of 
how public healthcare was organised, and with 
regard to an increased need for hospitals and in-
stitutions. Other reasons include a shift in health-
care ideology that coincided with the acquisition 
of this land, whereby the vocabulary of the man-
or house, both in architectonic and structural 
terms, was considered ideal for certain forms of 
healthcare. Few measures were needed to adapt 
existing buildings to institutional requirements 
such as homeliness, isolation and order. 

In the post-war years, the institutions at 
Skarpnäck, Västberga and Årsta were upgraded 
to become modern, large-scale hospitals. The 
manor houses themselves were retained where-
as other estate buildings were replaced by new 
structures, designed according to modernistic 
ideals by some of the leading architects of the 
era. The patients, whose time was previously 
spent gardening and farming, were now em-
ployed in workshops, according to the wellfare 
ideal of industrial Sweden. 

Until today, heritage classification of these 
manors has distinguished between the upper-
class manor houses themselves and the health-
care buildings from the 1960s. Surviving medi-
cal features in manor houses were usually seen 
as separate entities of negligible heritage value. 
The narratives and ascribed significance of these 
places have remained surprisingly stable since 
they were acquired by the City of Stockholm. 
As a result, attitudes to them have changed little 
over the past century, which has hindered our 
ability to preserve and learn about these built 
environments and the people who once lived 
and worked there. 

Manor house institutions are in many ways 
important parts of the history of 20th-century 
Stockholm. Here, modern democratic ideals 
forcefully converge with those of the preceding 
class society. It is high time to broaden our view 
of the City of Stockholm’s manor houses, whose 
healthcare buildings as a whole are integral, 
equally important components of the heritage 
environment.

Transformations of a noble past 
– Stockholm’s manor houses as medical institutions 

By Ulrich Lange & Sebastian Ulvsgärd
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anden halvdel af 1700-tallet opstod en ny for-
ståelse for både begrebet bevidsthed og dets 
modpol, det ubevidste, og for, at også sindet 

kunne blive ramt af sygdom. Det ændrede synet 
på de psykisk syge, der hidtil var blevet opfattet 
som farlige og fjernet fra samfundet; de mest 
uregerlige ved at blive sat i de såkaldte dåreki-
ster.1 Dermed opstod også en ny interesse for, 
hvordan de bygningsmæssige rammer om men-
nesker med sindssygdomme kunne indrettes, så 
selve arkitekturen blev en positiv medspiller i te-
rapien, og det lagde yderligere aspekter til den 
allerede aktualiserede bygningstype: det offentli-
ge behandlingshospital, som i 1700-tallets første 
halvdel gradvis skilte sig ud fra det traditionelle 
hospital: plejehjemmet, og som vandt yderligere 
bevågenhed efter en brand i det forvoksede ho-
spital Hôtel-Dieu i Paris i 1772. 

I Danmark kan overgangen fra hospitaler 
bygget til afsondring af de sindslidende og til 
hospitaler bygget til deres behandling følges 
gennem udviklingen af det københavnske Sankt 
Hans Hospital i perioden 1769–1805 (fig. 1). 
Dette forløb blev rundet af med fire meget for-
skellige forslag til hospitalets forbedring, hvoraf 
det sidste blev udarbejdet af arkitekten Jens 
Bang, der også var uddannet læge og som havde 
gjort karriere inden for dette fag. Hans forslag 
blev lige så lidt som de tre andre realiseret. Men 
hans tegninger blev bevaret og i 1817 brugt af 
Bangs tyve år yngre kollega C.F. Hansen som 
inspiration til et sindssygehospital i Slesvig. 

De fire forslag, der fremkom i 1792, 1798, 
1802 og 1805, har været tolket som en ansku-

elig illustration af, hvordan sindssygehospitaler 
helt generelt gradvist fik en mere hensigtsmæs-
sig indretning.2 Men det vil i det følgende blive 
diskuteret, om denne opfattelse er dækkende. 
De arkitekter, der stod bag de fire forslag, fik 
forskellige betingelser, ligesom deres egne for-
udsætninger og indfaldsvinkler var forskellige. 
Derfor skal de fire projekter måske snarere 
anskues som personlige, arkitektoniske bud på 
det, der i vore dages forskningslitteratur beteg-
nes som ”environmental determinism”, dvs. 
tanken om, at mennesket formes af det miljø, 
som det færdes i.3 Blandt de styrende elementer 
i 1700-tallets slutning var en higen efter oprin-
delighed, som ændrede både boligernes arkitek-
tur, indretning og klima, foruden de omgivende 
haver, men som også førte til nye tanker om 
rammernes indvirkning på det menneskelige vel-
befindende. Dette blev naturligvis af særlig inter-
esse for hospitals- og især sindssygehospitalsar-
kitekturen, hvor det dog også kom til at udgøre 
den ekstra udfordring, om arkitekten var i stand 
til at omstille sig til det nye syn på sindssyge som 
syge mennesker. 

Tidligere forskning, kilder  
og metode 
I deres samtid fik de fire forslag til Sankt Hans 
hospitals forbedring en vis bevågenhed. Men i 
1808 flyttede institutionen til Roskilde 40 kilo-
meter mod vest, og siden C.F. Hansen har for-
bløffende få interesseret sig for dem. De blev 
dog flere gange nævnt i årtierne omkring 1900. 

”efter de beste, de senere Tiiders  
Indretningers Former”
Arkitektforslag til et københavnsk sindssygehospital 1792–1805

af Ulla Kjær

I
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Bangs projekt blev beskrevet som en del af bag-
grundsmaterialet i en lokalhistorisk artikel af 
historikeren Harald Weitemeyer, og to læger 
og medicinhistorikere, Gordon Norrie og Kri-
s tian Carøe, skrev dels om specielt Sankt Hans 
Hospital, dels om stedet som et eksempel på 
problemerne i datidens sygehusvæsen i Køben-
havn.4 Selv om Sankt Hans Hospital blev nævnt 
i oversigtsværker om den psykiatriske behand-
lings historie fra henholdsvis 1915 og 1937, og 
der udkom flere bøger om hospitalet i Roskilde, 
blev de fire projekter til det københavnske sinds-
sygehospitals fremtid først formidlet bredere ud 
fra omkring 1980, da de også blev præsenteret 
i billedform.5 I 1978 påviste kunsthistorikeren 
Claus M. Smidt i sit kandidatspeciale, at Bangs 
projekt havde tjent som forbillede for C.F. Han-
sen.6 I 1984 kom den første af to artikler af hi-
storikeren Barbara Zalewski om forholdene på 
hospitalet, og året efter beskrev denne artikels 
forfatter projekterne i Danmarks Kirkers hæfte 
om forsvundne kirker i København.7 Under ar-
bejdet med sin ph.d. om fængsler og sindssy-
gehospitaler i den nyklassicistiske periode blev 

den canadiske kunsthistoriker Christine Steven-
son nogenlunde samtidig opmærksom på det 
københavnske sindssygehospitals historie og 
gennemgik i en artikel fra 1986 de fire projekter 
som symptomatiske for sindssygehospitalernes 
generelle udvikling.8 Fjorten år senere publice-
rede Stevenson en monografi om skotske og 
engelske hospitaler og sindssygeanstalter med 
vægt på slutningen af 1700-tallet og første del af 
1800-tallet.9 Blandt de få andre forskere, der har 
beskæftiget sig med samspillet mellem arkitektur 
og mental trivsel indenfor sindssygehospitaler-
nes historie også i ældre tid, er den amerikanske 
arkitekturhistoriker Carla Yanni.10 Hovedparten 
af forskningslitteraturen koncentrerer sig om ud-
viklingen i det 19. og 20. århundrede.

Seks af Danmarks da bedst kendte arkitekter 
blev i større eller mindre grad involveret i Sankt 
Hans Hospitals forbedring, nemlig i kronolo-
gisk rækkefølge stadsbygmester Georg Erdman 
Rosenberg, hofbygmester Andreas Kirkerup, 
hof- og stadsbygmester Peter Meyn, hofbygme-
ster Caspar Frederik Harsdorff, vicerådmand 
Philip Lange, og den i denne sammenhæng 

figur 1. I 1792 udarbejdede inspektør ved det københavnske Sankt Hans Hospital, J.B. Matzen, en betænk-
ning om hospitalets fremtid. I 1794 blev der nedsat en kommission til at tage sig af det samme emne. Matzens 
betænkning blev fremlagt på kommissionens første møde, og på dens bagside kan man følge, hvordan drøftel-
serne om det fremtidige hospital er forsøgt materialiseret i form af planskitser.
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mest interessante, den lægeuddannede arkitekt 
Jens Bang. Kun to af disse arkitekter har fået 
egentlige biografier, Meyn en kortfattet fra 1939 
og Harsdorff en noget længere fra 1928, og 
kun den sidste omtaler på en halv side Sankt 
Hans Hospital, gengiver en enkelt tegning af 
Harsdorffs projekt og nævner, at også Kirkerup 
havde udført et projekt til dette hospital.11 

Kildemæssigt set kan projekterne til Sankt 
Hans Hospital i perioden 1769–1805 følges gen-
nem arkivalier og tegninger bevaret på Køben-
havns Stadsarkiv, og nærværende artikel bygger 
dels på en historisk analyse af det skriftlige ma-
teriale, dels en arkitekturhistorisk analyse af teg-
ningerne. Præsentationen og analysen af de for-
skellige projekter til et nyt Sankt Hans hospital 
anlægger en funktionel og kontekstuel synsvin-

kel. Projekterne ses som produkter af de enkelte 
arkitekters forudsætninger og deres ambitioner 
samt af de givne økonomiske og fysiske rammer. 
I tolkningen inddrages naturligt samtidige vurde-
ringer af bygningsprojekternes udtryk.12

Sankt Hans Hospital, forhistorien
Det københavnske Sankt Hans Hospital for 
uhelbredelige, hvortil man på dette tidspunkt 
regnede sindssyge, fik i 1769 til huse i et tidligere 
krigshospital ved en af de søer, der dannede et 
ydre bælte omkring København (fig. 2).13 Institu-
tionens bygninger, der var blevet om- og nybyg-
get ved militærarkitekt Samuel Christoph Gedde 
i 1750’erne, udgjorde et rektangel bestående af 
to firfløjskomplekser i én etage med en fælles 
kirkefløj i midten. I det sydøstligste af de to 
komplekser var gårdsrummet tilgængeligt ude-
fra. Her boede stedets ansatte, ligesom der var 
fællesværksteder. I det nordvestligste kompleks 
var gårdsrummet lukket og bygningerne optaget 
af sygekamre og -stuer.14 Til brug for Sankt Hans 
Hospital havde en unavngivet arkitekt bygget en 
ny dårekiste, og den rummede i 1770 fjorten pa-
tienter, mens der i de øvrige sygestuer fandtes 28 
’upålidelige tåbelige’, som blev holdt inde under 
mere humane forhold, 43 vanvittige, der måtte 
gå frit omkring og som havde adgang til en fæl-
lessal, og endelig 124 andre eksempler på ”Høy-
den af Livets Usselhed i Mennesket”.15 

I 1771 blev alle det københavnske fattigvæ-
sens institutioner samlet under én styrelse, Den 
almindelige Plejeanstalt, og Sankt Hans Hospi-
tal fik henvist endnu en afskyet type syge, nemlig 
de veneriske. Ti år efter blev plejeanstalten lagt 
ind under Københavns Magistrat, og hospitalet 
blev udset til om muligt også at tage sig af pa-
tienter med fnat. Stadsbygmesteren, Rosenberg, 
blev inddraget og konkluderede, at hospitalets 
bygninger næppe kunne udbygges, men at de 

figur 2. København 1770 med Sankt Hans Hospital 
indtegnet, hvor linien af søer udenfor byen slår et 
knæk. Hospitalets grund blev oprindelig brugt til en 
kongelig ladegård, og stedet er derfor betegnet ”Lade-
gaarden, nu Sankt Hanses Hospital”. Kortet er et ud 
af 28 bestilt af borgmester H.C. Hersleb. Københavns 
Stadsarkiv.
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”efter de beste, de senere tiders indretningers former”

trængte til en hovedreparation.16 På dette tids-
punkt begyndte offentligheden også at interesse-
re sig for institutionen. Samfundskritikeren Niels 
Ditlev Riegels udgav i efteråret 1788 en malende 
skildring af forholdene i det ”helt raadne og fal-
defærdige” hospital, og fulgte den op med en 
folkeindsamling til stedets forbedring.17 Selv om 
den regerende kronprins, Frederik (VI), gik ind i 
sagen og der indkom pæne beløb, nåede Riegels 
aldrig at se et resultat af sin indsats. Det var til 
gengæld ham, der i en ny artikel i 1797 kom 
med det forslag, der i sidste ende skulle blive 
løsningen på hospitalets problemer, nemlig at 
magistraten købte en landligt beliggende herre-
gård og indrettede den som sygehus.18 

Internationale tanker  
om hospitaler
Den nye opfattelse af syge og deres behandling, 
der slog igennem i løbet af 1700-tallet, var et 
produkt af sin tids natur- og erkendelsesviden-
skabelige landvindinger. Sygdom blev samtidig 
et samfundsøkonomisk anliggende. Forsorgsbe-
grebet blev forvandlet til en investering i renta-
ble skatteydere, og der blev sat skel mellem kro-
niske og akutte skavanker og mellem plejehjem 
og sygehuse. Befolkningstilvækst, større produk-
tivitet og øget mobilitet skabte samtidig flere li-
berale erhverv og en større offentlig forvaltning. 
Borgerstanden vandt frem og blev en magtfaktor 
i udbredelsen af tanken om mennesket som et 
frit individ med krav på respekt, uanset hvad og 
hvem det var.19

Idet der samtidig opstod et behov for nye 
bygningstyper, blev der stillet nye krav til den 
arkitektoniske artikulation. God smag var ikke 
længere kun æstetik, men ideologisk æstetik. 
Enhver bygning skulle passe til sin tid, sit sted 
og sit formål i såvel konstruktion som indret-
ning og på en måde, så den stod som et synligt 
udtryk for, hvad den rummede.20 Efter branden 
i Hôtel-Dieu i Paris i 1772 og den efterfølgende 
nedsættelse af en kommission til at tage hånd 
om hospitalets fremtid, tog disse tanker enhver 
tænkelig form i bidrag af både læger og arkitek-
ter, hver for sig og i samarbejde.21 I 1788 kom 
lægen Jacques-René Tenon kort ind på de man-

ge forslag i en bog, hvori han på empirisk vis 
udledte rettesnore for det ideelle hospitalsbyg-
geri.22 Han fremhævede den overordnede værdi 
af ventilation og af adskillelse af dels de syge 
og personalet, dels de syge indbyrdes, og under-
stregede, at selv sindslidende, der ikke udtrykte 
deres fysiske behov, havde brug for et ordent-
ligt klima. For deres vedkommende indgik selve 
bygningen i høj grad også i behandlingen. Det 
var i ethvert tilfælde vigtigt at slå fast, hvorvidt 
den syge kunne helbredes eller om sygdommen 
var kronisk og altså uhelbredelig. I det første til-
fælde ville det være godt for patienten at kunne 
gå relativt frit omkring, hvorimod en varigt syg, 
som Tenon næsten undskyldende fremførte, af 
sikkerhedsgrunde ofte måtte spærres inde.23 Te-
nons afsluttende ros til to engelske sindssygeho-
spitaler, St Luke’s Hospital og Bethlehem Ho-
spital, blev året efter gentaget af den engelske 
humanist John Howard, der på baggrund af sine 
personlige erfaringer viede sit liv til at beskrive 
forholdene i først de europæiske fængsler og si-
denhen hospitaler, og som blev en magtfaktor i 
kampen for at forbedre forholdene for samfun-
dets underste.24

Budskabet om den klare forbindelse mellem 
en forsorgsinstitutions udformning og dens ind-
våneres vel nåede også til Danmark, hvor det 
blandt andet gav sig udslag i de emner, der blev 
givet til kunstakademiets guldmedaljekonkurren-
cer i arkitektur. I 1783 var opgaven et offentligt 
fængsel for 500 fanger, hvoraf 200 havde for-
tjent den hårdeste straf og skulle sluttes inde. I 
1789 blev der som alternative forslag tænkt på 
et hospital til 500 vanvittige og et arresthus til 
400, og hospitalet optrådte igen både i 1801 og 
1803.25 

Sankt Hans Hospital,  
Andreas Kirkerups projekt til  
en ombygning
I marts 1792 fik København en foreløbig fat-
tiglov, og det kan have været som et bidrag 
til udformningen af lovens tekst, at inspektør 
ved Sankt Hans Hospital, Johannes Bernhard 
Matzen, i 1791 udarbejdede en redegørelse for 
institutionen og dens økonomi, og dedikerede 
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den til politi- og viceborgmester Johan Thomas 
Flindt.26 Flindt var sikkert også impliceret, da 
Matzen på magistratens opfordring året efter 
indleverede et forslag til, hvordan det eksiste-
rende hospitalskompleks kunne forbedres. Disse 
tanker blev i april 1792 konverteret til et konkret 
projekt, udarbejdet af Andreas Kirkerup og be-
stående af en opstalt, til dels med snit, og tre 
etageplaner (fig. 3–4).27 

Kirkerup var ligesom Rosenberg, Meyn, Hars-
dorff og Bang uddannet på det danske ”Skildre-, 
Billedhugger- og Bygnings-Academi” som elev 

af den franskfødte Nicolas-Henri 
Jardin, der kombinerede den ny-
klassicistiske ideologi om en enkel 
og naturlig arkitektur med en solid 
praktisk sans. Han lærte sine elever 
altid at tage den lige vej til målet 
og lagde dermed grunden til den 
danske variant af nyklassicismen; 
en helt særlig sober, harmonisk 
– og funktionel stil.28 Kirkerup fik 
ingen officiel stilling som arkitekt, 
men tog i stedet borgerskab som 
tømrermester og blev som hoftøm-
rermester sin tids mest produktive 
bygmester. Han kunne kunsten at 
passe bygninger til efter deres for-
mål, uanset om det drejede sig om 
pakhuse, sluseværker, hvalfanger-
stationer eller lysthuse i romanti-
ske haver.29 At skulle bygge Sankt 
Hans Hospitals gamle firfløjsanlæg 
om til et velfungerende sygehus var 
dog en vanskelig sag. Anlægstypen 
var historisk set blevet brugt til en 
del hospitaler, blandt andet til det 
danske, i øvrigt ganske fremsynede 
Frederiks Hospital.30 Men den bri-
tiske arkitekt James Gibbs havde al-
lerede ved sin nybygning af Sankt 

Bartholomew’s i London i 1730’erne udfordret 
traditionen, idet han ud fra et bevidst hensyn til 
patienternes behov for frisk luft og vand havde 
skabt et anlæg med fire fritliggende fløje.31 Kir-
kerup har ganske givet vidst, at et firfløjsanlæg 
ikke var nogen god ide til et hospital, og slet 
ikke, hvis det drejede sig om et anlæg i flere eta-
ger. Men nu stod han overfor at skulle udvide et 
dobbelt firfløjsanlæg på den mest økonomiske 
måde, dvs. at han fremfor at fremme en bedre 
ventilation var nødt til at tilføje en ekstra etage 
og dermed gøre det hele endnu mere indeluk-

figur 3–4. Sankt Hans Hospital. For-
slag til udbygning og forbedring af det 
eksisterende kompleks udarbejdet af 
Andreas Kirkerup i 1792. Grundplan 
samt opstalter og snit. Københavns 
Stadsarkiv.
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ket. På trods af denne alvorlige udfordring nå-
ede han frem til et forbløffende godt resultat. 

Ud over den nødvendige forhøjning af ho-
vedfløjene foreslog Kirkerup hospitalet udvi-
det med dels en kønsopdelt toiletfløj med let 
adgang for renovationsvognene, dels en selv-
stændig bygning mod sydvest til stalde, ligrum, 
vaskeafsnit etc., dvs. hjælpefunktioner, som 
dermed blev forvist til hospitalets periferi. Han 
respekterede de eksisterende faginddelinger i 
hovedfløjene, men indførte flere afgrænsninger 
mellem de forskellige typer patienter i form af 
portgennemgange og trapperum. Dertil kom, at 
han udnyttede den ekstra etage på de fire fløje 
til de mindre krævende lemmer såsom de gamle 
og blinde, hvorved han fik hele den nordvestre 
del af anlæggets stueetage frigjort til de decide-
rede syge, blandt andet de sindslidende. Mat-
zen nævnte dårekisteafdelingen indrettet med 
en gang med ovne i midten og celler med hæ-
vet gulv til siderne. Kirkerup tegnede den med 
gange, der fulgte ydervæggene, og celler samlet 
i grupper på fire, placeret parvist ryg mod ryg i 
midten. Han kunne se det samme system brugt 
til alkover på institutionens loft, for her havde 
Gedde udnyttet højden midt under sadeltaget. 
For Kirkerup opfyldte det flere praktiske formål: 
han undgik at forstyrre de eksisterende vinduer, 
og der kunne etableres en fælles grebning i form 
af en særkælder med baljer. Men han fulgte også 
anbefalingerne fra samtidens autoriteter.32 Kun 
tre år før Kirkerup udarbejdede sit projekt, satte 
den franske hofarkitekt Charles-François Viel 
de 600 nye dårekister i kvindestiftelsen La Sal-
pêtriere i Paris op ryg mod ryg med den be-
grundelse, at de syge ikke skulle kunne se hin-
anden og hidse hinanden op.33 Kirkerup fraveg 
også Matzen på et andet punkt. Inspektøren så 
gerne institutionen forsynet med en stor spise-
sal, men Kirkerup konkluderede, at hvis denne 
sal var strengt nødvendig, ”kunde paa Kirckens 
Bygning paasettes en 2de Etage”.34 Han ville ty-
deligvis ikke selv lukke gårdene mere til.

Hospitalet stod på en sumpet grund, og Kir-
kerup foreslog forskellige tiltag til at få vandet 
væk og fundamenterne styrket. Hans beregning 
af bygningernes bæreevne blev gået efter af en 
ingeniørofficer, der konkluderede, at en ombyg-

ning krævede en nyfundering.35 Så ville arbejdet 
blive dyrt! Men det var samtidig tydeligt, at både 
byens læger og Københavns Magistrat betrag-
tede ethvert lapperi på det uheldigt anbragte og 
anlagte hospital som spildt. Stadsfysikus Chri-
stian Elovius Mangor skrev i august 1792, at hvis 
hospitalet skulle flyttes, kunne det med fordel 
deles op i tre selvstændige specialsygehuse, og 
da Meyn året efter blev bedt om at udbygge det 
eksisterende hospitals dårekister, gav han klart 
udtryk for, at dette tiltag var ret futilt.36 Men 
så gik det endelig stærkt. I november 1794 blev 
Flindt bedt om at sammensætte en kommission, 
som skulle tage stilling til, hvorvidt Sankt Hans 
Hospital skulle udvides, nybygges eller flyttes til 
et andet eksisterende anlæg, og den 5. december 
samme år mødtes de otte medlemmer: Flindt 
selv, endnu en rådmand, Matzen, Harsdorff, 
Mangor, to professorer i henholdsvis kirurgi og 
obstetrik, og generaldirektøren for søetaten.37

Sankt Hans Hospital,  
C.F. Harsdorffs og Philip Langes 
projekter til en nybygning
Den nye kommission konkluderede straks, at det 
ikke kunne betale sig at bygge om på de bestå-
ende bygninger. Dermed var Kirkerups forslag 
forkastet. Mangors idé om at dele hospitalet op 
i tre institutioner blev ændret til, at det fremtidi-
ge hospital skulle have tre adskilte afdelinger, én 
for de sindssyge, én for de veneriske og én for 
de inkurable, og i januar 1795 blev det desuden 
besluttet, at hospitalets placering og form skulle 
vælges i et samarbejde mellem kommissionen og 
”den det bliver overladt til at affatte den til Byg-
ningerne behøvende Tegning”. Harsdorff var så-
ledes tydeligvis sat i kommissionen i kraft af sit 
embede som første hofbygmester og ikke for at 
være udøvende arkitekt. Spørgsmålet om, hvem 
det skulle være, blev drøftet i februar. På dette 
møde var Harsdorff ikke til stede, men han 
havde oplyst, at han gerne hjalp, og Flindt var 
klar til at modtage dette tilbud, hvorimod blandt 
andet Mangor mente, at der skulle afholdes en 
arkitektkonkurrence.38 I juni 1795 brændte store 
dele af København, og selv om det ikke stoppe-
de kommissionens mødeaktivitet, savnes der et 
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par års referater. De er atter bevaret fra og med 
den 8. marts 1797, da der forelå et resultat af 
de forløbne års drøftelser i form af en udførlig 
plan til ”en nye Hospitals Bygning og sammes 
Indretning”, som skulle realiseres af en duelig 
arkitekt under Harsdorffs ledelse. Harsdorff var 
altså stadigvæk ikke blevet bedt om at tegne det 
nye hospital. Men den 15. juni 1798 fremviste 
han et projekt, som både han selv og de øvrige 
entydigt omtaler som hans (fig. 5–6).

Harsdorff var den første arkitekt, der udgik 
fra det danske kunstakademi, og han arvede 
derfor Jardins stillinger på akademiet og i byg-

ningsadministrationen, da franskmanden i 1771 
tog konsekvensen af danskernes stadig større 
fremmedhad og forlod landet. Harsdorff fik 
dermed en livslang, toneangivende rolle, og 
hans danske afstamning, som allerede inden Jar-
dins afrejse gav ham et fortrin, blev så afgørende 
for 1800-tallets nationalister, at hans biografi fra 
1928 blev indledt med: ”Ingen anden dansk Ar-
chitekt har i den Grad vundet Nationens Hjerte 
som Harsdorff”.39 Hans kunstneriske evner 
er da også uimodsigelige. Men han ejede ikke 
Kirkerups fleksibilitet. Det gav ham problemer 
i hans embedsværk, og hans projekt til Sankt 

figur 5–6. Sankt Hans Hospital. Forslag til nybygning udarbejdet af C.F. Harsdorff 1798. Grundplan med op-
stalter og snit og en detalje i form af en opstalt af hospitalets hovedfløj. Københavns Stadsarkiv.
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Hans Hospital antyder, at han i al fald på dette 
tidspunkt, 63 år gammel, ikke kunne sætte sig ud 
over en vis konservatisme.40

Harsdorffs forslag består af beliggenheds-
plan, etageplaner, opstalter og snit, samlet på to 
store blade.41 Der var udpeget en byggegrund et 
par kilometer nord for det eksisterende hospi-
tal, og modsat Kirkerup havde Harsdorff derfor 
frie hænder med hensyn til bygningskomplek-
sets distribution og udformning, hvortil kom, at 
han kunne støtte sig til både Matzens forslag 
fra 1792 og kommissionens plan fra marts 1797. 
Matzens forslag var blevet fremlagt på kommis-
sionens første møde i december 1794, og der 
er ingen tvivl om, at det blev diskuteret. På pa-
pirets bagside er der nemlig skitseret en række 
løse bygningsomrids med celleagtige inddelin-
ger, som om mindst et af kommissionsmedlem-
merne løbende har prøvet at illustrere de frem-
satte tanker (fig. 1). Harsdorffs projekt minder 
en del om disse skitser. Han foreslår hospitalet 
inddelt i tre længer, en til hver af de tre typer 
syge, lagt som siderne i en ligebenet trekant, 
men, som kommissionen anbefalede, så langt fra 
hinanden, at en eventuel ildløs ikke ville kunne 
springe fra tag til tag. Vinkelret på bagsiden af 
længen til de sindslidende er der tilføjet to fløje 
dårekister, hvoraf den ene blot ender et stykke 
ude, mens den anden knækker ind parallelt med 
gavlen af længen til de veneriske og anslår en 
begyndelse til en enfilade af nærmest ruderfor-
mede gårde. Det antyder, at Harsdorff også var 
opmærksom på et andet af kommissionens krav, 
nemlig, at hver af længerne skulle kunne udbyg-
ges, og at han gjorde det på en måde, der fak-
tisk foregreb Gottlieb Bindesbølls tres år yngre 
projekter til Oringe Sindssygehospital og det nye 
Sankt Hans.42 

Harsdorff strukturelt økonomiske facader le-
ver også udmærket op til tidens forestillinger om 
et hospital.43 Hans projekt rummer ikke desto 
mindre flere særheder. Planer, opstalter og snit 
passer ikke sammen. Længen til de sindslidende 
afviger fra de øvrige ved både at være smallere 
og – imod forskrifterne – uden kælder. Kom-
missionen havde haft en ildfuld diskussion om 
religionens værdi for de syge og var nået frem 
til, at det, som Mangor formulerede det, var den 

sande religion at befordre de fattiges pleje. I det 
nye hospital skulle der derfor ikke være nogen 
kirke, men bare et par rum til brug for en besø-
gende præst.44 Men Harsdorff har inkorporeret 
et rum, som han nok betegner som et ”Værelse 
til at holde Bøn udi”; men som med en højde 
på to etager og en central placering over port-
partiet paralleliserer kirkesalen i det destinerede 
plejehjem Almindelig Hospital i København og 
giver det projekterede, nye og fremsynede be-
handlingshospital en sært gammeldags karak-
ter.45 Dårekisterne skulle ifølge kommissionens 
plan fordeles på tre grupper: 32 almindelige, 
hvoraf mindst en fjerdedel skulle afsondres fra 
de andre for det tilfælde, at de vanvittige hid-
sede hinanden op. 24 lidt større og ligeledes af-
sides beliggende rekonvalescentkister og endelig 
16 endnu større forbundet med opvarterrum til 
de betalende. Harsdorffs dårekistefløje rummer 
90 aflukker af ganske samme størrelse placeret 
på traditionel vis til siderne for en gennemgå-
ende gang og kun udskilte som celler til rekonva-
lescenter eller betalende ved at have vinduer og/
eller en lidt bredere gang imellem. Han har ikke 
gjort rede for renovationen, men dog anbragt en 
række ”Locummer for de Afsindige” ud imod 
længen med lemmerne.

Særhederne i Harsdorffs projekt efterlader 
en fornemmelse af, at han har haft travlt med at 
få det færdigt, måske fordi kommissionen stod 
på spring til at inddrage andre kræfter. Men 
hans indlemmelse af en regulær kirkesal og hans 
ufuldkomne efterlevelse af kravene til dårekister-
ne antyder, at han fortsat opfattede Sankt Hans 
Hospital som et sted for ulægelige og ikke for-
stod de fremspirende tanker om mentalforsorg. 
Hans projekt blev sendt i cirkulation blandt 
kommissionens medlemmer og var i januar 1799 
nået til Matzen, der fandt det ”ypperligt”, men 
som tankevækkende tilføjede, at han savnede 
en sagkyndig vurdering.46 I maj samme år døde 
Harsdorff, og hans projekt blev først nævnt igen 
i foråret 1802, da kommissionen efter et års pau-
se genoptog arbejdet, nu med tre nye medlem-
mer: etatsråd Ove Malling, Philip Lange og Jens 
Bang. Lange blev bedt om at beregne, hvad det 
ville koste at realisere Harsdorffs plan, men det 
blev, næsten før resultatet forelå, konkluderet, at 
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den ville blive for dyr – og endda ikke ”det for 
de Galne og Afsindige, som man ønskede den 
skulle være”.47 

Det blev nemlig samtidig også vedtaget, at 
de sindslidende fremover skulle stå øverst i hie-
rarkiet af Sankt Hans Hospitals patientgrupper. 
Stedet var i stigende grad blevet opfattet som 
sindssygehospital, både for københavnere og 
for sindslidende fra det øvrige Sjælland.48 Men 
det havde hidtil været opfattelsen, at de rigeste 
betalende fandtes blandt de veneriske. Nu blev 
det konkretiseret, at folk, der havde råd til at 
skjule deres kønssygdom, næppe ville lade sig 
indlægge på et hospital, som var kendt for at 
modtage veneriske.49 De sindssyge, derimod, 
fortjente at ”komme i fortrinlig Betragtning”, 
og hvis de blev prioriteret, kunne det tiltrække 
patienter ”af alle Stænder og endog af Formue”. 
I henhold til denne plan skulle de veneriske og 

ulægelige blive i det gamle hospital, og så skulle 
der bygges en særlig institution til de sindssyge 
ved siden af, ”efter de beste, de senere Tiiders 
Indretningers Former”. I den udgave af planen, 
som blev forelagt og accepteret af kongen, blev 
det særligt understreget, at de nyeste tanker om 
behandlingen af sindslidende inddrog anstaltens 
indretning som afgørende for et godt resultat.50

Lange havde tydeligvis forudset dette skridt, 
idet han, samtidig med at han regnede på Hars-
dorffs forslag, skitserede, hvordan han selv 
kunne tænke sig det nye specialsygehus udfor-
met. Kommissionen ville gerne se hans udkast 
færdigbearbejdet, og Lange leverede den 8. juni 
1802 et projekt bestående af en beliggenheds-
plan og fire etageplaner, hvorpå der også var 
tegnet opstalter og snit (fig. 7–8). Hans forslag 
er mere teoretisk end praktisk; med dårekister 
flankeret af opsyns- og renovationsgang place-

figur 7–8. Sankt Hans Hospital. Forslag til nybygning udarbejdet af Philip Lange i 1802. Planer med opstalter 
og snit. Nationalmuseet, Antikvarisk-Topografisk Arkiv.
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ret i et cylindrisk centralhus med midtergård, 
og forskellige andre typer vanvittige, tjenestebo-
liger og toiletter fordelt i radierende bygninger. 
Udformningen var sandsynligvis inspireret af de 
radialhospitaler, som slog igennem i forbindelse 
med diskussionen omkring det brændte Hôtel-
Dieu, og som kulminerede med et projekt ud-
ført af Bernart Poyet i 1785.51 Lange synes lige 
så lidt som franskmændene at have tænkt sig 
sit hospital indrettet med en central overvåg-
ningsfunktion, om end den engelske filosof Je-
remy Bentham i 1791 havde udgivet en bog om, 
hvordan denne mulighed gjorde den cirkulære 
panoptikonform særlig anvendelig til fængsler 
og visse hospitaler.52 Men Lange har heller ikke 
udnyttet det rumøkonomiske potentiale, der lå 
i den valgte form. Han har ikke blot adskilt de 
forskellige typer syge, men også de forskellige 
hjælpefunktioner. Dertil kommer, at han med 
sin beskrivelse af hospitalets embedsmænd som 
en ”Doktorens Emanuensis og Inspekteorens 
Fuldmægtig” antyder, at han grundlæggende til-
lægger institutionen en sekundær karakter som 
et sted, hvor de syge skal skjules. 

Langes fjorten år ældre bror var også uddan-
net som arkitekt under Jardin. Men Lange var 
selv murer og bidrog i denne egenskab især til 
Københavns genopbygning efter 1795 med en 
række enkle, velproportionerede huse. Med sit 
projekt til Sankt Hans Hospital udlevede han 
tidens fascination af planløsninger indskrevet i 
geometrisk fuldendte figurer.53 Men hans bidrag 
står først og fremmest som et vidnesbyrd om, 
at det var blevet moderne at tegne sindssygeho-
spitaler. Det blev ikke bevaret blandt kommis-
sionens papirer.54

Et internationalt  
sammenligningsgrundlag 
Riegels havde i 1798 hånligt spurgt til, hvorvidt 
kommissionen for Sankt Hans Hospitals frem-
tid kendte til englændernes daglige indsats for 
”deres Gales menneskekierlige Behandling” og 
til, hvad ”Borgeren Pinet” (overlæge ved Bicêtre 
Philippe Pinel) gjorde for ”de Gale ved Bicetre i 
Paris”.55 Den kommission, der virkede fra 1802, 
behøvede ingen påmindelser om psykiatriens ri-

vende udvikling. Den fulgte med, ikke mindst 
takket være Bang, som utvivlsomt havde sat sig 
ind i Pinels arbejde og heriblandt i hans nyligt 
udgivne, banebrydende forsvar for en human be-
handling af de sindslidende.56 Pinel lagde vægt 
på, at enhver syg skulle observeres med henblik 
på at finde den aktuelt bedste behandling, og 
ligesom Tenon understregede han, at sindsliden-
de også følte kulde, varme, sult og tørst, og at 
de havde brug for både motion, kontakt med an-
dre og mulighed for at arbejde. Det betød også, 
at deres omgivelser var af afgørende betydning 
for deres helbredelse, og at et hospital til sinds-
syge skulle indrettes i et tæt samarbejde mellem 
arkitekten og lægerne.57 

To uger efter at kommissionen for Sankt 
Hans Hospital havde set Langes færdige tegnin-
ger, meddelte den Departementet for de uden-
landske Anliggender, at den var ved at opføre 
et sindssygehospital, og bad om oplysninger 
om forbilledlige eksempler som især S. Luke’s 
Hospital i London, der var grundlagt i 1751 og 
ombygget af George Dance i 1782–86 med funk-
tionsopdelinger og gode, rekreative arealer, og 
Narrenturm i Wien, der var bygget af Isidor Ca-
nevale i 1784 som en fem etager høj cylinder med 
sindssygeceller langs ydermurene og en funktio-
nærfløj i midten, indrettet netop med mulighed 
for en central overvågning.58 Materialet fra Lon-
don led skibbrud på vej til Danmark og måtte 
genfremstilles, mens materialet fra Wien straks 
ankom med et bilag i form af Howards og Pinels 
samstemmende kritik af det komprimerede tårn: 
brandfaren var stor og mulighederne for frisk 
luft og motion små. Kommissionen modtog 
også materiale om flere andre hospitaler, blandt 
andet om Hospital del Nuncio Nuevo i Toledo, 
der også var fra 1780’erne, og Bang fik udleveret 
det hele, ”da han forfattede Tegning til et nyt 
Hospital”.59 Formuleringen kunne antyde, at det 
også var Bang, der havde taget initiativet til at 
få materialet hjem. Han synes i al fald at have 
afventet den forsinkede forsendelse fra London, 
idet han først afleverede sit projekt seks uger 
efter, at det nåede frem. Desværre er der ikke 
refereret nogen møder i kommissionen fra maj 
1802 og til den 13. juli 1804, da Bangs forslag 
forelå. Hans tegninger blev sendt i cirkulation, 
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og på kommissionens sidst refererede møde, 
den 30. september samme år, blev de accepteret 
med blot nogle få ændringer. Det endelige for-
slag var færdigt i april 1805.60 

Læge og arkitekt Jens Bang
Bang fik i 1765 den store guldmedalje og dermed 
det endegyldige afgangsbevis fra Kunstakademiet 
som arkitekt, i 1772 den medicinske embedsek-
samen og i 1774 den medicinske doktorgrad for 
et arbejde om barnets bevægelse udefter under 
fødslen.61 Sideløbende med sine studier udgav 
han flere skrifter, hvori han blandt andet plæ-
derede for, at arkitektur og lægekunst var sam-
fundsnyttige arbejdsfelter, der burde besættes 
med langt flere faguddannede, og hvor de enkle-
ste og mest naturlige løsninger som altid var de 
bedste.62 Han blev læge ved Sorø Akademi og 
distriktskirurg i Sorø og Holbæk amter, og i 1778 
tegnede han et gravkapel i Sorø kirke, som ti år 
senere gjorde ham til æresmedlem af Kunstaka-
demiet.63 Men han fik først i sine sidste år for al-
vor forenet sine uddannelser. I 1801 blev det om-
fattende embede som Københavns stadsfysikus 
delt, så der også opstod en stilling som lægekyn-
dig viceborgmester for sundhedsvæsenet under 
Magistratens 4. afdeling. Bang søgte og fik det 
nye job og beholdt det til sin død i 1808, uagtet 
at det allerede i 1806 blev bestemt, at forholdene 
før 1801 skulle genoprettes.64 Han blev medlem 
af flere bygningskommissioner, blandt andet for 
Sankt Hans Hospitals nye bygninger, og i 1805 
vendte han tilbage til Kunstakademiet, nu som 
professor i anatomi – med embedsbolig.65 

Med de kommunale stillinger fulgte flere byg-
geprojekter. Bang tegnede et druknehus, et tugt-
hus, en plan til en kirkegårdsudvidelse i form 
af en romantisk park osv., men kun ét af hans 
projekter blev realiseret, nemlig en graverbolig 
på Assistens kirkegård (fig. 9).66 Dens placering i 
kirkegårdens nordligste, spidse hjørne, fuldt syn-
lig udefra, fik Bang til at give den en helt speciel, 
enkel udformning med et ”Udseende af Styrke, 
Ensomhed, Rolighed og stille Sorg”. Den mar-
kante facade er over seks meter høj og dobbelt 
så bred og brudt af en tempelgavl med fire søj-
ler udformet som på det såkaldte Athene- eller 

Cerestempel i det syditalienske Pæstum, om end 
med en yderligere pointeret keglestubsform. Bag 
facaden skråner husets øvre del brat nedefter, 
idet det samtidig forvandles til en helt alminde-
lig bolig. Huset blev først færdigt ni måneder 
efter at Bang var død, og det betød, at det kom 
til at afvige fra hans tegninger ved sin facade-
behandling og ved at få regelmæssigt fordelte 
fremfor parvist samlede søjler.67 Men der blev 
ikke ændret på den stereometriske helhedska-
rakter, som får Bangs graverbolig til at fremstå 
som en materialisering af den få år ældre fran-
ske arkitekt Etienne-Louis Boullées dogme om, 
at arkitekturen som den eneste kunstart ikke 
blot imiterede, men ændrede naturen, hvorfor 
den måtte anvende de mest alment anskuelige 
former: de geometriske.68 Denne tilgang ligger 
også bag Bangs forslag til det nye Sankt Hans 
Hospitals stilistiske udtryk. 

Sankt Hans Hospital,  
Jens Bangs projekt til et nybyggeri
Bangs projekt, som består af en opstalt, et snit 
og tre etageplaner, er udformet som et firfløjs-
kompleks, der på de tre af siderne er udvidet 
med halvcirkulære fløje (fig. 10–12). Den sidste 
side, med en lav portfløj, har fået tilføjet hjør-
nepavilloner. Ifølge Bangs forklaring skulle ho-
spitalet have fastboende læge og økonom og 
plads til i alt 206 patienter, som alle skulle have 
enkeltkamre – og ikke mindst, enkeltsenge. Pa-
tienterne er delt i betalende og ikke-betalende, 
og de sidste er derpå opdelt i fire kategorier 
efter sygdommens grad samt i en mands- og en 
kvindeside. Hele komplekset har kælder og det 
meste tre etager med omtrent samme patient-
fordeling. I den forreste af firfløjskompleksets 
længer er værelser for betalende, fordelt på 
store enkeltrum i selve fløjen og små torums-
lejligheder i pavillonerne. Sidefløjene har celler 
for ikke-betalende, mindre vanvittige, placeret, 
så dørene ikke vender ind imod hinanden, men 
dog ud til en gang, som vider sig ud i en lys stue 
for dem, der gerne vil være sammen. De øvre 
etager af den bageste fløj er reserveret til tjene-
steboliger, mens stueetagen rummer fællesfunk-
tioner som køkken, spise- og arbejdsstuer, og i 
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figur 9. Jens Bang: Graverbolig på Assistens Kirkegård i København, opført 1806–09. Bygningen, som blev 
Bangs eneste realiserede, giver et udmærket indtryk af hans tidstypiske, stereometriske stil. foto: Ulla Kjær 
2021.

overensstemmelse med de nyeste teorier om, at 
sindslidende burde bades, et par badstuer med 
kold- og varmtvandskar, bruse- og dampbad 
samt senge.69 Fra badstuerne førte vejen natur-
ligt ud til retiraderne i de halvcirkulære fløje på 
hospitalets sider. Den bageste, halvcirkulære fløj 
er endelig indrettet med dårekister, der ligesom 
Langes ligger mellem en korridor og en renovati-
onsgang, om end i dette tilfælde med den sidste 
mod gården. Bang forklarer krumningen med, at 
den gør det ”vanskeligere for de indlukte Galne 
at se hinanden”. Hans facader er fuldstændig 
enkle, men indenfor, i porten, er tonen ander-
ledes pompøs, med monumenter over institutio-
nens velgørere og en mægtig indsamlingsbøsse 
som et håndgribeligt udtryk for, at det er den 
sande religion at befordre de fattiges pleje.

Bang har med dette projekt kombineret hen-
synet til menneskets fysiske og psykiske behov 
på forbilledlig vis. Han har givet patienterne mu-

lighed for både at være alene og sammen med 
andre, han har sørget for friarealer i form af 
grønne haver i de tre halvrunde gårde, for ven-
tilation og for bade og endda tænkt på trykvær-
ker til at lede vandet op igennem de tre etager. 
Sengene i baderummene kan være til de ”pro-
longerede varme bade”, som foregreb det 20. år-
hundredes varmsengsbehandling.70 Lægens rolle 
som anstaltens leder er understreget ved, at han 
har sin bolig i den bageste tværfløjs midteretage. 
Med denne placering antydes samtidig et posi-
tivt inspektionsprincip i en form, som samler de 
mange, effektivt fordelte funktioner til det orga-
niske hele, som Pinel nævnte som et ideal. 

Det materiale om de udenlandske hospitaler, 
som Bang fik udleveret, er desværre ikke bevaret. 
Hans systematisk kønsopdelte hospital kan lige-
som hans vestibule være inspireret af S. Luke’s, 
mens det er tvivlsomt, om Narrenturm har in-
spireret ham til de halvcirkulære dåreafdelinger. 
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figur 10–12. Sankt Hans 
Hospital. Forslag til 
nybygning udarbejdet af 
Jens Bang i 1805. Snit, 
grundplan og opstalt. Det 
kgl. Bibliotek – Danmarks 
Kunstbibliotek.
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han nemlig Bangs tegninger til Sankt Hans Ho-
spital.74 Blandt Bangs efterladte embedspapirer 
ligger til gengæld en stor tegning med plan og 
opstalter af Hansens første forslag til Christians-
borg fra 1803 (fig. 13).75 Slot og hospital udnyt-
tede de samme grundformer som en opfyldelse 
af Riegels’ dictum om, at kommissionen for 
Sankt Hans Hospital kunne have udnyttet Chri-
stiansborgs brand og fået slottet ”indrømmet til 
Boepæl for Husets Lemmer”.76  

Under Napoleonskrigene lagde Storbritan-
nien i eftersommeren 1807 en ring rundt om 
København og bombarderede byen for at få 
udlevereret den dansk-norske flåde. Sankt Hans 

En plan sammensat af en kvadratisk og en (halv)
cirkulær form dukkede op i boligarkitekturen i 
1700-tallets første år og vandt især popularitet 
i tiden op til og omkring 1800.71 Meyn valgte 
den i 1799 til et projekt til et tvangsarbejdshus, 
som uden begrundelse er blevet nævnt som et af 
Bangs forbilleder.72 Planen blev også brugt til fle-
re danske slotte, blandt andet Hirschholm, som 
ved sin nedbrydning i 1810–12 blev materialede-
pot for C.F. Hansen til hans nybygning af det 
1794 nedbrændte Christiansborg. Men det var 
ikke Hirschholms plan, der inspirerede Hansen 
til hans slesvigske hospital fra 1817–20.73 Forud 
for projekteringen af dette hospital rekvirerede 

figur 13. (øverst) C.F. 
Hansen: Projekt til det andet 
Christiansborg, 1803. Facade. 
Det kgl. Bibliotek – Danmarks 
Kunstbibliotek.

figur 14. (nederst) I 1808 blev 
det besluttet at flytte Sankt 
Hans Hospital til Bidstrupgård 
ved Roskilde, og J.A. Meyer 
stod for at bygge den tidligere 
herregård om til et hospital. 
Han tilføjede blandt andet to 
nye længer med dårekister, 
og på bagsiden af den ene af 
hans tegninger til disse kister 
er en planskitse med en stor 
lighed med Bangs projekt til 
et nyt Sankt Hans Hospital i 
København. Det kgl. Bibliotek 
– Danmarks Kunstbibliotek.
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Hospital lå i den direkte skudlinje, og i novem-
ber 1807 måtte blandt andet Bang konstatere, at 
komplekset var blevet for ødelagt til at kunne 
reddes.77 Men han nåede ikke at opleve, at Kø-
benhavns Magistrat i april 1808 besluttede at 
installere Sankt Hans Hospital på en herregård 
uden for byen: Bidstrupgård ved Roskilde.78 
Stadsbygmester Johan Andreas Meyer, som fik 
overdraget indretningen, genbrugte de eksiste-
rende herregårdsbygninger, men tegnede et par 
nye længer med dårekister, indrettet som Bangs, 
men uden krumningen. Bag på den ene af hans 
tegninger er skitseret en plan, der ligner Bangs 
tilsat en ekstra fløj på langs gennem den centrale 
gård (fig. 14).79 Men Bangs projekt fik sit tyde-
ligste efterliv gennem Hansens sindssygehospital 
i Slesvig, der – før forbindelsen til den ældste 
arkitekt blev konstateret – blev rost som et usæd-
vanligt visionært anlæg i overensstemmelse med 

figur 15. C.F. Hansen: Plan af sindssygehospitalet i 
Slesvig, 1818. Før han tegnede dette projekt, rekvi-
rerede Hansen en kopi af Bangs tegninger til det 
københavnske sindssygehospital. Det kgl. Bibliotek 
– Danmarks Kunstbibliotek.

de nyeste lægelige tanker (fig. 15).80 Det fik til 
gengæld ingen umiddelbare efterfølgere.

Konklusion
Bangs projekt tog sandsynligvis form sideløben-
de med, at der i løbet af 1803 blev udarbejdet en 
række instrukser, som angik det daglige arbejde 
på Sankt Hans Hospital, og som i lighed med 
Tenon og Pinel betragtede patienterne som syge 
og skelnede mellem forskellige typer og grader 
af sindssyge.81 Med disse instrukser blev stedet 
det første danske eller endog europæiske hospi-
tal, der kombinerer hensynet til menneskets fy-
siske og psykiske behov, med fuld udnyttelse af 
samtidens nyeste såvel terapeutiske udstyr som 
teknik. Bangs projekt var naturligvis et produkt 
af, at det var blevet besluttet at bygge en sær-
skilt sindssygeanstalt. Men det er ikke korrekt at 
sætte Kirkerups, Harsdorffs og Langes projekter 
ind som trin på en udviklingsstige, der krones 
af Bangs. 

Kirkerup var bundet af den eksisterende 
bygning og af at skulle sørge for andre patient-
grupper. Men isoleret set levede hans sindssyge-
indretninger bedre op til tidens krav end både 
Harsdorffs og Langes, og på en måde, der be-
kræfter hans fleksibilitet. Han kunne støtte sig 
til Matzens tanker, men havde tydeligvis også 
selv gjort sig sine tanker om de bedste løsninger. 
Harsdorff, Lange og Bang kunne alle tre selv 
disponere deres bygninger og havde adgang til 
både Matzens og den samlede kommissions tjek-
lister. Men hverken Harsdorff eller Lange synes 
at have sat sig ind i de medicinske begrundelser 
for de mange anbefalinger. Harsdorff greb tilba-
ge til sine egne tidligere forslag, med sine faca-
der således til et atten år ældre, ubenyttet udkast 
til Søetatens sygehus i København; og han synes 
således ikke at være gået efter et prestigeprojekt, 
men har snarest ønsket sig opgaven for at få 
fyldt noget mere i sin aktuelt tomme ordrebog.82 
Lange havde et andet blik for hospitalsarkitek-
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turens aktualitet, men synes til gengæld at være 
gået så højt op i de arkitektoniske virkemidler, 
at formen fordunklede funktionen. Bang havde 
endelig den fordel at kende arbejdet blandt syge 
fra sin egen krop. Han forstod anbefalingerne, 
han vidste, hvor vigtigt det var at have en fast 
plads til alt, vand i nærheden, en velfungerende 
renovation osv. I hans projekt kunne form og 
funktion gå op i en højere enhed. 

Kirkerups, Harsdorffs, Langes og Bangs pro-
jekter blev til i en afgørende periode i sindssy-
gehospitalernes historie. Det giver dem en inter-
national interesse. Men de repræsenterer ingen 
evolutionistisk progression. De er til gengæld 
værdifulde som vidnesbyrd om, hvor forskelligt 
fire arkitekter med rod i den samme skole kunne 
gå til den samme opgave afhængigt af deres for-
ståelse for og sans for at realisere de tanker om 
arkitekturens betydning for de syges trivsel, som 
dengang var nye – og som nu i en anden form 
og ny teoretisk ramme danner grundstammen i 
det bredspektrede forskningsfelt ”Helende arki-
tektur”.83

ulla kjær er dr.phil. i kunsthistorie og mu-
seumsinspektør/seniorforsker ved det danske 
Nationalmuseum med ansvar for museets Anti-
kvarisk-Topografiske Arkiv og en arbejdsfunkti-
on inden for dets kirkeantikvariske arbejde. Ud 
over sin disputats om den danske nyklassicismes 
franske fader, Nicolas-Henri Jardin (1720–99), 
er hun forfatter til en lang række publikationer 
om dels kultur, kunst og arkitektur i den danske 
enevældes tid 1660–1849, dels de danske kirkers 
kulturhistorie. 
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Summary
In the second half of the 18th century, a new 
understanding emerged of the concept of con-
sciousness and its opposite, the unconscious, 
and of mental illness. An interest arose in the 
correct treatment of mentally ill people, as well 
as new ideas for practical and healthy architec-
tonic frameworks in these people’s lives. In the 
years around 1800, various Danish architects 
submitted designs for a mental hospital in Co-
penhagen. The four proposals, from 1792, 1798, 
1802 and 1805, have been interpreted as a clear 
illustration of a chronological development in 
hospital design for mentally ill people. How-
ever, this was not a case of evolution. The four 
architects – Andreas Kirkerup, C.F. Harsdorff, 
Philip Lange and Jens Bang – were given differ-
ent conditions, and their individual ideas and ap-
proaches varied. The four projects should rather 
be seen as personal architectonic expressions, 
which succeeded to varying degrees, reflecting 
a line of thought that academic literature today 
would describe as environmental determinism, 
in other words how individuals are shaped by 
their physical environment. Kirkerup’s project 
from 1792 was constrained by the demand to 
reuse existing buildings, yet it featured several 
pioneering solutions to practical problems, 
which the next two proposals dealt with less 
successfully. Harsdorff’s complex consisted of 
three buildings, one of which with two adjacent 
wings with cells was reserved for mental health 

Keywords: Danish architecture, neoclassicism, mental hospitals, enlightenment, environmental deter-
minism, healing architecture

patients, although the project revealed a poor ar-
chitectural grasp of mental health care. Lange’s 
mental hospital from 1803, inspired by foreign 
designs, comprised a circular central building 
with three radiating wings, yet Lange was more 
interested in geometry than function. The 1805 
proposal was the most advanced, not because 
it was the most recent, but because it was de-
signed by Bang, who was both a trained archi-
tect, at the Royal Danish Academy of Fine Arts, 
and a qualified doctor. He practised medicine 
for thirty years, becoming the deputy mayor of 
healthcare in Copenhagen. Bang had the pre-
requisites to create functional, people-friendly 
architecture that lived up to the latest interna-
tional principles. His design consisted of a four-
building complex, complemented on three sides 
by semi-circular wings. The fourth side featured 
a low portal and corner pavilions. The proposed 
hospital allowed patients to socialise yet enjoy a 
private life too, with fresh air, green surround-
ings, baths and other hygiene facilities. For vari-
ous reasons his proposal for Sankt Hans Hospi-
tal was never built. Yet it was the first planned 
hospital in Denmark – and even in Europe one 
of the first – to embody modern concepts ac-
knowledging the influence of architecture on 
mental health. These ideas today, in another 
theoretical framework, form the foundation in 
the field of healing architecture. 

“According to the best, most recent forms of lay-out”:

Architectural proposals for a mental hospital in Copenhagen, 
1792–1805

By Ulla Kjær
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asarett och sjukhus är både till sin historia 
och fysiska form komplicerade byggnader. 
Det är sällan ett sjukhus idag ser ut så som 

det en gång presenterades i ritningar och model-
ler. Istället har det kontinuerligt förändrats. När 
nya vårdformer utvecklats och de tekniska kra-
ven ökat har ofta de gamla sjukhusbyggnaderna 
stått i vägen. Detta har medfört att de antingen 
byggts om och byggts till, eller rivits och ersatts 
av nybyggnader. Efter några år har dessa i sin 
tur förändrats och åter byggts till och anpassats 
efter nya krav och riktlinjer. Något mer svår-
överskådligt än ett kontinuerligt utbyggt sjukhus 
finns därför knappast. Härtill kan läggas, att 
uppfattningen hos politiker och medicinskt sak-
kunniga på vad som är kulturhistoriskt intres-
sant att bevara för eftervärlden sällan gynnat 
de gamla vårdinstitutionerna eller institutions-
miljöer överhuvudtaget. 

Men det vore fel att bara peka på det som 
rivits eller det som kraftigt förändrats och byggts 
om. Det finns naturligtvis också äldre vårdinsti-
tutioner bevarade som de en gång byggdes, även 
om de flesta idag inte är i bruk för de ändamål 
de ursprungligen uppfördes för. Ett exempel är 
det gamla länslasarettet i Västerås, invigt 1928, 
ritat av Ernst Stenhammar, länge rivningshotat, 
men nu varsamt renoverat. Detta gamla lasa-
rett borde vara berömt och ha en given plats 
i den svenska arkitekturhistorien, ty på få stäl-
len i landet kan man bättre än här studera 
1920-talets svenska lasarettsbyggande. Det var 
det decennium då sjukhus och lasarett åter fick 
mittkorridorer med salar på ömse sidor efter att 
från 1860-talet byggts efter sidokorridorssyste-

met. Samtidigt blev planerna mer komplicerade 
och sjukhusbyggnaderna jämförelsevis höga. Det 
gamla Västeråslasarettet vittnar också om den 
moderna sjukvårdens genombrott och början till 
folkhemmets ambitioner. Det uppfördes under 
en tid då bostadsförhållandena bland flertalet 
mindre bemedlade präglades av låg standard, 
dålig hygien och materiell torftighet. Sjukhuset 
däremot, kunde för varje enskild individ tillhan-
dahålla vackra och hygieniska inredningar; där 
fanns också sjukhusbibliotek och ibland ordna-
des filmvisningar. Miljöambitionerna för såväl 
patienter som personal var högt satta. 

Syftet med denna studie är att, med utgångs-
punkt i Stenhammars Västeråslasarett, teckna 
bakgrunden och analysera hur de nya planerna 
förändrade 1920-talets svenska sjukhusbyggande. 
Vilka orsaker fanns till denna omsvängning? Var 
fanns de viktigaste förebilderna? Och hur blev 
resultatet? Avsikten är vidare att ge en konkret 
bild av hur lasarettet fungerade som miljö för 
patienter och personal. Hur var det att vårdas 
på lasarettet? Och hur var det att ha lasarettet 
som arbets- och boendemiljö?  Det gamla Väs-
teråslasarettet kommer följaktligen att beskrivas 
och analyseras ur ett såväl kronologiskt, som 
funktions- och socialhistoriskt perspektiv. Idag 
är det närmast en självklarhet att konstverk, 
byggnader och miljöer relateras till samtida kul-
turella, religiösa, sociala, politiska eller litterära 
fenomen. Denna – vad som med ett gemensamt 
namn brukar kallas kulturhistorisk forskning el-
ler kulturhistorisk metod – har också för den 
här studien varit utgångspunkten. Därmed har 
på ett konkret och överblickbart sätt de arkitek-

Västerås femte lasarett 
– en studie i 1920-talets svenska sjukhusbyggande

av Bo Lundström 

L
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toniska, funktionella och sociala sammanhangen 
åskådliggjorts som lasarettet som byggnad var 
en del i. Studien följer därmed en sedan länge 
etablerad forskningstradition från Svensk stad 
av Gregor Paulsson, Högkyrkligt, lågkyrkligt, 
frikyrkligt i svensk arkitektur av Göran Lindahl 
och Om den offentliga vården av Anders Åman. 

Forskningsöversikt och material
Föga överraskande finns om den svenska sjuk-
vårdens historia i allmänhet liksom om landsting 
och enskilda sjukhus åtskilligt skrivet och här 
finns allt från enkla broschyrer och uppsatser 
till arbeten med vetenskapliga anspråk. Men det 
mesta handlar om äldre arbeten. Den existeran-
de forskningen om vårdarkitektur, i varje fall i 
ett historiskt perspektiv och för svenskt vidkom-
mande, är ännu inte särskilt omfattande. Ser vi 
till den internationella forskningen blir däremot 
förhållandena något annorlunda. För denna stu-
die har denna emellertid spelat en underordnad 
roll eftersom den är att betrakta som en exem-
pelstudie med utgångspunkt i samtida svenska 

förhållanden. Litteraturen som använts är där-
med med något undantag svensk, men många av 
dessa arbeten har med internationella förebilder 
och jämförelser, som underlättat förståelsen var-
för det gamla Västeråslasarettet ser ut som det 
gör. Ett standardarbete är Anders Åmans bok 
från 1977 Om den offentliga vården. Byggnader 
och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner 
under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhisto-
risk undersökning. I boken är det den sociala 
dimensionen och funktionen i arkitekturen som 
är utgångspunkten. Med byggnadernas hjälp får 
den offentliga vårdens historia en åskådlighet 
och en närvarokänsla som annars ofta saknas i 
den arkitekturhistoriska litteraturen. Som titeln 
anger omfattar arbetet också andra, till den of-
fentliga vården knutna institutioner. Dessförin-
nan ägnade Åman en särskild studie åt plane-
ringsprinciper för sjukhusbyggnader i uppsatsen 
”Principer för sjukhusplanering: från spridning 
till koncentration” i boken Sju uppsatser i svensk 
arkitekturhistoria, utgiven 1970, där också 
internationella jämförelser görs. Fredric Bedoire 
har behandlat Gustaf Wickman som sjukhusar-

figur 1. Länslasarettets huvudbyggnad sedd från söder under 1940-talet. foto: Västmanlands läns museum, 
Vlm-A 8201. Fotograf okänd.
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kitekt. En studie i det tidiga 1900-talets vårdbyg-
gande i ett arbete, som utkom 1975, där särskilt 
kapitlet ”Arkitektens roll vid programmering och 
projektering” har haft betydelse för vår kunskap 
om hur ett stort sjukhusbygge i praktiken gick till 
– vem som gjorde vad och vem som var styrande 
– såväl praktiskt som ekonomiskt. 1920- och det 
tidiga 1930-talets sjukhusbyggande finns utförligt 
presenterat i Gustaf Birch-Lindgrens rikt illu-
strerade doktorsavhandling från 1934, Svenska 
lasarettsbyggnader. Modern lasarettsbyggnads-
konst i teori och praktik. I avhandlingen är det 
framför allt programfrågorna som står i cent-
rum, och den ger följaktligen en god bild också 
av de utländska förebilder som influerade såväl 
den medicinska sakkunskapen, som de svenska 
arkitekter och planerare som under dessa de-
cennier ägnade sig åt sjukhusarkitektur. I Bertil 
Palms avhandling Arkitekten Carl Westman 
1866–1936 från 1954 finns ett innehållsrikt kapi-
tel om Westman som sjukhusarkitekt – han var 
från 1916 Medicinalstyrelsens arkitekt – där vissa 
jämförelser också görs med Ernst Stenhammars 
sjukhusbyggnader. Även i detta arbete berörs ut-
ländska förebilder tämligen ingående. Slutligen 
bör nämnas Svenska sjukhus: En översikt av det 
svenska sjukhusväsendets utveckling till 1900- 
talets mitt som kom ut i tre band 1948–50 under 
redaktion av Einar Edén. Som titeln anger är det 
en allmänt hållen översikt, som heller inte till-
för något nytt när det gäller principerna för hur 
sjukhus och lasarett skulle byggas. 

Härtill finns för flera lasarett ofta fylliga 
tryckta årsredogörelser, utgivna framför allt i 
samband med nybyggen. Dessa årsredogörelser 
är dessutom ofta försedda med ritningar och 
fotografier. Ett sådant viktigt bidrag är den 
innehållsrika Västmanlands läns centrallasarett 
Västerås. Beskrivning av nybyggnaden jämte 
årsrapport 1928, som Lennart Norrlin gav ut 
1929 och som består av bidrag av flera förfat-
tare. Norrlin var lasarettsläkare och deltog själv 
aktivt i planeringen av det nya länslasarettet och 
har också författat viktiga delar av boken. Det 
kanske är frestande att tro, att han därmed vill 
sätta sig själv och sina insatser i centrum. Men 
så är inte fallet. Norrlin är däremot beskrivande, 
objektiv och saklig, vilket måste tillskrivas det 

faktum att skriften främst är en årsrapport och 
sådana brukar sällan utmärkas för några större 
personligt färgade anslag. Boken är emellertid 
inte alldeles lättillgänglig. Dispositionen är snå-
rig och svåröverskådlig och vissa upprepningar 
förekommer. För att vara en årsrapport är skrif-
ten däremot ovanligt omfångsrik. 

En kanske ännu mer detaljerad historik, fram-
för allt när det gäller turerna bakom lasaretts-
byggandet, ges i Ludvig Lorichs bok från 1930, 
Västmanlands läns landsting 1863–1927, medan 
Sven Drakenbergs bok Västerås stads byggnads-
historia från 1800-talets mitt, som ingår som del 
V:2 i verket Västerås genom tiderna från 1962,  
har ett kortare och allmänt hållet avsnitt om la-
sarettet och dess föregångare.  En omfattande 
och rikligt illustrerad rapport författad av He-
lén Sjökvist, Renovering av gamla centrallasa-
rettet i Västerås, publicerades i samband med 
renoveringen 2009. Sjukvården och lasaretten i 
Västerås, sedda i ett historiskt perspektiv, finns 
översiktligt behandlade i Åke Bomans Sot och 
bot. Lasarett i Västerås under 200 år, tryckt 1976. 
Vidare ska nämnas Medicinhistoriska sällskapet 
Westmannia, som har en innehållsrik hemsida 
med bidrag som framför allt ur medicinhistori-
ska perspektiv beskriver sjukvården och lasaret-
ten i Västerås och Västmanland. 

Det finns alltså en hel del litteratur att tillgå 
där det gamla länslasarettet på olika sätt ägnas 
intresse. Däremot har det saknats en mer sam-
manhängande historik där lasarettet sätts in 
i sitt arkitektur- och socialhistoriska samman-
hang. Den här studien ska ses som ett försök 
i den riktningen. Materialet som använts består 
huvudsakligen av tryckt litteratur i kombination 
med egna iakttagelser på plats. De arkivaliska 
källorna, såsom korrespondens, originalritning-
ar och beslutsunderlag kunde kanske ha spelat 
en större roll än vad de nu gör, men mycket av 
detta material har sedan tidigare använts så pass 
ingående att det är svårt att utvinna någon ny in-
formation. De arkivaliska källorna har därför hu-
vudsakligen inskränkt sig till fotografier hämtade 
från Västmanlands läns museum – varav några 
aldrig tidigare publicerats – och till de kopior av 
lasarettsritningarna som förvaras i Medicinalsty-
relsens arkiv i Riksarkivet.  Ernst Stenhammars 



58 bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021  

bo lundström

originalritningar förvaras i Sven Ahlboms arkiv i 
stadsarkivet i Västerås. Dessa har delvis återan-
vänts för den tryckta årsberättelsen för 1928 och 
i Gustaf Birch-Lindgrens avhandling. 

Men innan vi går närmare in på Stenham-
mars Västeråslasarett – och för att göra föränd-
ringarna inom sjukhusbyggandet på 1920-talet 
begripliga – kan det vara praktiskt att inleda 
med en kort bakgrund. Hur hade man dittills 
planerat och byggt sjukhus och lasarett? Vilka 
principer hade varit styrande?

Lasarettsbyggandet  
till och med 1920-talet
Det skulle dröja till 1840 innan krav började 
formuleras om hur svenska lasarett och sjukhus 
borde utformas och byggas. Detta år utkom ge-
neraldirektören C. J. Ekströmers inspektionsbe-
rättelse från den tjänsteresa till landets sjukhus 
och lasarett han genomfört i slutet av 1830-talet. 
Slutsatsen var klar: ambitionerna borde ställas 
högre både på byggnaderna och på deras inred-
ning. Sjukhusen skulle ligga högt, torrt och fritt, 
och omspolas av luft och ljus. Byggnadsvolymen 
per sängplats – den så kallade luftkuben – skulle 
vara väl tilltagen, samtidigt som bestämda krav 
ställdes på ventilation och uppvärmning, dags-
ljus och belysning. Det inre skulle domineras 
av mittkorridorer med rejält tilltagna sjuksalar 
på ömse sidor medan övriga utrymmen – vilket 
även omfattade rum för behandling och mottag-
ning – däremot var betydligt mindre. Sjukhusen 
kom att byggas efter uppfattningen att dödliga 
sjukdomar som sårfeber och andra infektioner 
spreds via förskämd luft, kallad Miasma. Därav 
följde den glesa planeringen och de stora sjuk-
salarna. Under senare delen av 1800-talet ut-
vecklades emellertid bakteriologin och en ökad 
förståelse för antiseptik, det vill säga bakteriedö-
dande sårbehandling och aseptik som handlade 
om bakteriefri och steril miljö, vilket blev revo-
lutionerande. Denna utveckling, som visade att 
det var virus och bakterier och inte förskämd 
luft som spred sjukdomar, medförde inte bara 
en förändrad och säkrare sjukvård. Den kom 
också att förändra sjukhusplaneringen och där-
med sjukhusarkitekturen. Nu kom det att handla 

om mindre sjuksalar, mindre luftkub per säng-
plats, sidokorridorer och mer funktionella rums-
samband. Strax efter sekelskiftet 1900 hade den 
glesa planeringen och de stora sjuksalarna spelat 
ut sin roll. I fortsättningen gällde ord som förtät-
ning och koncentration.1 

Den dominerande frågeställningen inom 
sjukhusbyggandet från 1860-talet och framåt 
var således inte i inskränkt mening en fråga om 
yttre arkitektur eller var ett sjukhus bäst borde 
placeras. Nej, det gällde planeringsprinciper. Pa-
viljongsystemet – med fritt liggande byggnader 
förbundna med täckta gångar – var det system 
som gällde på kontinenten med ett berömt ex-
empel i Hôptal Lariboisière i Paris ritat av Mar-
tin Pierre Gauthier, uppfört 1846–53, och också 
ett tidigt exempel på hur komfortteknik utifrån 
uppvärmningstekniska överväganden i realiteten 
kunde tillämpas.2 Paviljongsystemet visade sig 
emellertid mera verkningsfullt när det gällde sto-
ra sjukhus med ett par hundra platser, vilket var 
ovanligt i det glest befolkade Sverige. Den kon-
kurrerande planeringsprincipen var korridorsys-
temet. Det byggde på principen med sjuksalar 
grupperade i rad efter en korridor med dagsljus 
från höga fönster. Detta medförde en mer sam-
manhängande anläggning, samtidigt som syste-
met också kunde tillämpas oberoende av bygg-
nadens storlek. Det var detta system som kom 
att dominera i Sverige från 1860-talet fram till 
1920-talet, med undantag för tre större sjukhus-
anläggningar: Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 
från 1879, Malmö allmänna sjukhus från 1896 
och nybyggnationen för Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg, uppfört 1896–1900 som samtliga 
byggdes efter paviljongsystemet.3 

Som redan har antytts kom paviljongsyste-
met inte att få särskilt stor genomslagskraft 
i Sverige. Istället fortsatte byggandet på tradi-
tionellt sätt enligt korridorsystemet, men där 
man ändå försökte utnyttja paviljongsystemets 
fördelar, särskilt beträffande ventilation och 
belysning liksom möjligheten att i anslutning till 
korridoren anordna mindre vårdenheter. Denna 
typ av ”blandade system”, som först kom att 
tillämpas av Theodor Glosemeyer i Norrköpings 
lasarett från 1877, kom att känneteckna de flesta 
av de viktigare nybyggnationerna från 1880- och 
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90-talen som exempelvis lasaretten i Gävle, Öre-
bro, Borås och Linköping.4

På ett område ansågs emellertid det strikta 
paviljongsystemet som det mest ändamålsenliga. 
Det gällde sinnessjukhusen.5 Här var det, både 
av humanitära och medicinska skäl, nödvändigt 
att förlägga oroliga, halvoroliga och lugna pa-
tienter i helt skilda byggnader. Detta medförde 
vidsträckta anläggningar, i regel uppförda i 
park- eller skogsmiljö som i Långbro och Säter, 
Västervik och Kristinehamn.

När det gällde byggnadernas yttre hade dessa 
efter 1800-talets mitt blivit alltmer specifika. Det 
institutionella i verksamheten lyftes fram, inte 
sällan i monumental form, vilket inte enbart gäll-
de lasarett och sjukhus utan institutionsbyggna-
der överhuvudtaget, som exempelvis skolor och 
militärkaserner. Här kom den sällsynt produk-
tive arkitekten Axel Kumlien att betyda mest för 
sjukhusarkitekturens utformning från 1870-talet 
fram till sekelskiftet 1900.6 Ett fint exempel 
är Sophiahemmet i Stockholm från 1889 med 
mörkröda, oputsade tegelfasader med stick-
bågiga fönsteromfattningar, liksom det gamla 
serafimerlasarettet på Kungsholmen, numera 
vårdcentral, färdigställt 1893. Men det viktigaste 
målet för arkitekterna var ändå inte i första hand 
den yttre arkitekturen, utan att nå fram till håll-
bara typlösningar. Och någon ambition att ge 
byggnaderna en individuell utformning var det 
inte fråga om. Mot 1800-talets slut fick de flesta 
av mindre och medelstora sjukhusen en mycket 
enhetlig form. Efter sekelskiftet 1900 blev pla-
nerna kompaktare och byggnadsprogrammen 
mer differentierade. Samtidigt skedde en förenk-
ling av formspråket, där den tekniska och kli-
niska särarten kom att bli framträdande, bland 
annat utmärkande av höga, slätputsade fasader 
under valmade tak och stora och framträdande 
fönster.7 Sidokorridoren kom däremot ännu att 
tillämpas och det skulle dröja till 1920-talet innan 
mittkorridoren åter blev accepterad.

Tillkomsten av 1928 års lasarett 
Efter 1910-talets högkonjunktur och befolknings-
ökning hade invånarantalet i Västerås under 
1920-talet mattats av. År 1920 fanns i staden 

29 500 invånare och fem år senare hade den siff-
ran minskat med 650 personer. Bakgrunden var 
dyrtider, politisk och social oro med återkom-
mande strejker som följde i första världskrigets 
och spanska sjukans spår. Dessa förhållanden 
innebar också ett minskat byggande. Mot den 
bakgrunden var det en satsning utöver det van-
liga när decenniets största och mest kostnads-
krävande byggnadsföretag i staden ändå kunde 
sätta igång, uppförandet av det nya länslasaret-
tet. Men byggnadstiden kom å andra sidan att 
bli lång och omfatta nästan hela decenniet. Som 
villkor för det nya lasarettsbygget ställdes att sta-
den skulle upplåta mark för dess placering.8

Ernst Stenhammars lasarett kom att bli det 
femte i ordningen i Västerås räknat från 1776 
då det första enkla lasarettet togs i bruk. Det 
närmast föregående låg i stadsdelen Stallhagen, 
i den västra delen av staden och togs i bruk 
1867.9 Det var ritat av Stenhammars far, Per 
Ulrik Stenhammar, som för eftervärlden kan-
ske mer är känd som kompositör av framför 
allt kyrkomusik, men som när han avled var på 
väg att tillträda som Sundhetskollegiets – senare 
Medicinalstyrelsens – tjänstearkitekt. Lasarettet 
var för sin tid en typisk sjukhusbyggnad i nyre-
nässansens stildräkt, uppförd i två våningar med 
två större och fyra mindre sjukrum i varje vå-
ning, liggande efter en sidokorridor placerad 
efter husets framsida. Mitt på denna fanns ett 
brett, starkt framskjutande parti, som innehöll 
förstuga, trappor samt mottagningsrum och kök 
på nedre botten och operationssal på den övre 
våningen. På 1880-talet byggdes lasarettet ut med 
en fristående byggnad för sinnessjuka patienter 
och 1897 tillkom en flygel i två våningar med 
en ny mottagnings- och operationsavdelning. År 
1922 var antalet vårdplatser 90. 

Det är lätt att inse att detta ringa antal vård-
platser i längden inte var hållbart, och redan 
1906 väcktes tankar på ett nytt och större lasa-
rett, avsett inte bara för staden Västerås utan 
för hela länet. Efter många utredningar, bland 
annat med förslag att antingen bygga ut det be-
fintliga lasarettet eller riva det och ersätta det 
med nybyggnader på samma tomt, kunde lands-
tinget i september 1918 fatta beslut om byggan-
det av ett helt nytt länslasarett.10 Det placerades 
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i den östra utkanten av Västerås, helt nära det 
år 1911 öppnade sanatoriet Skogsfjället, ritat av 
Ernst Stenhammar som för övrigt också varit 
delaktig i förslagen på utbyggnad av det gamla 
lasarettet i Stallhagen.

Lasarett- och sjukhusbyggen var ofta stora, 
långdragna och komplicerade projekt, och 1928 
års Västeråslasarettet var inget undantag. Ef-
tersom det handlade om ett lasarett för hela 
länet – av samtiden kallat Västmanlands läns 
centrallasarett – skulle det ha särskilda medicin-
ska och kirurgiska avdelningar och vissa special-
avdelningar. Liksom i övriga landet kom många 
att vara engagerade: byggherren och de eko-
nomiska beslutsfattarna – som var landstinget 
– byggnadskommittén, de medicinska fackmän-
nen och arkitekten själv. Byggnadskommittén 
tillsattes av landstinget när frågan om det nya 
lasarettsbygget hade väckts. Den bestod av lek-
män, adjungerade sakkunniga så som läkare och 
arkitekt, och leddes av landshövdingen. Kom-
mitténs förslag skulle därefter granskas av såväl 
Medicinalstyrelsen och Byggnadsstyrelsen som 
av lasarettsdirektionen innan det överlämnades 
till landstinget för godkännande.11 Som framgått 
var många instanser och personer engagerade i 
lasarettsbygget och rollfördelningen mellan de 
olika aktörerna var för länslasarettet i Västerås – 
som för andra liknande länslasarett – ganska in-
vecklad. En viktig roll i planeringen hade förstås 
läkarna som representerade olika medicinska 
fack, även om de i Västerås inledningsvis inte 
ingick som ordinarie ledamöter i byggnadskom-
mittén, utan fungerade som sakkunniga i de för-
beredande utredningarna.12 Tillsammans med 
de övriga ledamöterna i byggnadskommittén 
bestämde sedan dessa lasarettets fysiska form 
och gestaltning, liksom planlösningar och luft-
kubens storlek. För arkitekten återstod sedan att 
rita upp det förslag som kommittén enats om, 
samt kostnadsberäkna hela anläggningen. Det 
är däremot inte känt hur och varför Stenham-
mar fick uppdraget att rita det nya lasarettet. 
Sannolikt hade det sin bakgrund i att han hade 
erfarenhet av tidigare sjukhusbyggen och ansågs 
därmed lämplig för uppdraget. I Västerås hade 
han dessutom tidigare ritat Skogsfjällets sanato-

rium och varit engagerad i den tänkta utbyggna-
den av det gamla lasarettet. 

Den ursprungliga uppgiften för byggnads-
kommittén var att låta uppföra ett så kallat delat 
lasarett med en medicinsk och en kirurgisk av-
delning för cirka 200 patienter samt en mindre 
barnbördsavdelning och en röntgenavdelning. 
Detta program kom emellertid att ändras och 
utvidgas. Vissa lokaler måste disponeras om, 
vilket bland annat gällde barnbördsavdelning-
en, som väsentligt utökades. Även en särskild 
paviljong för reumatiskt sjuka uppfördes och det 
planerade gravkapellet och obduktionslokalen 
förlades till en annan plats på lasarettstomten. 
Vidare uppfördes ett antal bostadshus för gift 
personal. Dessa utökade önskemål medförde 
att Stenhammar vid upprepade tillfällen måste 
revidera och komplettera sina ritningar och för-
slag, och lasarettet kom att utvidgas på bredden 
och djupet.13 Men ritningarna – i varje fall för 
lasarettets centrala delar – kom ändå i stort att 
följas.14 Arbetena sattes igång 1921, men först sju 
år senare var lasarettet inflyttningsklart. Då hade 
det följande avdelningar: en kirurgisk med plats 
för 121 patienter, en medicinsk för 84 patienter, 
en barnbördsavdelning med plats för 24 patien-
ter samt en paviljong för reumatiskt sjuka för 56 
patienter. Totalt fick det nya länslasarettet plats 
för 285 patienter. Till lasarettet räknades också 
de fristående byggnaderna: paviljongen för reu-
matiskt sjuka med en manlig och en kvinnlig av-
delning, en matsal, gravkapell med en byggnad 
för obduktion, ångcentral, varmgarage, smedja, 
velocipedstall och personalbostäder.

När Västeråslasarettet efter nästan tio års 
byggnadstid stod färdigt 1928 hade alltså staden 
och hela länet fått en modern, ändamålsenlig 
och en estetiskt väl genomarbetad lasarettsan-
läggning, som uppfyllde de medicinska och ar-
kitektoniska krav som ställts. Kort efter att det 
öppnat var det emellertid fullbelagt, och de far-
hågor man haft att lasarettet tilltagits för stort vi-
sade sig vara obefogade. Snarare tvärtom. I vissa 
avseenden var lasarettets utrymmen för knappt 
tilltagna, och redan i början av 1940-talet fram-
fördes diskussioner om en utbyggnad.
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1928 års lasarett  
– exteriörer och interiörer
Den som idag närmar sig Västerås österifrån 
och väljer den gamla Stockholmsvägen kommer, 
efter att ha passerat en rad villor och radhus, 
fram till ett skogsparti som strax övergår i öppen 
terräng. Ungefär mitt på denna tämligen flacka 
yta ligger det nuvarande stora centrallasarettet 
med sina många rektangulära och kvadratiska 
huskroppar och sitt dominerade höghus. Detta 
är Västerås sjätte lasarett, som började uppföras 
i mitten av 1960-talet och som ritades av Her-
mann Imhäuser. Han hade vunnit den arkitekt-
tävling om ett nytt läns- och centrallasarett som 
utlysts redan 1953 och som godkänts av Väst-
manlands läns landsting 1959.15 De tankar man 
alltsedan 1940-talet haft om att väsentligt utöka 

1928 års lasarett med tillbyggnader hade alltså 
lagts åt sidan, vilket vi idag kan glädjas åt. Ty 
även om en del mindre byggnader i anslutning 
till 1928 års lasarett rivits och det tidigare fria lä-
get med orörd skogsvegetation runt om drastiskt 
förändrats genom 1968 års lasarett, ser faktiskt 
det gamla länslasarettet ut som det gjorde i ja-
nuari 1928 då det högtidligen invigdes.

Runt en sexkantig, kringbyggd gård vars 
ingång ursprungligen flankerades av två port-
vaktsbyggnader, ligger i fonden det gamla cent-
rallasarettets huvudbyggnad i fyra våningar över 
en souterrainvåning. De övriga sidorna av går-
den bildas av något lägre, diagonalt ställda, 
sammanbindningslängor, förenade av de långa 

figur 2. Flygfotografi över lasarettsområdet på 1950-talet innan det nya länslasarettet uppfördes. När det nya 
länslasarettet byggdes under 1960-talet revs de två portvaktshusen och praktiskt taget hela den omgivande 
skogsvegetationen fälldes. Västmanlands läns museum Vlm-Fly 830. foto: AB Flygtrafik, Dals Långed.
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flygelbyggnaderna, som avslutas av låga, tornlik-
nande paviljonger. Grunden är i betong och de 
bärande murarna är uppförda i tegel. Fasaderna 
är strama och gulputsade och huvudbyggna-
den har släta vitmålade lisener som bär upp en 
fronton. Taket är valmat och kröns av en ba-
rockformad takryttare, en detalj som återkom-
mer i Stenhammars tidigare sjukhusbyggnader, 
som Södra Barnbördshuset i Stockholm från 
1907 och Nyköpings lasarett från 1914. Med 
sina kraftiga putsade murar och i fördelningen 
av de stora byggnadsvolymerna är dessa sjuk-
husbyggnader däremot mer besläktade med 
den nordeuropeiska 1500-talsrenässansen och 
Vasaborgarna, som redan på 1890-talet verkade 
som kultbyggnader för den spirande nationalro-
mantiken.16 I Västeråslasarettet har detta tonats 
ned utan att därför helt ställas åt sidan. Istället 
är det fråga om en förening av denna närmast 
nationalistiskt färgade borgliknande arkitektur 
med kraftiga murar och krönande takryttare 
med den strama och sparsmakade 1920-talsklas-

sicismens symmetri och färgsättning. Det var ett 
formspråk och en gestaltningsprincip som onek-
ligen passade – och användes allmänt – för att 
både gestalta en stor byggnad och i detta fall un-
derstryka ett lasaretts viktiga betydelse och funk-
tion. I Västeråslasarettet, i likhet med flertalet 
byggnader som Stenhammar ritade, från sjukhus 
till hyreshus, affärshus och banker, är emellertid 
det genomgående draget en återhållsamhet med 
dekorativa element, de yttre formernas under-
ordnande under funktion och ändamålsenlighet. 
Stenhammar tillhörde den arkitektgeneration 
som successivt frigjorde sig från 1800-talets stil-
historiska former. Byggnadernas exteriörer skul-
le ge uttryck för funktion och konstruktion.17 

Till det yttre kom länslasarettet förvisso att 
likna ett slott – eller rättare kanske ett palats – 
med sin betonade huvudbyggnad och utskjutan-
de, diagonalt ställda flyglar och med de diskreta 
antydningarna till Vasatidens slott. Slottslikheten 
framhöll också den liberale social ministern Jakob 
Pettersson i sitt invigningstal, när han konsta-

figur 3. Länslasarettets huvudbyggnad med huvudentrén efter fasadrenoveringen 2009. foto: Helén Sjökvist 
2015.
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terade att ”Förr byggdes palats åt furstar och 
stormän, nu bygger man dylika åt fattiga och 
sjuka”.18 Det är ett vackert citat som sannerli-
gen pekar fram mot folkhemstanken. Sjukhuset 
skulle vara tillgängligt för alla oavsett social eller 
ekonomisk bakgrund, där en modern sjukvård 
skulle ges i ändamålsenliga och vackra lokaler. 
Pettersson var heller inte den ende som betona-
de lasarettets palatsliknande arkitektur. Även la-
sarettsläkaren Lennart Norrlin återkom till detta 
i årsrapporten 1928: ”Likt ett tornprytt slott med 
borggård och flyglar reser sig lasarettet, omkran-
sat på trenne sidor av kraftig, nordisk skogsve-
getation.”19 Hur var då lasarettet disponerat och 
var låg de olika avdelningarna?

Huvudbyggnaden bestod av totalt fem vå-
ningar. I souterrainvåningen fanns intagningsav-
delningen – med goda möjligheter att ta emot 
akuta ambulansfall – och personalbad. Botten-
våningen upptogs av den medicinska respektive 
kirurgiska polikliniska mottagningen med ett 
stort gemensamt väntrum. På samma våning låg 
också sysslomanskontoret samt bostadsrum för 
poliklinik- och röntgensjuksköterskor. Den sär-
skilda högtidssalen som användes för bland an-
nat föredrag, undervisning och för filmvisning, 
eller kyrksalen som den också ibland kallades 
då den var utrustad med orgel och kunde använ-
das för gudstjänster, låg på den första våningen 
där även en del personalbostäder var inrymda. 
Dessa upptog annars hela den andra våningen. 
Högst upp i huvudbyggnaden med stora höga 
fönster och takfönster mot norr låg operations-
avdelningen. På samma våningsplan låg också 
lasarettets bibliotek. I den östra mellanflygeln 
fanns röntgenavdelningen, matsal och samlings-
rum för sköterskor samt en bostadsdubblett för 
köksföreståndarinnan medan barnbördsavdel-
ningen var placerad i den västra mellanflygeln. 
I den östra huvudflygeln låg de kirurgiska avdel-
ningarna medan den västra inreddes för de tre 
medicinska avdelningarna, varav en avdelning 

var avsedd för hel- och halvenskilda patienter. 
Här låg också lasarettets apotek, mjölkkök – 
som skulle kunna göra olika mjölkblandningar 
till spädbarn, dels till lasarettets barnavdelning, 
dels till spädbarn från staden – och bostäder för 
elever och gifta underläkare.20 I stort sett kom 
denna lokaldisposition att fungera så länge la-
sarettet användes som lasarett, även om givetvis 
förändringar och förflyttningar av exempelvis 
avdelningar och slopandet av tjänstebostäder 
inom lasarettet efterhand blev nödvändiga.

Också i interiörerna återkom vissa likheter 
med ett palats, men inte heller dessa var utfor-
made för att i första hand verka överväldigande 
eller storslagna. Här finns visserligen de stora 
pelarförsedda vestibulerna med sina kasset-
terade och med barockmönster ornerade tak, 
poliklinikens magnifika väntrum med glasat tak, 
marmorerade väggfält med mjukt avrundade 
hörn liksom de med valv utsmyckade förbindel-
segångarna. Men här fanns redan från början en 
uttalad vilja att förmedla en känsla av intimitet, 
en omsorg om människan i vidaste bemärkelse. 
Väggarna i dagrummen och patientsalarna var 
ursprungligen målade i varma färger eller mar-
morerade och indelade i fält med dekorativa 
friser och antikiserande väggfältsbårder närmast 
taket. Hallen i den särskilda reumatikerpavil-
jongen fick ”karaktären av allmogestuga med 
dekorativa takmålningar” och öppen spis. I de 
särskilda barnsalarna fanns på väggarna målade 

figur 4. Stor omsorg lades ned på att göra lasaret-
tets interiörer trivsamma med klassicistiska dekora-
tionsmålningar och friser. I de särskilda barnsalarna 
fanns motiv ur sagor. Här ses ett väggfält med ett 
motiv ur Tusen och en natt. foto: Västmanlands 
läns museum, Vlm-B 101993-31. Fotograf okänd.
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motiv ur sagor och ur Tusen och en natt och 
även personalutrymmena var rikt utsmyckade 
med väggmålningar.21 Överhuvudtaget prägla-
des lasarettets interiörer – med undantag av de 
mer kliniskt inredda operationssalarna och mot-
tagningsrummen – av ”glada färger” och ”hem-
trevnad” för att använda samtidens språkbruk.22 
Möbler och textilier specialbeställdes och skulle 
tåla slitage, rengöring och desinfektion. Målet 
för inredningsarkitekten – som inte var Stenham-
mar utan Victor Rieger – var att åstadkomma 
harmoniska och vackra miljöer som dessutom 
skulle klara de hygieniska kraven. För allt mål-
nings- och dekorationsarbete svarade entre-
prenören och målarmästaren Ture Streng från 
Västerås, och möjligen var det också han – eller 
någon av hans anställda – som utförde dekora-
tionsmåleriet i exempelvis barnsalarna. 

Tanken bakom de påkostade och omväx-
lande interiörerna var att se till att patienterna 
trivdes under den tid de låg inlagda. Hög kom-
fort, men också ett varierat dagsprogram med 
exempelvis filmvisningar, ansågs kunna medföra 
att tillfrisknandet kunde gå fortare, eller i varje 
fall stimuleras. Men omsorgen gällde inte enbart 
patienterna. Man var också mån om att perso-
nalen, som hade sina bostäder inom lasarettet, 
skulle känna sig väl till rätta, och i årsberättelsen 
för 1928 menade man med eftertryck att ”det 
är varken klokt eller människovärdigt att bjuda 
dem på en mager, knapphändig anstaltsutrust-
ning, där allt, som möter ögat, är enformigt, 
dystert, upplinjerat med snäva gränser”.23 Nej, 
så kom alltså inte Västeråslasarettet att se ut. 
Här fanns en uttalad ambition att ge för såväl 
patienter som för personal en god, omväxlande 
och stimulerande miljö. 

Planlösningar  
och funktionssamband 
Stenhammar, som hade en bred repertoar från 
hyreshus och villor till banker och affärshus kom 
att göra sin mest omfattande insats som sjukhus-
arkitekt, även om han aldrig utsågs till Medici-
nalstyrelsens tjänstearkitekt. Han ritade närmare 
25 sjukhus och sanatoriebyggnader runt om i 
landet och bidrog också med moderniseringar 

och ombyggnader. Från 1903 fram till sin död 
1927 var han ledamot i styrelsen för Stockholms 
sjukhem och Nationalföreningen mot tuberku-
los (nu Hjärt-Lungfonden) lät honom utarbeta 
typritningar för sanatoriebyggnader.24 Att han 
ägnade så stor kraft åt sjukhusbyggnader kan 
kanske delvis förklaras av att han ärvt sin fars 
engagemang för sjuka och svaga; fadern var som 
nämndes ovan engagerad i sjukhusbyggande och 
tilltänkt som tjänstearkitekt vid Sundhetskolle-
giet. Men helt oviktigt var säkert inte heller att 
sjukhus också utgjorde välbetalda projekt. Till 
bilden hör vidare att Stenhammar var verksam 
i en tid då den offentliga vården expanderade 
och upptäckterna inom medicinen och bakterio-
login successivt medförde nya planlösningar och 
därmed en ny typ av sjukhusanläggningar med 
flera våningar och kommunikationer i vertikal-
led. Detta var ett nytt sätt att planera och bygga, 
som svarade mot Stenhammars intressen och in-
riktning som arkitekt.

Stenhammar, liksom de andra ledande sjuk-
husarkitekterna, kom alltså från och med 1920- 
talet att tillämpa helt nya principer i sjukhusbyg-
gandet: mittkorridorer, högre byggnadskroppar 
och mer komplicerade planlösningar. Västerås-
lasarettet är orienterat efter diagonalerna. Sido-
korridorerna har ersatts av mittkorridorer med 
patientrum och mottagningsavdelningar på ömse 
sidor om denna. Till detta kan läggas den jäm-
förelsevis höga huvudbyggnaden och den kring-
byggda gården. Det är fråga om en komplicerad 
planlösning, som helt saknar beröringspunkter 
med de äldre principerna för hur sjukhus skulle 
byggas. Vad som underlättade detta nya koncen-
trerade byggnadssätt var möjligheterna att använ-
da hissar. Istället för glest och utspritt blev de nya 
ledorden nu förtätning och koncentration. Men 
även om mittkorridorer och högre huskroppar 
kom att utmärka det svenska 1920-talets sjukhus-
byggande, fick de diagonalt ställda flyglarna på 
Västeråslasarettet ingen fortsättning. Istället blev 
de rektangulära eller svagt u-formade huvudbygg-
naderna med utskjutande flyglar den vanligaste 
sjukhusformen. 

Vad fanns det då för förebilder till det nya 
sättet att bygga sjukhus? Arkitekten och sjukhus-
specialisten Gustaf Birch-Lindgren menade att 
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figur 5. Plan över lasa-
rettet. Ur Anders Åman, 
Om den offentliga 
vården, 1976.

figur 6. Situationsplan över hela lasarettsområdet 
med den fristående reumatiker paviljongen, till vän-
ster om huvudbyggnaden och ångpannecentralen 
strax bakom lasarettets huvudkomplex. Ur Lennart 
Norrlin, Beskrivning av det nyuppförda centrallasa-
rettet i Västerås, 1929.

”den komplicerade och odefinierade konturen” 
hade nära beröringspunkter med samtida tyska 
paviljongsjukhus.25 Det är ingen felaktig iaktta-
gelse; de diagonalt ställda flyglarna som skjuter 
ut ur den högre huvudbyggnaden på Västeråsla-
sarettet liksom den täckta förbindelsegången 
mellan lasarettets huvudbyggnad och reumatiker-
paviljongen kan leda tankarna ditåt. Men iakt-
tagelsen är inte helt övertygande. Nej, det var 
inte Tyskland som stod i centrum för sjukhus-
arkitekternas intresse. Det var USA. Det var 
från det samtida amerikanska sjukhusbyggandet 
som de viktigaste förebilderna hämtades. Där 
hade flera faktorer bidragit till detta byggnads-
sätt: höga tomtpriser, ny byggnadsteknik och en 
allmänt vid synt uppfattning om sjukhushygien 
hade framtvingat skyskrapslösningar och därmed 
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också komplicerade planlösningar. Gustaf Birch-
Lindgren, och senare också Bertil Palm, kallar 
det blocksystemet.26 Detta system – till skillnad 
från det friare paviljongsystemet – var både ur 
byggnadsekonomisk och inte minst ur drifteko-
nomisk synpunkt det klart överlägsna. Här fanns 
en stark koncentration av byggnadsmassor och 
kommunikationsleder. Det är inte överraskande 
att detta system förordades av landstingen som 
ofta hade det ekonomiska ansvaret för uppföran-
de och driften av nya sjukhus. ”Vad detta sam-
manträngda byggnadssätt betyder för inbespa-
rande av tid, krafter, kostnader för uppvärmning 
m.m. vet bäst den, som tjänstgjort i sekelskiftets 
stora sjukhusanläggningar av paviljongtyp”, heter 
det också i beskrivningen av Västeråslasarettet 
från 1928.27 Carl Westman var möjligen den för-
ste att tillämpa blocksystemet för Norrköpings-
lasarettet, invigt 1926, och han följdes alltså snart 
av Stenhammar i Västerås.28 

Stenhammar hade visserligen aldrig besökt 
USA, men hade via facklitteratur i ämnet och 
kontakter med andra ledande sjukhusarkitekter, 

som i likhet med Westman besökt USA, tagit 
intryck av det nya sättet att bygga sjukhus, låt 
vara att planerna inte kom att bli så koncentre-
rade som i USA. Härtill kom säkert att ledande 
personer inom Medicinalstyrelsen och läkarkå-
ren var väl förtrogna med detta nya byggnadssätt 
och de ekonomiska fördelar blocksystemet hade. 
Till bilden hör vidare att Stenhammar redan ti-
digare varit influerad av amerikansk arkitektur 
och byggnadsteknik, som kommit till uttryck i 
exempelvis Centralpalatset vid Tegelbacken i 
Stockholm, påbörjat 1895, huvudstadens första 
renodlade affärs- och kontorshus och uppfört 
efter skyskrapans principer med en stålstomme 
bakom fyrkantiga stenpelare.

Som redan antytts var Västeråslasarettet inte 
det första och definitivt inte heller det enda 
lasarettet som byggdes efter de nya principerna. 
Westmans lasarett i Norrköping har redan 
nämnts, en sjukhusbyggnad som också uppvisar 
vissa stilistiska beröringspunkter med Väster-
åslasarettet. Röda korsets sjukhem i Stockholm 
från 1924 av samme arkitekt är ett annat exem-

figur 7. Lasarettets ”komplicerade och odefinierade kontur” framgår av detta fotografi, som visar delar av hu-
vudbyggnaden med de stora fönstren i operationsavdelningen högst upp, och byggnaden för den polikliniska 
mottagningen med sitt glastak. Fotografiet är taget från byggnadernas baksida. foto: Helén Sjökvist 2015.
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pel. Liknande planlösningar använde Stenham-
mar för det år 1924 invigda – men väsentligen 
mindre – lasarettet i Sveg, ursprungligen med 27 
patientplatser. Också det år 1930 invigda Borås-
lasarettet fick efter amerikanskt mönster en hög 
centralbyggnad, hissar och genomgående mitt-
korridorer. Men till skillnad från Västeråslasaret-
tet är planen för Boråslasarettet inte lika kompli-
cerad. Här är det inte fråga om diagonaler eller 
en ”komplicerad och oidentifierbar kontur”. 
Från den rekatunglärt utformade huvudbyggna-
den, där all vårdverksamhet koncentrerats, skju-
ter istället två flyglar ut avsedda för bostäder för 
lasarettets anställda. Idag är visserligen denna la-
sarettsbyggnad bevarad, men den är så infogad i 
senare tillkomna byggnader, att den helt förlorat 
sin monumentalitet och den fungerar närmast 
som en skärm eller kuliss.

Fram till 1920-talet hade Stenhammar enligt 
gängse praxis konsekvent använt sidokorridorer 
i sina sjukhusbyggnader, som i Södra Barnbörds-
huset i Stockholm och lasaretten i Vadstena och 
Nyköping för att nämna tre exempel. Men där-
efter tog alltså andra planeringsprinciper vid, 
med ett undantag. Den nya kirurgiska kliniken 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, ritad av 
Stenhammar och invigd så sent som 1926, fick 
genomgående sidokorridorer. Anledningen till 
detta var att Stenhammar valde att anpassa den 
nya byggnadens planlösning till den äldre sjuk-
husbyggnaden från 1860-talet med vilken den 
nya kirurgiska kliniken sammanbyggdes. Men 
det var sista gången sidokorridoren användes 
och därmed kanske man också kan säga, att den 
nya kirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset 
blev Sveriges sista 1800-talssjukhus.29 

Under 1930-talet började de komplicerade 
planlösningarna att försvinna, i varje fall för de 
medelstora lasaretten. Vad som kom i stället var 
en enkel T-formad plan med en behandlingsdel 
och en tvärgående byggnad, kallad sängbyggnad. 
Nu handlade det om funktionsseparering och 
modulprojektering i 30-talets funktionalistiska 
anda. Men som så mycket i sjukhusbyggandets 
historia skedde förändringar successivt, och helt 
kom inte de komplicerade 1920-talsplanerna att 
mönstras ut. De kom istället att utvecklas vidare 
och få sin kanske mest fulländade form i Ka-

rolinska sjukhuset, uppfört 1932–40 och ritat av 
Carl Westman. Här blev likheterna med ameri-
kanskt sjukhusbyggande som mest tydlig.30

Patient- och lasarettsmiljö
På ett fotografi från det tidiga 1940-talet ser vi 
Västeråslasarettets stora polikliniska väntrum 
med sitt glasade tak och sina solida bänkar i 
mörkbetsad björk. Det var väntrummet för de 
patienter som kunde behandlas över dagen för 
att samma dag kunna återvända hem. På soffor-
na och stolarna sitter människor i väntan på att 
bli uppropade till undersökning och behandling. 
Stämningen är stillsam och lågmäld, men män-
niskornas ansiktsuttryck vittnar om viss nervosi-
tet och olustkänsla, inte alldeles ovanligt i sjuk-
hussammanhang. På de marmorerade väggarna 
finns symmetriskt placerade målade nischer, två 
fotografiska porträtt av ledade personer i lasa-
rettets historia och skymtar gör också de vackert 
ornerade valven till förbindelsegångarna. 

För några av människorna på fotografiet 
räckte det kanske med detta besök. Men för 
andra kunde besöket resultera i en längre tids 
vård på lasarettet, antingen de nu låg på enskild, 
halvenskild eller det vanligaste, allmän sal. Och 
miljöerna och trivseln till trots; det var fråga om 
ett formaliserat och institutionaliserat liv med 
bestämda rutiner, ordning och disciplin. I ord-
ningsstadgan för lasarettet framgår det bland 
annat att de sjuka inte utan medgivande fick 
lämna sin avdelning och endast uppehålla sig på 
särskilt anvisade platser. Besök hos de sjuka fick 
enbart äga rum på fastställda tider och barn un-
der 15 år hade i regel inte rätt att besöka någon 
anhörig överhuvudtaget. Lindrigt sjuka var skyl-
diga att efter förmåga biträda med exempelvis 
städning och lagning av klädespersedlar.31

Härtill kom de sociala gränserna mellan läka-
re, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Av-
delningssjuksköterskan ”skulle hålla tillsyn över 
sin avdelning med vad därtill hörer: omsorgsfullt 
och med saktmod vårda de sjuka samt punktligt 
ställa sig till efterrättelse läkarnas föreskrifter rö-
rande behandlingen”.32 De sociala gränserna var 
lika uttalade också mellan den vårdade persona-
len och patienterna. Respekt, för att inte säga 
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figur 8. (Över) Det stora polikliniska väntrummet någon gång i början av 1940-talet med sitt glasade tak och 
marmorerade väggmålningar. Till höger och vänster skymtar de med valv utsmyckade förbindelsegångarna. 
foto: Västmanlands läns museum Vlm-A 8254. Fotograf okänd.

figur 9. (Under)”Storronden” med läkare och sköterskor har stannat vid en patients säng i en av den kirur-
giska avdelningens patientsalar. Sängarna står uppradade efter väggarna med de vita stolarna uniformt place-
rade framför. Väggarna är målade i ljusa färger och ovanför spegeldörren ses den 20-talsklassicistiska dekora-
tionsmålningen. Foto från början av 1940-talet. Västmanlands läns museum, nr Vlm-A 8245. Fotograf okänd.
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figur 10. Sjuksköterskornas matsal under en lunch eller middag någon gång under 1930-talet. Också dessa 
utrymmen, liksom personalens tjänstebostäder, var försedda med målade eller marmorerade väggfält och de-
korativt utformade takfriser. foto: Västmanlands läns museum Vlm-A 8243. Fotograf okänd.

vördnad för den vitklädda personalen präglade 
livet och verksamheten på Västeråslasarettet lik-
som på alla lasarett och sjukhus. ”De sjuke skola 
bemöta såväl lasarettspersonalen som varandra 
med aktning och hövlighet, i allo iakttaga ett 
stillsamt uppförande samt ordning och snygg-
het…”, står det i den tryckta ordningsstadgan 
för lasarettet från 1928.33

Så ett annat fotografi från ungefär samma 
tid. I en av lasarettets större sjuksalar, här på 
den kirurgiska avdelningen med plats för 10 pa-
tienter – det vill säga det som kallades allmän 
sal – har ”storronden” precis stannat vid en pa-
tients säng. Vitklädda läkare och sköterskor står 
vid sidan, och den äldre mannen som har hän-
derna i sidorna är lasarettsläkaren, det vill säga 
chefsöverläkaren Lennart Norrlin. Längre in i 
salen syns ytterligare sängar, samtliga med vit-
målade stolar, uniformt placerade framför varje 
säng. Strax innan ronden hade noggranna för-
beredelser vidtagits, så som det beskrivs i Tora 

Dahls roman Avdelning II, Sal 3: ”Hon gick runt 
i salen och övervakade att alla spår av privatliv 
försvann/…/sedan gick syster Agda och syster 
Brita från säng till säng och stoppade om och 
slätade till. Syster Jenny gick utmed raderna och 
inspekterade. Raka linjer och räta vinklar över-
allt…”.34 Och så det som inte syns på fotografiet, 
men som ändå var en självklar del av miljön: den 
svaga lukten av eter och kloroform, karbol och 
såpa, den lågmälda samtalstonen och de regel-
bundna rutinerna. 

Fram till i varje fall sekelskiftet 1900 hade 
många ännu vårdats i hemmet, men alltfler kom 
att söka vård på sjukhuset. Antalet intagna på 
den kirurgiska avdelningen det första året lasa-
rettet var i drift var 2 041 varav 68 avled. Den 
medicinska avdelningen redovisade samma år 
910 inlagda patienter och 69 dödsfall. På barn-
bördsavdelningen förlöstes det första året 344 
barn.35 Sjukhuset hade blivit, som Anders Åman 
träffande skriver, inte bara den plats dit män-
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niskan fördes för att botas från sin sjukdom. I 
stigande uträckning blev det också den plats där 
människan föddes och där hon dog. Sjukhuset 
kom att rama in hennes liv, i Västerås som i så 
många andra städer.36 

Från 1928 och fram till 1950-talet bodde – som 
på de flesta medelstora och större sjukhusen i 
landsorten – de allra flesta läkare, sjuksköterskor  
och andra anställda inom lasarettsområdet. 
Deras arbetstid var praktiskt taget obegränsad 
men i gengäld hade de fri tjänstebostad. Det 
var dock stora skillnader i boendestatus mel-
lan å ena sidan den gifta manliga personalen, 
läkare, syssloman och vaktmästare, å den andra 
sjuk sköterskor och biträden. Medan den man-
liga personalen fick bostäder anpassade till 
familjebildning – med jungfrukammare, kök, 
serveringsrum, vardagsrum, sovrum och her-
rum – antingen i de fristående byggnaderna på 
lasarettsområdet eller för underläkarna i två av 
rundlarna som avslutade de tvärgående flyglar-
na på lasarettets huvud byggnad, var bostäderna 
för den kvinnliga personalen betydligt enklare. 
Avdelningssjuk sköterskan skulle bo inom sin 
avdelning och hade till sitt förfogande ett rum 
med sovalkov och toalett men utan kokmöjlig-
heter. Möblemanget bestod av en järnsäng med 
resårmadrass, lättare möbler – soffa, sekretär, 
klaffbord, sybord – i mörkbetsad björk. För sjuk-
sköterskeelever och biträden fanns enkla rum i 
lasarettets huvudbyggnad där de fick bo två och 
två och där möbler från det gamla lasarettet på 
Stallhagen återanvänts. Planläggningen av bostä-
derna följde alltså principen att sjuksköterske-
yrket betraktades som ett kall, där de förvän-
tades avstå från att bilda familj för att kunna 
viga sitt liv åt omvården av andra och då ansågs 
det vara tillfyllest med en enklare och mindre 
bostad. För gemensamma aktiviteter fanns däre-
mot för sjuksköterskorna en särskild samlingssal 
”i gammal herrgårdsstil” och kafferum. Lunch 
och middag intogs i en gemensam matsal. Väster-
åslasarettet – i likhet med alla andra lasarett och 
sjukhus – var alltså under flera decennier ett hier-
arkiskt samhälle med formella tilltal där skillna-
den mellan läkare och sköterskor, den vårdande 
personalen och patienterna, mellan män och 
kvinnor, var tydlig och accepterad. Alla visste 

sin plats och det var knappast heller någon som 
ifrågasatte den. 

Lasarettet efter 1928 
Som beskrevs ovan, kom lasarettet att snabbt fyl-
las och det dröjde inte länge förrän det stod 
klart att det var för nätt tilltaget. Efter andra 
världskriget expanderade Västerås, nya bostads-
områden tillkom, högkonjunktur och framstegs-
optimism rådde. Därmed ställdes också högre 
krav på sjukvården och på lasarettets kapacitet. 
Under 1940- och 50-talen diskuterades tillbygg-
nader, men det kom att stanna vid en mindre 
tillbyggnad på baksidan av den stora polikliniska 
avdelningen – som idag är riven –  och vissa om-
disponeringar av lokaler och kliniker. Genom att 
flytta ut personalens bostäder från huvudbygg-
naden – sjuksköterskeelevernas bostäder i den 
västra flygeln hade flyttats redan 1939 – och ge-
nom att efter Sven Ahlboms ritningar uppföra 
ett par nya hus för en sjuksköterskeskola och för 
bostäder för sjuksköterskor och biträden, hade 
man kommit en bit på väg. Det var emellertid 
genom att använda reumatikerpaviljongen, vars 
verksamhet upphörde 1955, till annan medicinsk 
verksamhet, som antalet vårdplatser temporärt 
kunde utökas och nya kliniker öppna.37  

År 1968 invigdes etapp ett av det nya central-
lasarettets stora komplex, dit de olika medicin-
ska och kirurgiska klinikerna liksom centralope-
ration flyttades. Fem år senare, 1973, var etapp 
två klar och fler kliniker och avdelningar kunde 
ta nya lokaler i anspråk. Från att ha haft 285 
vårdplatser 1928 hade nu antalet i det nya cen-
trallasarettet ökat till 1 100.38 Detta nya stora 
centraliserade sjukhus med sina många specialav-
delningar byggdes enligt principen att medbor-
garen fick komma till vården. Så hade det varit 
också 1928, men då var det till ett lasarett som 
inte ens var hälften så stort och som inte kunde 
erbjuda senare tiders specialistvård. På 1970-talet 
började den storskaliga sjukvården att ifrågasät-
tas och den stora expansionen, i Västerås som 
i landet i övrigt, avstannade. Det stora sjukhu-
set dit alla resurser skulle koncentreras skulle i 
fortsättningen inte längre dominera på samma 
sätt som under 1950- och 60-talet. Sämre kon-
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junkturer, dämpad optimism och kanske framför 
allt en förändrad sjukvårdspolitik banade väg för 
en större satsning på decentraliserad vård.39 Nu 
skulle vården istället komma till medborgarna i 
form av mindre vårdcentraler, placerade i stads-
delar och samhällen. Därmed fanns inte längre 
plats för stora nyanläggningar. Där det fanns 
behov byggdes istället de befintliga sjukhusen 
ut, vilket också skett med 1968 års lasarett i 
Västerås. 

Under 2000-talet har utvecklingen åter vänt, 
och en satsning på storskaligt sjukhusbyggande 
blivit aktuellt på nytt. Som skäl har angivits att 
det äldre byggnadsbeståndet från 1960- och 
70-talet inte längre går att bygga ut och anpassas 
till dagens vårdbehov. Ett annat skäl är kraven 
på korta vårdtider vilket medfört ökade anspråk 
på flexibilitet. Idag ligger fokus på att sjukhus-
lokaler ska stödja vårdprocessen, kunna tillåta 
nya arbetssätt, inrymma ny medicinsk teknik 
och underlätta samarbete över avdelningsgrän-
serna.40 För Västerås del har detta resulterat i att 
ett helt nytt akutsjukhus planeras att uppföras i 
anslutning till 1968 års lasarett.

Även sedan det nya lasarettet i Västerås stod 
färdigt behövdes alltjämt 1928 års lasarett, men 
efter hand tömdes det på medicinsk verksam-
het. Långvårdsavdelningarna – eller geriatriken 
– fanns kvar längst, fram till 1990-talet. Den 
inre miljön hade under de drygt 40 år som det 
gamla lasarettet användes för sjukvård naturligt-
vis successivt anpassats till nya medicinska och 
lokaltekniska krav, men förbluffande mycket av 
den gamla inredningen – i varje fall vid ett besök 
i början av 2000-talet och av den byggnadsin-
venteringsrapport som färdigställdes i samband 
med renoveringen – fanns fortfarande kvar: spe-
geldörrar, råglas i fönster, äldre radiatorer, de 
pelarförsedda vestibulerna med sina kassettera-
de tak och naturligtvis själva planlösningen med 
mittkorridorerna. När sedan också långvården 
flyttats ut kom diskussioner att föras vad som 
skulle ske med de gamla byggnaderna, och med-
an den pågick tilltog förfallet. Länge såg det ut 
som rivning var det enda alternativet, och flera 
röster hördes för detta alternativ; höga kostna-
der för att renovera och bevara framfördes som 
det viktigaste argumentet. Till sist fattade lands-

tingets politiker, understödda av Västerås stad, 
beslut att renovera det gamla lasarettet. Renove-
ringsarbetena, som framför allt haft som mål att 
återställa fasader och yttre arkitektur leddes av 
Kulturmiljövård Mälardalen, sattes igång 2006 
och avslutades 2009.41 Men även interiörerna 
genomgick samtidigt en renovering. Spegeldör-
rarna till de gamla patientsalarna rustades upp 
och behölls liksom äldre snickerier och de ur-
sprungliga färgsättningarna följdes, i varje fall 
där det var möjligt. Den västra flygelns bottenvå-
ning kom dock delvis att byggas om till nya kon-
torslokaler och ett tidigare väntrum förändrades 
till pentry. En nödvändig åtgärd, där de kultur-
historiska värdena fick stå tillbaka, var installa-
tionen av en hiss vid trappan till huvudentrén. 
Idag finns i det gamla lasarettet – som numera 
kallas Regionhuset i Västmanland – landstingets 
administration och det medicinhistoriska mu-
seet, som sköts av Medicinhistoriska föreningen 
Westmannia. Renoveringen har med tydlighet vi-
sat att det går bra att fylla gamla sjukhusbyggna-
der med annan verksamhet, utan att den gamla 
sjukhuskaraktären därför helt förändras.

Sammanfattning 
Den här studien har utifrån ett kronologiskt, 
funktions- och socialhistoriskt perspektiv be-
skrivit och analyserat 1928 års Västeråslasarett, 
som därmed satts in i ett större arkitektur- och 
socialhistoriskt sammanhang. Visserligen har 
sådana funktions- och socialhistoriska aspekter 
på sjukhusarkitekturen tillämpats tidigare, men 
på ett mera allmänt och övergripande plan. Ett 
närstudium av Västeråslasarettet utifrån denna 
metod har kunnat ge en mer konkret, åskådlig 
och framför allt upplevbar bild, både av de 
planer som kom att användas liksom hur livet 
för patienter och personal gestaltade sig på ett 
svenskt landsortslasarett från det sena 1920-talet 
och framåt.

Även om Västeråslasarettets planlösning och 
arkitektur inte nämnvärt förändrats sedan 1928 
har som framgått den inre miljön naturligtvis 
måst anpassas till den utveckling och förändring 
inom sjukvården som successivt skedde under 
den tid lasarettet ännu användes för sjukvård. 



72 bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021  

bo lundström

Också den genomförda renoveringen och lasa-
rettets förändrade funktion har medfört vissa 
nödvändiga ändringar och ombyggnader. Men 
sett i det stora hela är ändå dessa åtgärder 
marginella. Vad vi därför har idag i Västerås 
är det bästa exemplet på 1920-talets svenska 
sjukhusbyggande, framför allt när det gäller 
planlösningen och funktionssambanden, mindre 
kanske när det gäller den yttre arkitekturen. Det 
behövs heller inte stor inlevelseförmåga att för-
stå vilken omsorg och engagemang som en gång 
lades ned på att skapa en tilltalade och harmo-
nisk miljö för såväl patienter som för personal. 
Känslan av trivsel, som det redan i årsberättelsen 
1928 talades om, är visserligen individuell, men 
de flesta som besöker det gamla lasarettet idag 
kan nog hålla med om att den fortfarande 
finns. Lasarettets genomtänkta inredningar och 
miljö bör också jämföras med de många gånger 
ohygieniska och torftiga bostäder som min-
dre bemedlade invånare i Västerås ännu under 
1920-talet var hänvisade till. Det var stora skill-
nader mellan privat och offentlig konsumtion. 

När det stora 60-talssjukhuset byggdes var 
sedan länge de hygieniska och tekniska aspek-
terna på hur sjukhus skulle planeras och byggas 
väl etablerade hos arkitekter och medicinskt sak-
kunniga. Miljön anpassades till den hårt ratio-
naliserade driften och möjligheten att ta emot 
ett stort antal människor för att sedan fördela 
dem på olika avdelningar och klinker. Vad som 
däremot spelade en underordnad roll var hur 

människorna upplevde den här miljön. De es-
tetiska avgörandena inskränkte sig – i Västerås 
centrallasarett som i så många andra liknande 
sjukhus – till materialval, färgsättning och viss 
konstnärlig utsmyckning. Och med det har det 
fått räcka. Tanken bakom 1928 års lasarett var 
förstås också att i första hand erbjuda för sin tid 
god och modern sjukvård i välplanerade lokaler. 
Men då ansågs det lika viktigt att detta skedde i 
harmoniska och tilltalande miljöer.
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Summary
In the 1920s, hospital building in Sweden under-
went a period of successive change. Ever since 
the first hospital guidelines were formalised in 
the 1840s, hospitals had been built according to 
the corridor system. This developed from cen-
tral corridors and large dormitories to a system 
with side corridors, lit by daylight, with smaller 
wards in a row. The impetus for this change 
in planning and building was the revolution-
ary medical development of bacteriology and 
a better understanding of both antiseptics, or 
bacteri cidal treatment, and the significance of 
aseptic or bacteria-free, sterile environments. 
From now on, watchwords included densifica-
tion and concentration. It took until the 1920s be-
fore hospital layouts changed once more, when 
central corridors were reaccepted. At the same 
time, plans became more complex and hospital 
buildings increased in height. Inspiration came 
from the USA, where high property prices, new 
building techniques and progressive attitudes 
to medical hygiene gave rise to skyscraper solu-
tions and their accompanying complex layouts. 
It was these principals – albeit in more diffuse 
form than in the USA – that Swedish hospital 
architects now began to apply. When Ernst Sten-
hammar, one of the architects who specialised 
in hospitals, designed the new Västerås county 
hospital, he therefore chose a complex layout 
with central corridors: a planning principle that 
was regarded – not least by medical experts – as 
modern and fit for purpose. Because the hos-
pital was never expanded or otherwise altered, 
despite proposals to this effect in the 1940s, Sten-
hammar’s Västerås hospital remains Sweden’s 
best-preserved example from the 1920s. 

The tall, central hospital building with its 
crowning ridge turret and projecting wings, 
which in style and form combine Vasa-era for-
tress architecture with strict, restrained 1920s 
classicism, was a style ideal that captured the 
zeitgeist and suited the nature of large institu-

tions such as hospitals. Contemporaneous de-
scriptions compare the complex to a stately 
home or palace. The interiors drew similar anal-
ogies, with their coffered ceilings, marbled walls, 
classical decor and vaulted communication tun-
nels. Yet all this was achieved in a manner that 
was neither grandiose nor pompous. The style 
of the interiors was restrained, for rather than 
being designed to overwhelm, the aim was to 
infuse a sense of well-being, while at the same 
time satisfying every medical need. Moreover, 
the hospital was built at a time when the least 
well-off lived in poverty. In contrast, the hospital 
aimed to provide each individual, regardless of 
social background, with beautiful and hygienic 
surroundings. This was the beginning of the 
concept of the Swedish wellfare ideal.

As with all similar institutions at the time, 
the hospital patients and staff were subject to 
a highly institutionalised life of strict routines, 
order and discipline. These conditions prevailed 
until at least the 1960s. In addition, distinct so-
cial boundaries were drawn between doctors 
and nurses, and between white-uniformed staff 
and patients. The former was also reflected in 
the hospital’s staff accommodation, where the 
majority of employees lived. Male staff were 
provided with flats or houses suitable for fami-
lies. Conversely, nurses and other female staff 
lived in simpler, smaller homes, often without 
kitchen facilities.

The old hospital was gradually recommis-
sioned when the first phase of the new county 
hospital opened in 1968. Once empty, the old 
hospital slid into dereliction. For some time, 
demolition was seen as the only alternative, but 
this was avoided at the last minute. Its renova-
tion, beginning in 2006 and completed in 2009, 
shows how former hospital buildings can be 
repurposed without entirely altering their erst-
while medical character.

Keywords: Hospital architecture, hospital environment, hospital planning, Vasteras, Sweden, Ernst Stenhammar, 
1920s classicism

Ernst Stenhammar’s Västerås Hospital  
– a study in 1920s Swedish hospital design
By Bo Lundström
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fter psykiatrireformen i bör-
jan av 1990-talet har många av 
psykiatrins vårdmiljöer blivit 

övertaliga. Kvar står före detta insti-
tutionsbyggnader, ofta placerade i en 
grön och lummig natur. Miljön upp-
fattas i många fall som idyllisk, lugn 
och redo för en ny tid. Men vad hän-
der med platsens historia och vilka 
spår finns kvar av de människor vars 
hem det en gång var när det skapas 
bostäder och nya verksamheter i om-
rådet? Hur hanterar nya ägare, fastig-
hetsförädlare och kulturmiljövården 
platsernas komplexa historia och 
kulturarv? Kan konst och konstnärlig 
praktik hjälpa till att skapa en dialog 
mellan då och nu?

Sedan 2017, med finansiering från 
Riksantikvarieämbetet och Formas, 
har jag tillsammans med min kollega 
Cecilia Rodéhn följt det numera i 
det närmaste helt nedlagda sjukhus-
området Ulleråker i Uppsala. Första 
delen av projektet presenterades i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift i artikeln 
”Att skapa utrymme för komplexa 
kulturarv” och finns redovisat i FoU-

publikationen Komplexa kulturarv: 
från psykiatriskt sjukhus till bostads-
område (2021). Vi fortsätter nu att 
studera förändringen av området i 
projektet Från psykiatriskt sjukhus 
till bostadsrätt – stadsutveckling och 
kulturarv (2020–22). Fokus ligger på 
hur det psykiatriska sjukhusets kul-
turarv ’görs’ och en viktig fråga som 
problematiseras i projektet är vilka 
normer och värderingar som får styra 
kulturarvsprocesser, med andra ord 
vad som inkluderas respektive exklu-
deras i dessa processer. Ett särskilt 
fokus läggs på kulturarvsprocesser 
kopplade till patienter och psykisk 
ohälsa. Målsättningen är att bidra till 
kunskapen om hur olika aktörer kan 
verka för ett mer demokratiskt, håll-
bart och mångfaldigat kulturarv inom 
stadsutvecklingsprojekt. Min ingång 
har varit att studera den roll som 
konst och kreativitet spelar i omvand-
lingen av de nedlagda sjukhusområ-
dena. Särskilt intressant har det varit 
att undersöka tidigare kreativ verk-
samhet med fokus på konst och hur 
den samspelar med nya satsningar, så 

som kommunens konstprogram och 
ateljéverksamheten i den gamla hos-
pitalsbyggnaden på Ulleråker. Därut-
över har den pågående studien väckt 
en rad frågor och reflektioner av mer 
generell art kring konstens roll i för-
hållande till kulturmiljövården. 

Ulleråker har varit en plats för 
vård sedan 1810-talet och fram till 
1990-talet var den ett permanent el-
ler tillfälligt hem för tusentals indi-
vider, patienter och personal, unga 
och gamla. När sjukhuset hade som 
flest patienter var de cirka 1 300. På 
Ulleråker finns idag vårdbyggnader, 
bostadshus, grönområden samt en 
begravningsplats med 1 290 indivi-
duella gravar. Redan på 1990-talet 
uppfördes nya bostadshus och en 
del äldre vårdlokaler omvandlades 
till bostäder på asylenområdet, i den 
södra delen av Ulleråker. Den på-
gående omvandlingen av Ulleråker, 
som påbörjades 2014 i och med att 
marken såldes av regionen till Upp-
sala kommun, innebär att det skall 
skapas cirka 7 000 nya bostäder. 
Utöver Ulleråker undersöker vi i pro-

Konsten och kulturvården  
– en dialog mellan då och nu  
i nedlagda vårdmiljöer
hedvig mårdh

E



76 bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021

 rapporter

jektet jämförbara områden så som 
Beckomberga, Lillhagen och Umeda-
len. I materialet som studeras ingår 
enskilda konstverk, dokumentation 
av konstnärliga praktiker, intervjuer, 
officiella dokument så som konstpro-
gram, utställningsdokumentation och 
pressmaterial. 

Konst och kreativitet har under 
lång tid spelat en viktig roll i psyki-
atriska sjukhusmiljöer, både som te-
rapi och som del av gestaltningen av 
platsen. Dessa konstnärliga praktiker 
är en viktig del av platsens historia 
och kan kopplas till ett materiellt 
kulturarv i form av både konstverk 
och miljöer. Konsten spelar en viktig 
roll på dessa platser även idag och 
efterfrågas i allt större utsträckning 
i stadsomvandlingsprojekt. Förvänt-
ningarna på konsten ligger ofta i 
linje med det som eftersöks inom en 
politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 
2017/18:110). Konstnärliga praktik er  
införlivas i processen för att bidra 
till att skapa ”inkluderande, väl ge-
staltade och långsiktigt hållbara” 
miljöer. Därutöver förväntas konsten 
bidra till en demokratiskt förankrad 
planeringsprocess. Det kan innebära 
beställningar av enskilda verk men 
även projekt som skall främja med-
borgardialog eller olika insatser som 
ger konstnärer möjlighet att flytta in 
och finnas på området. När det gäl-
ler Ulleråker efterfrågar kommunen, 
kulturmiljövården och entreprenörer-
na flera saker, bland annat att konst-
närer genom verk och projekt skall 
bidra till att skapa konstruktiva dialo-

ger mellan då och nu, dialoger som 
hjälper till att förhandla platsens hi-
sto ria i samtiden. 

Under det senaste decenniet har 
det genomförts flera studier som 
undersöker konstens roll i stadspla-
nering i Sverige, till exempel Monica 
Sands följeforskningsprojekt Tro, 
hopp och konst – Konst som politiskt 
verktyg som behandlar regerings-
satsningen Äga rum – Konst händer 
2016–2018. Jonathan Metzger pekar 
i sin forskning på konstnärens möj-
lighet att skapa ett utifrånperspektiv 
och beskriver hur konstnärer anses 
kunna bidra till att vitalisera plane-
ringsprocessen, konsten gör det möj-
ligt att planera på nya sätt – svåra att 
uppnå för planeraren.1 Intresset för 
att inkludera konstnärliga praktiker 
bygger på en tro på konstens kraft 
att inverka på samhället, där konsten 
kan användas för att upprätthålla 
och samproducera ett historiemedve-
tande men även bidra till utveckling.2 
Den här förhållandevis instrumentel-
la synen på konst behöver emellertid 
inte utesluta ett erkännande av kon-
stens egenvärde.3 

Kopplingen till tidigare kreativa 
praktiker på platsen utgör en viktig 
utgångspunkt för dagens intresse 
att satsa på kreativ verksamhet. Den 
konst som associeras med psykiatri-
ska sjukhus omnämns ofta särlings-
konst, sjukdomskonst, l’art brut eller 
outsider art. Vi har valt att använda 
begreppet patientkonst. Sjukhusets 
patienter kunde på eget initiativ välja 
att vara kreativt aktiva och gavs ibland 

resurser i form av material och ateljé-
er, men sjukhusen har också erbjudit 
konst och hantverk som en terapeu-
tisk verksamhet. Alster från verksam-
heten ställdes ibland ut eller såldes till 
personal eller allmänhet. Värde ringen 
av patientkonst har dock skiftat över 
tid, något som avspeglas i urval och 
den ibland bristfälliga förvaltningen 
av de samlingar som finns på museer, 
sjukhus och i privat ägo. Tyvärr sak-
nas det i dagsläget en orden tlig kart-
läggning av dessa samlingar. Flera 
samlingar med patientkonst har till-
kommit då personal, gärna i ledande 
befattningar, har samlat det som har 
producerats på arbetsplatsen och ut-
anför. Ofta hade insamlingen ett di-
agnos-, undervisnings- och forsknings-
syfte inom psykopatologin (läran 
om psykiska symptom) och det har 
sedan länge funnits ett uppfattat 
samband mellan konstnärens kreati-
vitet, originalitet och hälsa. Ett sam-
band som förstärktes av 1800-talets  
romantiska dyrkan av konstnären 
som en visionär som står utanför 
samhället. Psykiatrins miljöer blev en 
garant för utanförskapet, ett utan-
förskap som både kunde ge avstånd 
och skapa en känsla av tillhörighet.4 
Exempel på svenska konstnärer som 
ofta kopplas ihop med psykisk ohäl-
sa är Carl Fredrik Hill och Sigrid 
Hjertén, ser vi till en internationell 
kontext kan man nämna bland an-
nat Vincent van Gogh, Francisco de 
Goya and Edvard Munch. Vi hittar 
alltså några av våra allra mest kända 
och uppskattade konstnärer i den här 
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gruppen, men samtidigt finns det 
en idé om att dessa konstnärer, som 
periodvis befinner sig utanför majo-
ritetssamhället, på grund av psykisk 
ohälsa, inte ska vara intresserade av 
berömmelse, acceptans eller ekono-
misk ersättning.5 

Nedläggningarna av de psykiatris-
ka sjukhusen har inneburit att dessa 
tidigare stängda platser öppnas upp 
för en bredare allmänhet, en situation 
som kan jämföras med till exempel 
militära anläggningar. Internationellt 
finns det flera exempel på profes-
sionellt drivna gallerier och konst-
museer kopplade till psykiatriska 
sjukhus, verksamma eller nedlagda. 
En del samarbetar med vård eller mu-
seer i direkt anslutning till galleriet. 
Som exempel kan nämnas Bethlem 
gallery (Storbritannien), The House 
of Artists (Österrike) och Museum 
Ovartac (Danmark). Det vanliga är 
att gallerierna och museerna ställer 
ut konstverk gjorda av patienter eller 
före detta patienter, ibland ställer de 
även ut konstnärer som arbetar med 
relevanta teman men inte själva har 
erfarenhet av psykiatrisk vård. I Sveri-
ge har vi än så länge inte sett den här 
typen av mer renodlat konstinriktade 
galleri- och utställningssatsningar, 
konsten har istället ställts ut i en psy-
kiatri- eller medicinhistorisk kontext 
alternativt på konstmuseer placerade 
utanför sjukhusområdena. Nästan 30 
år efter att nedläggningen av sjuk-
husen påbörjades kan vi konstatera 
att det i vissa fall har inneburit ökad 
tillgänglighet till konstverk och ökad 

kunskap om utövare, men lika ofta 
har det lett till att verk har förstörts 
och patienterna glömts bort.

Genom att konsten får en framträ-
dande roll i omvandlingen av dessa 
komplexa områden uppstår nya 
kopp lingar mellan dåtiden och sam-
tidens kreativa processer på platsen. 
På Ulleråker har Uppsala kommun ar-
betat utifrån Konstprogram Ulleråker 
KUR – Konst Ulleråker, Tema: Far-
vatten – droppa, forsa, stänk, vilket 
antogs redan 2017 av kulturnämnden, 
två år innan de första detaljplanerna 
antogs. Konstprogrammet togs fram 
av konstkonsulten Ann Magnusson 
och sammanfattar inriktningen på 
konstsatsningarna. I programmet pre-
senteras en övergripande vision och 
ett förhållningssätt för området ur ett 
konstnärligt gestaltningsperspektiv. 
Konsten förväntas ”utmana och ge 
unika perspektiv och konstupplevel-
ser samtidigt som den väver ihop plat-
sens historia med samtiden”.6 Där-
utöver ska konsten i området ”utgå 
från och inspireras bland annat av 
platsens historia och omgivande na-
tur, arkitekturen, mötesplatser, torg  
och intilliggande bebyggelse”.7 Kon-
sten blir här ett medel och verktyg 
för att nå en rad mål som gynnar 
kommunen och dess invånare på 
olika sätt. Så här uttrycker sig Peter 
Gustafsson, dåvarande ordförande i 
kulturnämnden:

Ulleråkers historia rymmer viktiga och brän-
nande frågor för konsten att förhålla sig till 
– inte minst kring hur vårt samhälle sett på 
psykisk ohälsa och funktionshinder. Då var 

Ulleråker en plats där människor isolerades 
från de omgivande samhället, men också en 
miljö för bot och behandling. När området 
nu omformas är det lätt att kunskapen om 
dess kulturarv vittrar bort. Då hoppas jag 
att konsten ska kunna hjälpa oss alla, och 
inte minst de som ska bo och verka i det 
nya Ulleråker som växer fram, att reflektera 
kring platsens historia i alla dess nyanser.8

Att aktivt införliva konstnärlig praktik 
på platsen kan ske på flera sätt. Upp-
sala kommun har arbetat under flera 
år för att placera in just kreativa verk-
samheter på Ulleråker, bland annat 
genom att hyra ut ateljéer i den gamla 
hospitalsbyggnaden, dela ut stipen-
dier och stödja konstprojekt. Den 22 
april 2018 invigdes Ateljéföreningen 
Hospitalets lokaler, placerade i en 
korridor i mittsektionen av hospitals-
byggnaden uppförd under 1880-talet. 
Byggnaden har tidigare inrymt bland 
annat vård, administration och un-
dervisningslokaler. Antalet ateljéer 
kommer att utökas ytterligare under 
2021. Det finns även en stipendie-
ateljé där en nyutexaminerad bild-
konstnär får en fri arbetslokal under 
ett år och erbjuds dessutom att ställa 
ut på Uppsala konstmuseum. Ateljé-
föreningen har genomfört en rad ut-
ställningar på området, senast under 
två veckor i slutet av sommaren 2020. 
Då tog sig föreningens konstnärer an 
en stor del av miljön runt hospitalet 
i den Corona-anpassade utställningen 
Livet!. Den kurerades av Johanna  
Uddén, Konstfrämjandet Uppland 
och tjugo konstnärer deltog.

Konstprogrammet för Ulleråker 
kan sägas ha en hög ambitionsnivå, 
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både vad gäller förstudier och ge-
nomförda konstprojekt, men även 
när det gäller att involvera de boen-
de som redan finns i området. Pro-
grammet uppmanar till dialoger där 
medborgare kan ”bidra med minnen 
och tankar om en specifik plats som 
blir ett underlag”, ett underlag som 
är tänkt att användas i gestaltningen 
av området.9 Under 2019 (14 april– 
13 maj) arbetade konstnärerna Helena 
Laukkanen och Katarina Sundqvist 
Zohari från konstnärsgruppen Haka 
med ett konstnärligt dialogarbete un-
der namnet Hålla kur med Haka på 
plats i Ulleråker (Haka 2019). Offent-
lig konst Uppsala finansierade projek-
tet och Medicinhistoriska museet var 
del i samarbetet. Syftet preciserades i 
projektplanen:

Projektet genomförs med syfte att ta vara på 
och lyfta fram medborgarnas historier, erfa-
renheter och minnen av Ulleråker som i sin 
tur kan bli utgångspunkter för arbetet med 
offentlig konst i området. Dialogarbetet är en 
del i arbetet med att fånga upp värden som är 
viktiga utgångspunkter för arbetet med offent-
lig konst i stadsutvecklingsprojektet. Målgrupp 
för workshops är medborgare som har anknyt-
ning till Ulleråker och sjukhusverksamheten 
samt boende i området.10

Konstnärerna kontaktade boende i 
området och personer som på olika 
sätt har en egen historia med kopp-
ling till platsen, varav några även hade 
erfarenhet som patienter på sjuk-
huset. I projektplanen beskrivs hur 

projektet vill bidra till att ”skapa en 
känsla av tillhörighet och ge plats för 
deltagarna att uttrycka sina känslor 
och tankar om dåtid, nutid och fram-
tid genom konstnärliga uttryck”, inte 
minst eftersom ”dessa människor be-
finner sig på en plats i förändring”.11 
Genom konstnärliga metoder lyftes 
deltagarnas minnen och historier från 
platsen Ulleråker fram. På så sätt ska-
pades ett material som arkiveras hos 
kommunen och som kan bli utgångs-
punkt för kommande konstnärliga ge-
staltningsprojekt. Teman som dåtid, 
nutid och framtid och materialen lera, 
vatten och platsen stod i fokus för de 
tre dialogbaserade workshoppar som 
genomfördes. Dialogarbetet kommer 
att sammanfattas och förmedlas in 
i det pågående stadsutvecklingspro-

figur 1. Anna-Maria Hällgren, Jordnära, 
Utställning en Livet! På Ulleråker 2020. 
foto: Hedvig Mårdh.
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jektet. Det är i övergången mellan 
dialog arbete, planering och byggande 
som den största utmaningen ligger 
och dess framgång är beroende av 
huru vida resultatet från dialogarbetet 
får ta plats i den faktiska framtida ge-
staltningen av platsen.

Den historiska kopplingen till krea-
tivitet på platsen samt ett sedan länge 
uppfattat samband mellan konstnä-
rers kreativitet, originalitet och hälsa 
bidrar till att motivera konstnärlig 
verksamhet på platsen idag. Därut-
över visar analysen att konstnärlig 
verksamhet på platsen har legitimitet 
av flera skäl. Konstnärliga praktik er 
används strategiskt av kommunen för 
att skapa ett attraktivt bostadsområ-
de på en plats med en komplex hi-
storia men också för att hantera den 
miljö påverkan som nybyggnation och 
rivningar kommer att medföra. Kon-
sten hjälper kommunen men även 
entreprenörer att skapa ett hållbart 
och attraktivt bostadsområde laddat 
med nya värden, en del med historisk 
koppling. Projekt som Hålla KUR 
med Haka visar hur konstnärliga pro-
jekt initieras för att hjälpa planerare 
och andra aktörer i processen att tän-
ka kring och förhålla sig till det för-
flutna. Det här är en utveckling som 
vi ser inom kulturmiljövården i stort, 
där konstnärliga projekt blivit allt mer 
framträdande. Kommunen som be-
ställare av konstverk och konstnärliga 
projekt samt övriga inblandande ak-
törer måste emellertid vara medvetna 
om att det historiebruk som sker 

genom konstnärlig verksamhet alltid 
utgår från samtiden och det är först 
i samverkan med bevarade materiella 
spår, skyltprogram, vandringar och 
minnesinstitutioner som konsten kan 
fungera fullt ut som en brygga mellan 
då och nu, vi och dem. Forsknings-
projektet Från psykiatriskt sjukhus till 
bostadsrätt – stadsutveckling och kul-
turarv pågår till och med 2022 och 
kommer att fortsätta att följa proces-
sen på Ulleråker samt blicka utåt mot 
andra liknande platser i Sverige.

hedvig mårdh, FD konstvetenskap, lektor 
i kulturstudier och konstvetenskap, fors-
kare i projektet ”Från psykiatriskt sjuk-
hus till bostadsrätt – stadsutveckling och 
kulturarv”. Uppsala universitet/Karlstads 
universitet.

hedvig.mardh@gender.uu.se
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nder coronapandemin har en debatt 
kring ensamhet blossat upp. I många fall 
har den rört de äldres ensamhet, som na-

turligt dykt upp till diskussion eftersom covid-19 
som sjukdom i stor utsträckning drabbat perso-
ner i pensionsåldern och uppåt. Ensamheten har 
då blivit en konsekvens av att isolering setts som 
det mest effektiva motmedlet mot smitta. Men, 
en del diskussion har även förts kring dem som 
arbetar, och hur isoleringen från arbetsplatsen, 
via ett arbete som förflyttas till hemmet, kan 
leda till depression, missbruk och andra uttryck 
för psykisk sårbarhet. Även våld mellan personer, 
vuxna som barn, i nära relationer har ökat un-
der pandemin.1 Det verkar vara tydligt att vi mår 
sämre oavsett om vi drabbats av själva sjukdo-
men eller ej. I mångt och mycket är de åtgärder 
för att lindra vår sociala isolering olika former 
av digitala lösningar. Vi kan exempelvis fika till-
sammans digitalt över de olika plattformar som 
nu används som kommunikationsverktyg som 
Zoom, Skype eller Teams. Digitala lösningar på 
isolering verkar idag vara det först valda alter-
nativet för den som försöker bryta ensamheten. 
Virus sprids inte genom webbkameror och mik-
rofoner. Men är det även annat som stoppas på 
vägen? Det verkar tyvärr så. Isoleringen sätter 
oss i en väldigt speciell situation som även om 
den skyddar oss från sjukdom påverkar vårt liv 
och hälsa. 

Därför är det intressant att från dagens läge 
göra en tillbakablick till hur förlusten av arbete 
och arbetsplats och den isolering detta kunde 
leda till diskuterades innan digitaliseringen slog 

igenom på bredare front någon gång runt mil-
lennieskiftet. Under 1970-talet utreddes förtids-
pensionerades situation – och sociala isolering 
– i SOU 1977:88 Förtidspensionering. Hur disku-
terades under denna tid ”bristen på arbetsplats” 
i relation till ensamhet och isolering? Fanns det 
problem som kunde observeras då som faktiskt 
går att lösa med hjälp av dagens digitala infra-
struktur? Arbetsplatsen är ju, även till namnet, 
en geografisk och fysisk plats. Är det denna 
plats som sätts i fokus – som den infrastruktur 
den utgör – eller är det någon annan mer ab-
strakt social struktur? Är kaffeautomaten (infra-
struktur) i fokus – eller den specifika arbetskam-
raten som brukar stå bredvid den (en viss social 
kontakt)? Det är den typ av frågor som kommer 
att diskuteras i denna essä. Sjuttiotalets syn kom-
mer jag låta möta en sentida och samtida syn på 
ensamhet. Dels den vi finner i en av 1990-talets 
utredningar kring distansarbete, SOU 1998:115 
Distansarbete – vilken kommer kunna spela rol-
len av spådom om den framtid vi nu befinner 
oss i. Dels en samtida diskussion som vi hittar i 
dagens media och i de utredningar som hittills 
har hunnit genomföras om livet i pandemin. En-
samhet är något som diskuterats under många 
tidsperioder och intryck kommer även hämtas 
från de beskrivningar som August Strindberg 
gjort av hemmet som plats i relation till ensam-
het och isolering. Där finns en del aspek ter som 
har bäring även på omständigheter vi kan se 
idag.

Syftet med texten kan sägas vara att under-
söka ensamhet och isolering utifrån infrastruk-

Arbetsplatsbrist och ensamhet
av Rikard Friberg von Sydow
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turella förutsättningar under en viss tidsperiod 
och sedan observera vår samtid där vi ser en 
helt annan infrastruktur. För att kunna göra det 
måste vi enas om ett par utgångspunkter för dis-
kussionen. Att vi i alla fall kan prata om minst 
två sorters ensamhet – vi skulle kunna kalla det 
för en yttre och en inre ensamhet – eller en fak-
tisk och en upplevd ensamhet. Med den yttre 
eller faktiska ensamheten menar jag här en en-
samhet som går att beräkna. Exempelvis genom 
att titta på det antal sociala kontakter en individ 
faktiskt har och hur lång tid dessa sociala kon-
takter upptar för individen. En inre eller upplevd 
ensamhet skulle således i stället vara hur ensam 
den enskilde individen känner sig – oavsett hur 
omfattningen av sociala relationer ser ut i verk-
ligheten. Sociologen Niklas Westberg har utfors-
kat ensamhet i sin doktorsavhandling Meddelan-
den från enskildheten – En sociologisk studie av 
ensamhet och avskildhet från 2011. Han skiljer 
där på två typer av enskildhet. Enskildhet, först, 
kan beskrivas som en neutral eller värdebefriad 
ensamhet. Helt enkelt att vara utan någon an-
nan. Enskildhet delas sedan upp i avskildhet, 
som är en positiv enskildhet – något individen 
väljer, och ensamhet som är en enskildhet indi-
viden inte har valt själv.2 Westberg menar också 

att det finns en socialt patologisk ensamhet – en 
ensamhet som är ett resultat av att samhälle, el-
ler kropp och själ förändrats på något sätt, via 
sjukdom eller annat.3 Det är den sorts ensamhet 
vi till största del kommer att möta i denna text. 
Ensamheten kan vara ett stigma för den person 
som utsätts för den, vilket gör det svårare att 
kommunicera den till andra människor.4 Det i 
sig gör den svårare att bryta. 

När staten under 1970-talet utredde förtids-
pensionärernas situation framgick det att ensam-
het var ett av de problem som kunde drabba den 
som förtidspensionerades.5 Utredningen är upp-
delad i flera olika delar, och tydligast blir resone-
mangen kring ensamhet i de så kallade monogra-
fierna, där enskilda förtidspensionerades röster 
blir hörda. Det är inte utredarna som främst 
kommer med tanken om denna ensamhet; det 
är de förtidspensionerade själva. Monografierna 
är längre intervjuavsnitt i utredningen där infor-
manterna får berätta fritt kring sig själva och sin 
livssituation. Vi kommer återkomma till dessa 
längre fram i texten. Drygt tjugo år senare kom 
en annan statlig utredning som berörde arbete 
och förändringar i arbetet som påverkar en indi-
vid, SOU 1998:115, Distansarbete. Denna utred-
nings syfte var att undersöka förekomsten och 

figur 1. Luftigt och välkomnande för både anställda och besökare. Esseltehusets reception, Stockholm (1934).
Fotograf okänd. Arkitektur- och designcentrum. licens: CC pdm.
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möjlig utveckling av distansarbete i Sverige, en 
arbetsform som kan leda till ensamhet eftersom 
den troligtvis utförs i enskildhet.6 Det är också 
en arbetsform som många av oss nu, tjugo år 
senare, på grund av coronapandemin, lever med.

Men innan vi går vidare så måste vi resonera 
lite mer kring ensamheten och rummet. Rum-
met är i detta fall ofta hemmet – den rumsliga 
plats där vi verkar ha störst tendens att uppleva 
ensamhet. En ensamhet som beskrivits av bland 
andra August Strindberg. Strindberg kan vara in-
tressant av flera skäl när vi diskuterar ensamhet. 
Han bär i flera av sina berättelser med sig ett 
självutlämnande budskap där hans egen ensam-
het sätts i fokus. Som berömd svensk kulturper-
sonlighet går det att mena att vi har en viss insikt 
i hans olika egenheter och att vi därför har en 
möjlighet att bedöma hans beskrivningar på ett 
annat sätt än om de skulle komma från en för 
oss helt okänd människa. 

Ensam hemma
Strindbergs ensamhet, som den beskrivs i novel-
len Ensam från 1903 är inte en helt negativ en-
samhet, utan kanske till och med en avskildhet. 

Författaren beskriver denna ensamhet som upp-
kommen ur en med tiden oundviklig isolering 
och att den till stor del är ett lugnande tillstånd 
för den ensamme individen. I alla fall om vi får 
tro Strindberg. Det finns även antydningar om 
en självvald ensamhet som bygger på att den en-
samme genomskådat något i världen som gör 
att andra människor blir svåra att stå ut med. 
Ensamheten upplevs då som en anspänning som 
släppt: ett för individen uppkommet lugn.7 Att 
ensamheten uppkommer över tid beror på för-
ändringar som oundvikligen möter en människa 
genom livet. Vi förlorar kontinuitet i umgänge 
med människor över tid och umgänget går då 
oundvikligen sönder. Andra människor drar sig 
samman i äktenskap och annat och detta gör 
den ensamma än mer ensam. Utestängd av an-
dras enighet.8 Men det finns fördelar även med 
detta. Andra människors olycka kan göra ont för 
oss om de drabbade människorna står oss nära.9 
Den ensamme berörs inte av detta. Hen är fri 
från den andre som störande element. 

Vad händer när vi inte har en relation till an-
dra människor i vår närhet? Utan relation – bara 
irritation – om vi utgår från Strindbergs resone-
mang.10 Ljuden från grannarna blir en tortyr om 
de inte finns i ett sammanhang, om du inte kän-
ner till vad som rör sig där på andra sidan väg-
gen. För Strindberg själv mötte detta sitt klimax 
under den tid han beskriver i den självbiogra-
fiska Inferno från 1898. Där har irritationen över 
den andre förlorat alla proportioner. Författaren 
upplever att grannarna på hans hotell härmar 
de ljud han själv gör på andra sidan väggarna. 
De hostar likadant som han gör och för andra 
oljud som förfärar och irriterar.11 Det går självfal-
let att avfärda detta som uttryck helt beroende 
av psykisk ohälsa. Men det finns även, vilket jag 
kommer att återkomma till, tecken på att isole-
ring i hemmet kan göra att irritationen över den 
andre ökar. 

Jag kommer främst att uppehålla mig vid två 
arkitektoniska strukturer i den här texten. Hem-
met och arbetsplatsen. Vi kan se dessa som no-

figur 2. ”Ensam”, skulptur i brons av Margareta 
Ryndel 1987. Härlanda, Göteborg. foto: Eva Eke-
blad. licens: CC BY-SA 3.0.
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der i ett nätverk. För vissa av oss är dessa noder 
de enda vi rör oss mellan. Som två prickar hop-
bundna av ett streck. Ingen plats att stanna på 
där i mellan. I hemmet kan vi stänga in oss och 
det är inte självklart att någon annan har insyn 
där. I dagens samhälle kan vi låsa in oss så väl så 
att vi till och med både kan gömma och glömma 
andra levande människor, mitt i en stad, mitt 
i ett samhälle. Detta har blivit tydligt i rättsfall 
av typen ”Fritzlfallet”, där den österrikiska fler-
barnsfadern Josef Fritzl låste in sin dotter och 
hennes barn i en källare utan att någon utanför 
hemmet märkte något.12 Vad Strindberg får lida 
för i Inferno och även till viss del i Ensam, är 
ett penetrerbart hem där andras ljud och röster 
når in. Vad Fritzls offer fick lida för var motsat-
sen till detta: det svår- eller openetrerbara hem-
met. Idag, under pandemin, verkar vi lida mest 
av det penetrerbara hemmet. Anmälningar till 
störningsjourer har ökat och ansvariga på jouren 
beskriver scenarion där de ofta får hantera ljud 
av typen ”stök och duns”, ljud som vi tidigare 
troligen accepterat, eller i alla fall inte kontaktat 
en störningsjour för om de störde oss.13 Irrita-
tionens limbo-ribba har sänkts och när vi slår 
hakan i den reagerar vi uppenbarligen med ilska.

Sociologen Georg Simmel har skrivit om 
både främlingar och ensamma på ett sätt som 
kan ge bäring på den diskussion jag försöker 
föra här. Den sociologiske främlingen är en in-
tressant figur. En person som är helt lösgjord 
från varje punkt i rummet. En roll som vissa – 
handelsmän utifrån i Simmels exempel – kunde 
ställa sig i för att utifrån denna position få olika 
fördelar. Fördelar genom att vara neutral i kon-
flikter mellan olika grupper och fördelar genom 
att via rotlöshet få en viss distans till de personer 
främlingen mötte i affärer. I ett sammanhang 
där främlingen försörjer sig på handel skulle 
denna distans kunna vara en fördel.14 Ensamhet 
kan bli en konsekvens av främlingskap, men den 
ensamme är inte automatisk en främling. Utifrån 
de resonemang som förts ovan om den ensam-
me kan denne mycket väl vara en igenkänd och 
rotad person i sitt sammanhang; runt hemmet, 
på arbetet och efter den eventuella vägen där i 
mellan. Inte riktigt en främling men inte för nära 
någon annan. 

Förtidspension och ensamhet
Förtidspension var 1977 en möjlighet för en in-
divid att pensioneras innan ordinarie pensionsål-
der, detta utifrån att individen led av någon sjuk-
dom eller någon funktionsnedsättning. Sedan 
2003 är förtidspension ersatt av ett bidrag som 
kallas Sjuk- och aktivitetsersättning. Anledningen 
till att förtidspensioneringen som fenomen un-
dersöktes av staten 1977 var att andelen förtids-
pensionärer hade ökat kraftigt i Sverige från och 
med 1960-talet. Exempelvis var ökningen mellan 
1966 och 1976 hela 84%.15 Det fanns således flera 
skäl att undersöka förtidspensionering vid den 
här tiden. Dels av ekonomiska skäl, eftersom 
det kostade skattepengar, dels av folkhälsoskäl, 
eftersom det var en grupp som fått sin ersätt-
ning på grund av sjukdom och vars hälsa och 
livssituation det fanns en anledning att försöka 
bevaka. 

Som jag nämnde ovan är det främst i de så 
kallade monografierna i SOU 1977:88, Förtids-
pensionering, den del av utredningen där de för-
tidspensionerade själva kommer till tals, som en-
samheten främst blir tydlig som problem. Britt 
är en fd försäljare, 43 år gammal, som förtids-
pensionerats. Hon beskriver ett liv med ganska 
många sociala kontakter men lider ändå av en 
känsla av ensamhet. Hon är inte isolerad i sitt 
hem – tvärtom menar hon – det är något annat 
som gör att hon inte riktigt når fram till en so-
cial samvaro med andra. 

Sedan barnsben har det alltid inpräntats i mig att man 
skall klara sig själv vad som än händer. Min far tyckte 
inte ens man skulle sjukskriva sig. Så på så sätt är man 
ju misslyckad och det känns att träffa sina syskon som 
alla är mer eller mindre väletablerade i samhället. Kraven 
från föräldrahemmet var för hårda för mig. Jag försökte 
nog tills det brast. Det är kanske därför som jag nu är så 
livrädd för krav. Krav på att jag skall fullfölja en utbild-
ning, krav på att jag ska vara frisk i nerverna, krav på att 
träffa folk osv. Jag blir helt darrig när jag tänker på krav 
av olika slag.16

Det är således inte ensamhet som rumslig isole-
ring som vi möter här. Det är en partiell social 
isolering som bygger på känslan av att inte leva 
upp till omgivningens krav. Kraven leder till att 
personen inte känner att den är med riktigt i 
samvaron och därför så uppstår en ensamhet 
utan att personen lever i någon form av isole-
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ring i övrigt. Vi kan väl tänka oss att arbetet i det 
här fallet är en stor del av vad hennes omgivning 
diskuterar och identifierar sig med och ensam-
heten uppstår då för att individen, i det här fal-
let Britt, inte kan känna gemenskap i just detta. 
Informanten menar själv att hon inte är isolerad 
socialt, hon umgås med människor. Men det är 
något som skaver, något som gör att hon kän-
ner sig ensam och utanför även i umgänget med 
andra. Det är inte bristen på en arbetsplats som 
beskrivs här, utan bristen på samvaro. Bristen på 
samvaron verkar inte bero på förlorade arbets-
kamrater utan mer på förlust av en känsla av 
gemenskap med andra. Hon gör inte längre det 
alla andra gör och ska göra: arbeta. Det ramverk 
som arbetsplatsen är för människor, en eventuell 
byggnad med arbetsutrymmen, lunchrum och så 
vidare, är inte det som Britt saknar. Hon saknar 
att vara som hon tänker att alla andra är. 

Den 35-årige diversearbetaren Sigfrid är en 
annan av informanterna. Hans upplevelser är 
tämligen lika Britts. Ett liv som börjar med svå-
righeter att etablera sig i samhället. Skam för 
att inte vara som alla andra. Men hos Sigfrid 

finns något annat som är väldigt intressant – han 
uttrycker tydligt att arbetsplatsen i sig inte har 
någon betydelse. För honom är jobbets kvalitet 
– att de är ett ”riktigt jobb” – som är det viktiga. 
Han gör allt för att undvika det som på sjut-
tiotalet benämndes beredskapsarbete. Vad som 
idag eventuellt kan jämföras med arbetsplatser 
som Samhall eller arbete i det som Arbetsför-
medlingen tidigare benämnde Fas 3, en typ av 
anmodad sysselsättning som idag är avvecklad 
som arbetsmarknadsåtgärd. Skammen över att 
inte kunna klara av ett riktigt jobb blir för stark 
för Sigfrid när han tvingas till beredskapsarbete. 
Arbetskamraterna är ofta alkoholiserade och det 
är ingen på arbetsplatsen som bryr sig om sina 
arbetsuppgifter. Lokaler och övrigt sammanhang 
kring arbetet nämns inte över huvud taget i den 
rätt omfattande redogörelsen för informantens 
arbetslivsberättelse. Det är inte heller den eko-
nomiska fördelen av att vara anställd på ”ett rik-
tigt jobb” som är viktig för honom. Sigfrid vill 
vara en person som kan gå på sportevenemang 
och andra sociala tillställningar och ärligt kunna 
berätta för människor han träffar vad han gjort 
på sitt helt vanliga och normala arbete.17 Ensam-
het är, i Sigfrids fall, helt enkelt att inte vara som 
alla andra. 

Så gott som samtidigt som förtidspensionä-
rernas situation utreddes av staten så publiceras 
en artikelserie i Dagens Nyheter där journalisten 
Inga Blommé utredde ensamhetens problem. 
Artiklarna utmynnade senare i en debattbok, 
Öppet brev om ensamhet, i vilken Blommé och 
ett antal personer som arbetade i olika så kalla-
de sociala yrken kommenterade ett par fall av 
självupplevd ensamhet. Upplägget är sådant att 
Blommé redovisar en intervju med en person 
med erfarenhet av ensamhet för att sedan låta en 
professionell röst kommentera den ensammes 
berättelse. Det kan vara en terapeut en läkare 
eller en socialarbetare som utgör den professio-
nella rösten.18 I berättelserna om ensamhet fin-
ner vi både likheter och skillnader gentemot det 
som visas upp i utredningen av förtidspensione-

figur 3. En arbetsplats kan vara full av andra männi-
skor. De kan bli dina vänner för livet. Personal från 
olika verkstäder och kontor. foto: Lennart Bergqvist 
1986. Marinmuseum. licens: CC BY-SA 4.0.
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rade från samma tid. Bland annat berättar Tord, 
en homosexuell man boende i Stockholm med 
ett ordnat liv med arbete och vänner, om erfa-
renheter som liknar de förtidspensionerades. I 
hans fall är det inte bristen på ett riktigt arbete 
där man reder sig själv som är problemet. Det är 
för att han sticker ut ur den ordinarie familjenor-
men med maka och barn som han blivit ensam. 
Han beskriver hur de flesta av hans vänner har 
en familj att luta sig tillbaka mot när de möter 
motgångar, något som inte var en självklarhet 
för en homosexuell man i sjuttiotalets Sverige.19 
Här är ensamhet precis som tidigare att inte vara 
som alla andra, fast nu utifrån familjebildning, 
inte utifrån arbetsliv. 

Hemmet dyker upp i Blommés berättelser på 
ett litet annat sätt än hos Strindberg. Hos Strind-
berg är det hemmets bräckliga isolering som le-
der till problem. Om du söker avskildhet och är 
känslig för andra människors ljud så är lyhörd-
het ett stort problem. När Strindberg försökte 
isolera sig tryckte sig omgivningen in i hemmet 
med ljud och andra sinnesintryck. Det här blir 
till brister i avskildheten för den som faktiskt 
vill isolera sig. Hos Blommé finns det motsatta. 
En kvinna berättar att hennes värsta mardröm 
är att hon på grund av att hon är ensam pen-
sionär med barn som bor på annan ort ska, om 
hon avlider plötsligt, kunna ligga död i veckor 
innan någon hittar henne.20 Tyvärr var hennes 
oro inte obefogad och är det inte heller idag. 
2019 uppmärksammades ett fall där en man, 
Branislav, legat död i sin lägenhet på Södermalm 
i Stockholm under minst tre års tid. Branislav, 
som migrerat till Sverige under 1960-talet från 
forna Jugoslavien hade inga släktingar i Sverige 
och ingen kontakt med sin släkt i det tidigare 
hemlandet. Tydligen hade han inte heller någon 
annan som dök upp för att se hur det var med 
honom fram tills dess grannar började reagera 
på hans bortavaro.21 Han är tyvärr inte ensam 
i detta.22 Det är inte helt ovanligt, varken i Sve-
rige eller internationellt, att människor avlider 
ensamma i sina hem och inte hittas på ett tag. 

Relativt kända fall internationellt är Joyce Vin-
cent (2006) som låg död i sin bostad i London i 
tre år och som antagligen inte hittades eftersom 
hon nyligen tilldelats ett skyddat boende som 
ingen i hennes närhet hade kännedom om. Had-
viga Golak (2008) låg troligen död i sin bostad i 
Zagreb i hela 42 år efter att hon avlidit.23 

Samvaro – motsatsen till ensamhet – beskrivs 
som sprungen ur ett organiserat liv där familj, 
arbetsplats och fritidsintressen skapar en sam-
varo. När detta organiserade liv faller samman 
så blir vi ensamma.24 Detta speglar även de lös-
ningar vi finner hos Blommé, i samband med att 
ensamma informanter utfrågas kring vad det är 
som fattas och experter på människor får pre-
sentera sina modeller kring detta. Lösningarna 
handlar om att skapa fixpunkter för människor 
– att organisera deras liv. Tord, mannen som in-
tervjuades om sin ensamhet, föreslog att man 
skulle kunna skapa mötesplatser för människor 
i varje stadsdel, dit personer som kände sig en-
samma kunde gå och där det skulle arrangeras 
aktiviteter regelbundet.25 Lite som en fritidsgård 
fast för vuxna människor. Denna mötesplats 

figur 4. Social interaktion i kontorsmiljö. Man och 
kvinna på kontor. foto: Sune Sundahl 1947. Arkitek-
tur- och designcentrum. licens: CC pdm.
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med någon känd eller okänd människa, kan sä-
kert av många ses som en plausibel sysselsätt-
ning. Men så här under 1970-talet, i informa-
tionssamhällets gryning, föreslås en multimodal 
lösning i vilket både inspelat ljud och skrivet ord 
ingår. Förslaget är att skaffa sig en ”bandspelar-
vän” och använda sig ett lagringsmedium som 
precis hade börjat slå igenom vid sjuttiotalets 
mitt; kassettbandet.26 Bandet kunde sedan till-
sammans med ett brev skickas till den person 
man valt att korrespondera med. På något sätt 
ansågs att tala till en annan människa – känd 
som okänd – som att komma närmare den. Även 
om kommunikationen helt klart skulle bli ensi-
dig i korresponderade monologer. Jag kommer 
att återkomma till detta i slutet av texten.

Där Westberg förklarar viss ensamhet med en 
social patologi – att något hos individen, eller 
i samhället förändrats och skapat en ensamhet 
som en konsekvens av detta – så finner vi hos 
Blommé och i förtidspensionsutredningen rätt 
ofta en annan förklaring. Här är det främst in-
dividens normbrytande beteende som skapat en 
distans mellan den och människorna runt om-
kring.27 Personen har helt enkelt förvandlats till 
en pusselbit som inte får plats i det sociala puss-
let. Med min processinriktade förklaring – som 
kommer att utvecklas under nästa rubrik – så 
skulle vi kunna mena att personen har fallit ur 
processen. Att den inte har plats i någon av de 
aktiviteter som den sociala processen innebär. 
Detta blir då en förklaring på vad jag valt att 
kalla en yttre, eller faktisk ensamhet. Blommé 
har en annan förklaring när det gäller den inre, 
upplevda ensamheten. Där uppstår känslan av 
ensamhet, förklarad av dåtidens psykologi repre-
senterad av Arthur Janov, på grund av en bris-
tande föräldrakärlek under barndomen.28 Det 
finns ett problem med denna förklaring, efter-
som de flesta människor troligen, under särskil-
da omständigheter kan uppleva inre ensamhet. 

skulle då dyka upp som en nod på en ensam 
människas karta och därmed även en möjlighet 
att regelbundet passera denna plats för att even-
tuellt möta andra. 

En annan lösning presenteras av Blommé 
själv och utgår från att skaffa sig brevvänner. Att 
skriva sig ur ensamhet, genom att korrespondera 

figur 5. (Över) Ångest ensam, ångest bland männi -
skor; Ångest ensam bland människor. ”Angst” Ed-
ward Munch 1896. Nasjonalmuseum, Oslo.
licens: CC pdm.

figur 6. (Under) En plats i världen. Okänd man vid 
dator (1990). Fotograf okänd. Järnvägsmuseet.
licens: CC pdm.
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Oavsett om de upplevt bristande föräldrakärlek 
under barndomen eller ej.

Arbetsplats: vardagens  
förflyttning som en process
Jag har signalerat några gånger hittills i den här 
texten att arbetsplatsen som plats innebär flera 
saker. Att vara någonstans om dagarna och att 
ta sig dit – det som beskrivits som en process 
eller som en färd mellan vardagens olika noder. 
Men även att denna plats ska bära med sig vissa 
värden för att den ska vara legitim och anses 
vara ”ett riktigt jobb”. Detta kom fram tydligt i 
monografierna från Förtidspensionsutredningen 
där informanterna signalerade att arbetsplatsens 
legitimitet var viktigare än arbetets övriga kva-
liteter. I Michael Holmqvists bok Samhall: Att 
bli normal i en onormal organisation beskrivs 
liknande relationer till den legitima arbetsplat-
sen. I en stad finns ett mentalsjukhus och en 
skyddad verkstad i samma område. I folkmun 
får området namnet ”Idiotbyn” och en kvinna 
som fått ett arbete på den skyddade verkstaden 
som löneadministratör berättar hur hon skäms 
för att kliva av på den busshållplats som hör till 
området, trots att hennes arbete inte innebär att 
hon är inskriven på mentalsjukhus eller arbetar 
i en skyddad verksamhet.29 Legitimitet har bety-
delse när det kommer till arbete. 

 Vi skulle ju kunna tänka oss att andra egen-
skaper som tillhör arbetet är de som anses som 
värdefulla, exempelvis lön och arbetskamrater. 
Att träffa någon varje dag att prata med ger inte 
enbart legitimitet i sysselsättningen utan tillför 
även en social ingrediens. Just den sociala bi-
ten på den mindre och mer intima arbetsplatsen 
kom upp i samband med 1970-talets argumen-
tation för bevarande av ”arkivarbete”, den typ 
av lönebidragsarbete i kontorsmiljö som då ut-
fördes av långtidsarbetslösa – ett arbete som vi 
inte ska förväxla med det som utförs av dagens 
akademiskt utbildade arkivarier. I samband med 
att arkivarbetare vid Uppsala universitet under 
1970-talet skulle flyttas från olika humanistiska 
institutioner till en gemensam samvaro på det 
nya Humanistcentrum kom protester från ansva-
riga som menade att en större och mer operson-

lig arbetsplats inte skulle ge samma möjligheter 
till intimitet och samvaro som ansågs nödvändig 
för mer känsliga personer.30 I denna typ av ar-
gumentation blir det tydligt att enbart ett arbete 
med arbetsuppgifter inte är allt för att döda en-
samheten och skapa social samvaro. Det finns 
skillnader mellan arbetsplats och arbetsplats. 
För oss som sett både de äldre universitetsinsti-
tutionerna i Uppsala och det som tidigare var 
Humanistcentrum (numera Ekonomikum) finns 
det en möjlighet att förstå varför protesterna 
uppkom. Skillnaderna är enorma mellan de 
små byggnader med anor och ålder som först 
rymde universitetsinstitutionerna i jämförelse 
med det betongkomplex med långa opersonliga 
korridorer där humanister sedan skulle samlas. 
Det kommer inte som en överraskning att röster 
höjdes för att känsliga individer skulle kunna ta 
skada av den nya miljön. 

Jag tänker mig att arbetsplatsens position i 
en människans vardagsliv kan beskrivas som en 
del av en process. En process är en rad steg-
visa händelser som i slutänden leder till ett ökat 
värde för den produkt som passerat genom pro-
cessen.31 Alla arbetsdagar kanske inte är så pro-
duktiva så att vi kan prata om en värdeökning, 
men vi har ändå ett antal anhalter på vägen mel-
lan början och slut som förhoppningsvis ger ett 
ramverk för vardagen. Vi cyklar, åker buss eller 
promenerar kanske iväg, stannar på vissa ställen 
(förskola, affär) utför vissa typer av aktiviteter 
(arbete, möte, hämta kaffe) för att sedan ta oss 
hemåt igen. I och med detta finns en massa oli-
ka ”naturliga sociala möten”. Naturliga sociala 
möten har inte något med naturen eller natu-
rens ordning att göra: jag menar helt enkelt oar-
rangerade och otvungna möten med andra män-
niskor som bara sker på grund av arbetsdagens 
process. Vi råkar helt enkelt mötas. Det är den 
här typen av organisation, att vi rör oss i rum-
met på ett visst sätt, som skapar en samvaro med 
andra människor. När denna del av vardagslivet 
försvinner så kommer vi, likt Blommé beskrivit 
rörande livets organisering, att bli ensamma.32 
Det är därför vi kan känna oss (och vara) helt 
ensamma i en stad full med andra människor. 
Något som blivit mycket aktuellt i dagens infor-
mationssamhälle med dess tätbefolkade städer.33 
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Staden och människor generellt finns ju där. 
Men vår karta för att röra oss i den beror på 
hur vår vardag ser ut och påverkas av huruvida 
vi har ett arbete. Försvinner det finns en risk att 
vi inte har noderna längre. Det här kan jämföras 
med upplevelsen av att efter en lång bortavaro 
återbesöka en plats där du varit rotad tidigare. 
Infrastrukturen kanske finns kvar även om hus 
kan ha rivits och stadsplanen ritats om, men det 
saknas något; människorna, näringsinrättningar 
du brukade besöka och så vidare. En situation 
som kan jämföras med den nodförlust vi ser när 
en person förlorar sina vardagsrutiner i samband 
med exempelvis arbetslöshet. 

Förtidspensioneringen drog människor från 
arbetet för att de inte klarade av sina arbets-
uppgifter längre. När distansarbetet utreddes 
1998 var det inte arbetet som man hade tänkt 
dra människor ifrån utan de skulle av olika an-
ledningar förflyttas från sina arbetsplatser. För 
att slippa pendla kanske, eller för att jobbet flyt-
tade någon annanstans men arbetsuppgifterna 
kunde utföras på distans. Distansarbete definie-
ras i utredningen som ”arbete som utförs med 
hjälp av informationsteknik i hemmet eller på 
annan plats på avstånd från en mer traditionell 
arbetsplats.” Var arbetet utförs är det som är i 
fokus i utredningen. Inte att informationsteknik 
används mer generellt. Distansarbete skulle även 
kunna ske på en mer traditionell arbetsplats.34 
Här är det platsen som är det viktiga och byte av 
plats för arbete och de konsekvenser detta inne-
bär måste då också utredas. Viktigt att påpeka i 
det här sammanhanget är att stora förändringar 
i informationstekniken skett sedan den här ut-
redningen genomfördes. 

Utredarna utförde ett antal studiebesök hos 
arbetsgivare som använde sig av distansarbete  
och de fick därmed inblick i både fördelar och 
nackdelar. Generellt verkade arbetsgivarna se en 
hel del risker med distansarbete. Jobba hemma, 
menade arbetsgivarna, krävde många sociala ex-
terna kontakter för att kunna vara ett alterna-
tiv. Arbetsuppgifterna måste vara varierade, att 
skicka hem en anställd för att arbeta med någon 
form av rutinuppgifter kunde vara direkt själsdö-
dande för denne.35 Arbetstagare var även de kri-
tiskt inställda till distansarbete. Upp emot 60% 

svarade när de tillfrågades att de inte kunde tän-
ka sig distansarbete eftersom de inte vill förlora 
den funktion som arbetskamraterna fyllde. Utre-
darna menar att detta kan bero på att många ar-
beten kräver arbetskamrater på olika sätt för dis-
kussion, samarbete och annat. Men att det även 
kan bero på att arbetskamrater är ett så pass stort 
socialt stöd för den enskilde och att en majoritet 
inte kan tänka sig att mista detta stöd. Detta 
ses så pass allvarligt av utredarna att det anges 
som ett hinder för införande av distansarbete.36 

Faktum är att utredningen även i övrigt innehöll 
många varningar. Ett arbetslag, menar en cite-
rad arbetslivsforskare, är som en flock hundar. 
Den ensamme hunden blir en fara för flocken – 
hen får inte tillgång till samma information och 
slutar känna igen de andra flockmedlemmarna. 
Distansarbetaren hamnar utanför i den del av 
det sociala livet som är kopplat till arbetet. Detta 
blir ett problem både för den ensamme och för 
hens arbetsplats.37 Andra risker som diskuteras 
är hur arbetet kan tänkas ta över fritiden, speci-
ellt för den ensamstående hemarbetaren, som ”i 
allmänhet inte har samma sociala bromsar som 
hemarbetande med familj.” Även distansarbetare 
med latenta missbruksproblem ses som en risk 
eftersom den sociala kontrollen saknas när de 
inte kommer till arbetsplatsen och missbruket 
har då en möjlighet att ta över.38 

En infrastrukturell åtgärd som fördes fram 
som en möjlighet är vad man kallar grannskaps-
kontor, grannskapscentraler, telecenter eller tele-
pendlarkontor. Det är främst begreppet ”grann-
skapskontor” som kommer till användning i 
texten. Idén är mycket lik den vi tidigare sett 
hos Brommé med ett centrum för social sam-
varo i närheten av hemmet, men här rör det sig 
om centrum för att kunna utföra arbete på dis-
tans utan att behöva sitta i ensamhet. Utredarna 
tänker att arbetsgivaren skulle hyra in sig i dessa 
grannskapskontor i områden där de har många 
anställda. Och att grannskapskontoren står för 
möblerade kontorsrum, telelinjer och annat som 
är nödvändigt för distansarbete.39 Inte helt olikt 
ett kontorshotell, men med delvis annat syfte 
och upplägg. Om vi utgår från idén jag för fram 
om arbetsdagen som en process med förflytt-
ningar och så vidare så skapar grannskapskonto-
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ret en sådan process och skiljer dessutom hem-
met från arbetsplatsen. Anledningen till att det 
är ett grannskapskontor i stället för en ordinär 
arbetsplats handlar om en outsourcing av själva 
arbetsplatsen som funktion till en plats där före-
taget som personen arbetar på inte är etablerat. 
Ett sätt att använda sig av arbetskraft utan att be-
höva flytta på den och även ett sätt att skapa en 
mer flexibel arbetsmarknad där arbetstagare inte 
behöver flytta runt för att byta arbete. Den over-
head-kostnad som en arbetstagare alltid innebär 
för en arbetsgivare i och med att hen behöver 
kontor, uppkoppling och annat, betalas här ut 
till ett annat företag som för en kostnad helt 
enkelt skapar en arbetsplats nära den plats där 
arbetstagaren bor. En möjlig lösning i och med 
att arbetet utförs över en uppkoppling och inte 
kräver personlig närvaro eller företagsspecifika 
verktyg. Ett gemensamt kontor innebar inte hel-
ler samma ensamhet för den ”hemarbetande”.

Dagens läge
Idag lever vi i alla fall delvis i den verklighet som 
”Distansarbetesutredningen” förutspådde och 
diskuterade. Speciellt under det senaste året när 
coronapandemin har tvingat bort många från 
sina arbetsplatser för att undvika pendling och 
möten med arbetskamrater och andra. Zygmunt 
Bauman menade redan 1998 i sin bok Globaliza-
tion – The Human Consequences i ett svaromål 
mot den betydligt mer över det digitala samhäl-
let entusiastiske Paul Virilio att det var överdri-
vet att skillnader mellan ”här” och ”där” skulle 
lösas upp i och med digitalisering och nätverks-
samhälle. Bauman menade även att interaktivi-
teten i det digitala var överdriven.40 Något som 
troligen var mer sant 1998 än vad det är idag. 
Jag, som lever nu under pandemin och försö-
ker att som lektor undervisa och forska hemma 
med enbart digital kontakt med kollegor, kan 
faktiskt inte riktigt bestämma mig för vem jag 
ska hålla på i denna drygt 20 år gamla debatt. I 

grunden håller jag nog med Bauman, men när 
vi nu är intvingade i denna tillvaro av en global 
pandemi borde man kanske i stället fråga sig 
vad alternativet skulle kunna vara? Döden eller 
ingen kontakt alls? Eller kommer vi bli sjuka 
även av ensamheten? På ett sätt har vi nog nått 
ett paradigmskifte i diskursen kring arbete, di-
gitalisering och ensamhet. Om vi rådgör med 
en avhandling om ensamhet som publicerades 
för knappt 10 år sedan, som Westbergs, vilken 
jag refererat till tidigare, så är kopplingen där 
mellan den ensamme och det digitala att den 
ensamme kan ha dragits till nätet för att finna 
samvaro.41 Diskussionen kommer i ett sådant 
sammanhang självfallet bli helt annorlunda gen-
temot dagens nätmötessamhälle som vi mer eller 
mindre är intvingande i. Vi kan inte riktigt välja 
bort distansarbetet nu. Även vissa andra av Bau-
mans resonemang från samma tid blir underliga. 
I boken Collateral damage: Social inequalites in 
a global age från 2011 menar Bauman att den 
flytande moderniteten, vilket han kallar den se-
nare tiden av moderniteten, den som vi levde i 
runt den tid då boken utkom, kännetecknades 

figur 7. Utrymme både för att arbeta och för att um-
gås. Pågens bageris kontor, Malmö. foto: Sune Sun-
dahl 1973. Arkitektur- och designcentrum. 
licens: CC pdm.
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av en avsaknad av intimitet. Denna avsaknad av 
intimitet var en konsekvens av det service- och 
nätverkssamhälle som den flytande modernite-
ten innebar.42 Även detta resonemang blir under-
ligt under pandemin när datorn snarare blivit en 
livlina till intimitet i konkurrens med ett i övrigt 
för många väldigt isolerat och osocialt liv. 

I och med det digitalas roll som livlina blir 
vi väldigt beroende av dess infrastruktur. Både i 
hårdvaruform, det vill säga att de konkreta slad-
darna, kablarna och processorerna fungerar, 
både hemma hos oss själva och hos den inter-
netleverantör som vi använder oss av. Men vi 
blir även beroende av en annan mer föränderlig 
infrastruktur; informationsarkitekturen hos de 
system vi använder oss av och av systemens gra-
fiska utformning. Informationsarkitektur brukar 
beskrivas som den arkitektur som valts för att 
strukturera ett informationssystem som vi använ-
der, och vars struktur vi inte, som enskilda an-
vändare, kan välja själva.43 Informationsarkitek-
turen kan avgöra hur informationen i ett system 
är sorterat och med tanke på vem och på vilka 
arbetsuppgifter som sorteringen är anpassad till. 
Den påverkar även vad vi kan göra i systemet 
– om vi kan vara anonyma, om vi kan säga vad 
vi vill i tjänstens digitala rum och hur tjänsten 
samarbetar med andra tjänster i överföring av 
information. Vi är beroende av fastställda in-
formationsarkitekturer i vårt arbete och på vår 

fritid. Det kommer vara svårt att bryta oss ur 
den verkligheten. Att skapa egna system är ett 
långt och kostsamt arbete. Oundvikligen kom-
mer de flesta av oss vara fångar i redan etable-
rade systemtjänster med mycket få möjligheter 
att påverka dessa. 

Zoom har, i konkurrens med bland annat 
Microsoft Teams, blivit en av de tjänster som 
används mest för kommunikation och undervis-
ning. Här är det tydligt att vi erbjuds ett gräns-
snitt som vi har få möjligheter att påverka som 
enskild användare. Vissa möjligheter till modifie-
ring av hur applikationerna ser ut finns självfal-
let, men skulle det vara något utanför dessa som 
vi vill eller behöver ändra på så tar det stopp. 
Och som arbetstagare har vi ofta få möjligheter 
att påverka vilka tjänster vår arbetsgivare har valt 
att använda sig av. Ett mer generellt problem vid 
digital kommunikation av denna typ verkar vara 
en ökad trötthet för användaren. ”Zoom fatigue” 
– Zoom-utmattning har det börjat benämnas och 
det har undersökts av forskare vid Stanford Uni-
versity som bland annat utvecklat en skala, ZEF – 
Zoom Exhaustion and Fatigue Scale, för att kun-
na observera fenomenet närmare. I de inledande 
undersökningarna som utförts vid Stanford så 
har forskarna kunnat visa att mängden Zoom-
möten och hur långa de är påverkar hur högt en 
persons upplever att den hamnar på skalan. Men 
även vilken attityd användaren har till Zoom som 

figur 8. Att korrespondera via kassettband kunde vara en åtgärd mot ensamhet. Postens Ljudbrev (1982–1988), 
foto: Peter Häll, Tekniska Museet. licens: CC BY 4.0.
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verktyg har en viss påverkan. Tycker du illa om 
verktyget så mår du sämre av att använda det.44 
Detta har potential att kunna bli en arbetsmil-
jöfråga som är svår att lösa. Eventuellt skulle ut-
veckling av tjänsterna i samråd med forskare och 
användare kunna skapa olika förändringar för att 
förminska problemen. Vi kommer även behöva 
ta hänsyn till att digitala kommunikationsverktyg 
inte enbart är ett arbetsredskap i den nuvarande 
pandemin. De används även i försök att bryta 
social isolering på fritiden, för att upprätthålla ar-
bete i föreningslivet och för kontakter med äldre 
isolerade släktingar. Om inte åtgärder hittas för 
att minska tröttheten så kommer hemmasittande 
med Zoom-utmattning kanske bli vårt nya nor-
mala liv. 

Hemmet som en nod på vår karta kommer 
bli mycket intressant i det sammanhang vi nu 
befinner oss i. Jag har beskrivit hemmet tidigare 
som penetrerbart i Strindbergs berättelser och 
som slutet utifrån bland annat Blommés under-
sökning. Bägge varianter kommer säkerligen bli 
relevanta. Vi kan förvisso bli galna av att bli 
störda av grannar med andra vanor än oss själva 
som trycker sig in i vårt hem ljudledes. Samtidigt 
kan det fullständigt slutna hemmet både vara en 
frälsning och en förbannelse. I Blommés under-
sökning så berättade en informant att hennes 
värsta mardröm är att ligga död hemma i flera 
veckor innan någon saknar henne och upptäcker 
att hon ligger där. Det här är tyvärr en befogad 
rädsla om vi utgår från de fall jag nämnt tidigare. 
Det finns väldigt lite forskning om orsakerna till 
detta fenomen med de bortglömda döda, om 
det är något som blivit vanligare och varför det 
egentligen sker. Det som brukar dyka upp i 
diskussioner efter att den här typen av fall rap-
porterats i media är att minskad kontakt mellan 
grannar och autogiro som betalar hyror direkt 
utan mänsklig inblandning kan vara orsaker till 
att människor inte hittas. Vi skulle även kunna 
tänka oss det globala samhället med större stä-
der och stor migration av människor som en 
orsak till att människor förlorar kontakten med 

varandra. Migrationen kan leda till ett främling-
skap vars konsekvens är ensamhet, om vi utgår 
från Georg Simmels resonemang om främling-
en. Men som sagt – det här är ett område som 
faktiskt borde utforskas mer. 

En avslutande diskussion
Om vi återvänder till jämförelsen mellan en ana-
log dåtid och en digital nutid så är hur man väl-

figur 9. På avstånd mest ljus, men där borta folk i 
massor. ”Staden”, August Strindberg 1903. National-
museum, Stockholm. licens: CC pdm.
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jer att se på botemedlen mot ensamhet värt att 
stanna till vid. Utifrån Blommés undersökning, 
som i mångt och mycket speglar den ensamhet 
som vi ser i Förtidspensionsutredningens mono-
grafier hittar vi ett par möjliga botemedel. Vi 
hittar terapi av olika slag för att komma i hamn 
med den inre ensamheten och saker inom oss 
själva som bidrar till att vi känner oss ensamma. 
Vi hittar träffpunkter som en möjlig lösning för 
den yttre ensamheten. Folk ska mötas någon-
stans regelbundet på en bestämd geografisk 
plats. Detta återspeglas även i utredningen om 
distansarbete där den fysiska mötesplatsen i 
form av grannskapskontor och annat är i fokus 
när lösningar på den sociala isoleringen som 
denna typ av arbete innebär diskuteras. Det är 
svårt att mena att dessa lösningar är rimliga i vår 
pandemiska samtid. Terapi kan säkert vara bra, 
men kan inte lösa den situation av extern ensam-
het vi befinner oss i nu. Gällande de föreslagna 
träffpunkterna så borde vi helst undvika dem 
utifrån nuvarande rekommendationer. 

För att lösa både inre och yttre ensamhet 
finns hos Blommé ett intressant exempel på bot 
för dem bägge: förslaget om kassettbandskorres-
pondensen. Den är intressant eftersom det är en 
föreslagen lösning som är som en föregångare 
till de hjälpmedel för kommunikation vi har idag 
samt att den, utifrån Manuel Castells samhälls-

indelning, dyker upp i nätverkssamhällets barn-
dom. Ljudbrev som det kom att kallas lansera-
des faktiskt som en produkt av Postverket 1982 
men fick avvecklas 1988 på grund av bristande 
intresse och lönsamhet.45 Tillsammans med te-
lefontjänster som Heta linjen är det en form av 
gränsvarelse mot nätverkssamhället och det är 
även en multimodal produkt i linje med vad vi 
ser idag då text och ljud presenteras i en blan-
dad upplevelse. Detta ger oss dock ingen tröst 
över huvud taget: dåtidens lösning på ensamhet 
är en primitiv version av nutidens normalitet. 
Och vi känner oss fortfarande ensamma. Socialt 
hade vi dessutom, redan innan coronapande-
min, en teknisk och social utveckling av distans-
umgänget. Ett sådant exempel, bland många, är 
det koreanska fenomenet Mukbang, att spela in 
sig själv ätandes och diskuterandes.46 Tillsam-
mansätandet bör väl anses som ett grundläg-
gande socialt fenomen, tämligen urtida? Tyvärr 
verkar inte denna utveckling avveckla ensamhet. 
Kanske den mildrar den något. 

Det internationella forskningsinstitutet Deut-
sche Bank Research har genomfört två utred-
ningar gällande hur framtidens arbete, boende 
och ekonomi kommer se ut i ett eventuellt post-
pandemiskt samhälle. Ensamheten återkommer 
även här. Det är mycket som Deutsche Banks 
utredare menar att vi måste ändra i framtiden: 
pandemin har gjort det tydligt för oss, vi måste 
bygga upp en bättre sjukvård bland annat, efter-
som den gamla inte klarar av nuvarande läge. 
Något annat som uppmärksammas är att våra 
globala försörjningsvägar, som cementerats från 
andra världskriget och framåt, måste ses över. 
En plötslig pandemi har haft en förmåga att bry-
ta dessa.47 När det gäller arbetssituation så kom-
mer Deutsche Bank fram till ett par strukturer 
som måste ses över. En av dessa gäller omsorgen 
om barn i den isolering som livet i pandemin 
innebär. Barnen kommer efter i skolan och de 
får en ökad risk för olika typer av sjukdomar 
och andra problem på grund av denna sociala 
isolering. Men eftersom vi vet detta redan nu så 

figur 10. Redo att fyllas med arbete. Modell av Folk-
sams kontorsbyggnad. Arkitekt Björn Hedvall 1955–
57. Arkitektur- och designcentrum. licens: CC pdm.
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har vi en möjlighet att försöka finna sätt att mot-
verka detta redan idag.48 Det händer dessutom 
mycket mellan hemmets fyra väggar som inte 
är barnvänligt. Bris, Barnens rätt i samhällets, 
årsredovisning för 2020 är inte en upplyftande 
läsning med ökade samtal till deras nödlinje gäl-
lande våld i hemmet, psykisk ohälsa, ensamhet 
och depression.49 Här finns det helt tydligt ett 
behov av nya stödjande nätverk och strukturer.

Ett sätt att finansiera åtgärder gentemot da-
gens pandemirelaterade isolering och ensamhet 
ges också som ett förslag av Deutsche Banks ut-
redning: en ”arbeta hemifrån”-skatt. Arbetsgivare 
kommer ju oundvikligen, i en framtid med mer 
hemmaarbetare, att behöva använda allt mindre 
av sin budget till kontorsplatser och annan cen-
traliserad infrastruktur.50 En del av de pengarna 
kommer förhoppningsvis gå till de anställda, 
men en viss del skulle kunna tas upp som skatt 
för att användas för att konstruera motåtgärder 
till isoleringens problem. En del av pengarna 
kanske till och med skulle kunna användas för 
att bygga upp en infrastruktur som motverkar 
ensamhet och isolering. Vi måste bara veta hur 
denna infrastruktur ska se ut och vad den ska ha 
för kvaliteter. Hur den ska se ut för att motverka 
bieffekter som trötthet och utmattning. Vad som 
behöver göras för att barnen inte ska fara illa. 
Hur vi ska hindra oss från att bli ilskna över 
våra störande grannar. Just gällande grannarna 
så är det intressant att de äldsta texterna som jag 
behandlat här, Strindbergs beskrivningar av det 
ensamma livet, återger problemen med att leva 
nära andra människor. Problem som inte hante-
ras i de utredningar jag undersökt. I dessa är i 
stället mötesplatserna och möjligheten att träffa 
andra människor i fokus. Råd som vi inte riktigt 
har användning för under nuvarande omständig-
heter där en frivillig social isolering ses som det 
lämpligaste alternativet. Som det ser ut nu så 
har vi faktiskt inte riktigt ett svar på hur liv och 
arbete bör utformas i ett samhälle drabbat av 
en pandemi. Inte heller hur situationen kommer 
se ut i ett eventuellt post-pandemiskt samhälle. 
Förhoppningsvis kommer vi framöver nå större 
insikt om detta. I alla fall om vi ska ha en möjlig-
het till ett rimligt arbetsliv och en rimlig fritid. 
Ett sätt att försöka lösa dessa problem är att 

vi helt enkelt utvärderar vår nuvarande tillvaro 
utifrån de begrepp som presenteras i början av 
denna essä. När behöver vi avskildhet för att ut-
föra våra arbetsuppgifter och kan hemmet leva 
upp till kraven för denna? När behöver vi sam-
varo med andra och kan de digitala verktygen 
hjälpa oss att känna denna samvaro? Det skulle 
kunna vara grunden för en diskussion kring 
framtidens åtgärder för en dräglig arbetsmiljö. 
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Husen vi älskar 
är inte alltid spikraka

I vår förening gillar vi gamla hus. Och nya hus som byggs 
med metoder som är hållbara för oss och våra barnbarns-
barn. Och deras barnbarn. Och barnbarnen efter dem. 
Ja, du förstår säkert vad vi menar. 

Älskar du också ett hus som är snett och vint? 
Som medlem hos oss får du fri byggnadsvårdsrådgivning. 
Dessutom har du rabatt i 60 byggnadsvårdsbutiker över 
hela Sverige. Du får magasinet Byggnadskultur, de 
senaste byggnadsvårdsnyheterna och erbjudanden om 
våra arrangemang och byggnadsvårdsläger. 

Bli medlem! 
www.byggnadsvard.se  

Rädda ett kråkslott! 
Gula listan visar hotade byggnader 
och miljöer i hela landet. Hit kan 
du själv anmäla hotade objekt. 
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Hitta byggnadsvårdsföretag i din region

www.byggnadsvardsforetagen.se

Byggnadsvårdsföretagen  
är en rikstäckande bransch-
förening för arkitekter,  
antikvariska och tekniska 
konsulter, byggföretag,  
specialiserade hantverksföre-
tag, materialproducenter med 
flera som alla har gemensamt  
att de är specialiserade  
mot byggnadsvård. 

 
Välkommen att  

kontakta oss!

företag med  
specialist- 
kompetens!

Fler än

250

SPECIALISTER PÅ KULTURHISTORISKA BYGGNADER

BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN

Byggnads_annons hel.indd   1 2020-09-18   15:40
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Ranby, Henrik, Åkdon, blick och land-
skap. Om relationer mellan kommuni-
kationer, kulturmiljö och landskapssyn 
med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. Makadam 2020, 676 sidor. isbn 
978-91-7061-309-8.

Wolfgang Schievelbusch beskriver i sitt 
klassiska arbete Järnvägsresandets histo-
ria från 1984 hur järnvägsresandet föränd-
rade resenärernas perception av det land-
skap de såg utanför tågfönstren. Plötsligt 
tycktes den vardagliga stilla omgivningen 
rusa förbi vilket skapade både oro och 
fascination. Farhågorna att hastigheten 
skulle skaka sönder människokroppen 
ledde också till att mjuka, stoppade fåtöl-
jer och soffor infördes i första klass – väl-
befinnandet för övriga resenärer var inte 
prioriterat. Det nya färdmedlet avsatte 
också spår i de sociala relationerna och 
i bebyggelsen och hur ekonomiska och 
sociala möten och utbyten strukturera-
des. I Henrik Ranbys verk Åkdon, blick 
och landskap. Om relationer mellan 
kommu nikationer, kulturmiljö och land-   
skaps syn med huvudexempel från Kulla-
halvön, Skåne, är utgångspunkten att 
åkdonen genom historien alltid har haft 
denna omvälvande effekt för vår syn på 
landskapet och på de fysiska spår som 
resandet lämnat efter sig. Åkdonen bär 
kulturhistorien fram genom tiderna.

Arbetet har tyngd i flera bemärkelser. 
Det mest uppenbara är att det är en bok 
som väger 2,5 kg och har drygt 600 rikt 
illustrerade sidor med fyra spalter text per 
uppslag. Det är med andra ord en bok 
som inte enkelt låter sig läsas under några 
längre stunder. För det andra är det äm-

nesmässigt ett mycket omfångsrikt arbete. 
Undersökningen präglas av en bred in-
gång där författaren lyfter fram fem syf-
ten: att dokumentera bevarade kommu-
nikationsmiljöer, att utveckla vehikologin 
(läran om åkdonen), att ge nya perspektiv 
på och förståelse för den industrialise-
rade landsbygden 1860–1970, att föra in 
idéhistoriska, litteraturvetenskapliga och  
konsthistoriska utgångspunkter i kultur-
miljöforskningen, samt att skapa underlag 
för kommunalt beslutsfattande. Ranby ar-
betar också från vad han kallar fem olika 
teoretiska utgångspunkter: bebyggelsehi-
storia och kulturhistoriska perspektiv som 
materialiserad historia, kulturhistoria med 
åkdonens roll för upplevelsen i centrum, 
ett bildningsperspektiv, ett regionalt per-
spektiv och perceptionen av miljö, lands-
bygd och arkitektur. 

Även kronologiskt är arbetet omfattan-
de. Tidsmässigt omfattar boken perioden 
från fordonsteknologins utveckling och 
inre logik, från antikens tillverkning av 
olika slags vagnar fram till bilismens och 
motortrafikens utbredning i det mogna 
industrisamhället.

Dessa övergripande perspektiv läg-
ger Ranby som ett raster för att göra en 
foku serad lokalhistorisk studie i Skåne, 
på Kullahalvön. Där skildrar han land-
skapets och kulturens utveckling med 
utgångspunkt från de olika fordon som 
rört sig fram genom trakten och hur de 
fysiskt format både naturen och vårt sätt 
att se på och karaktärisera landskapet. De 
två första kapitlen täcker in åkdon och 
resande från forntid till renässansen, samt 
från renässansen till det sena 1800-talets 
industrialiseringsprocesser. Ranby menar 
att åkdonen är en drivkraft i landskapets 
och landskapsupplevelsens historia. Land-

skapssynen mejslar Ranby fram genom 
att använda olika källor, från antika verk 
till folklore och reseskildringar. Här finns 
också en berömvärd ambition att skildra 
landskapet från olika sociala gruppers 
perspektiv eller blick: adelns och bönder-
nas, de rikas och de fattigas, de boendes 
och tillfälliga gästers och turisters. Är det 
den praktiska nyttan eller den estetiska 
upplevelsen av landskapet vi värderar – är 
landskapet ett ”vardagslandskap” eller ett 
”söndagslandskap”? 

Sidmässigt består dock den största 
delen av boken, ca 400 sidor, av den in-
gående beskrivningen av Kullahalvön och 
dess landskap mellan 1860 och 1972. I 
fokus här står det privata järnvägsbyggan-
det och bilismens genombrott. Kapitlen 
bygger på ett rikhaltigt källmaterial från 
de olika järnvägsbolagen, och arbetet föl-
jer processerna från initieringsfasen och 
beslutsfattandets aktörer till byggandet 
och järnvägsdrift, följt av nedläggningen 
av de lokala järnvägarna. Dessa kapitel 
är visserligen av lokalhistoriskt intresse, 
men kunde med fördel ha kortats ned. 
Landsvägsbyggandet och motortrafiken 
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i Kullabygden 1885 till 1972 diskuteras 
också. Här närmar sig Ranby förtjänst-
fullt en kulturhistorisk beskrivning av 
hur det som brukar kallas ett utvecklings-
block – där förbränningsmotorn tillsam-
mans med verkstäder, bensinstationer 
och parkeringsplatser skapar ett kraftfullt 
sammanhängande och expanderande eko-
no misk-tekniskt system – byggs upp och 
både påverkas av och formar en lokal 
samhällsmiljö.

Resultaten av det empiriska arbetet 
analyseras i ett slutkapitel, där Ranby 
understryker att hans huvudslutsats är att 
åkdon, blick och landskap är starkt för-
enade och att åkdonen  liksom landskaps-
synen har en central roll i kulturhistoria 
och kulturmiljöbildning. Avslutningsvis 
för Ranby också en problematiserande 
diskussion om kulturarv som begrepp 
och vikten av att inkludera åkdonen i kon-
struktionen av det samtida kulturarvet. 

Arbetet hade med fördel kunnat pre-
senteras som tre separata böcker, där 
var och en hade kunnat ge läsaren mer 
av djupgående analyser av de olika frågor 
och teman som presenteras. Bildningsam-
bitionerna när det gäller vehikologin och 
skildringarna av antikens åkdon är be-
römvärda, men de överskuggar beskriv-
ningen och analysen av 1900-talets åkdon 
och deras roll för den industrialiserade 
landsbygdens materialiteter och synen på 
dessa. Att skildra hur blicken på det ru-
rala industrisamhället har utvecklats fram 
till idag är en viktig fråga att utforska mer, 
inte minst för att förstå några underlig-
gande strukturer i politiskt beslutsfat-
tande. 

Med detta sagt vill jag ändå betona 
att vi genom Ranbys monumentalverk 
nu vet betydligt mer än tidigare om hur 
landskapet ”konstrueras” genom tran-

sportsystemen. Det är också ett arbete 
som ger läsaren möjligheter att sjunka ner 
i den rika berättelse som text och bilder 
tillsammans skapar av landskapet i Skåne 
under olika tider.

Hans utgångspunkter knyter här an 
till det internationella forskningsområde 
under samlingsnamnet transport to mo-
bility (T2M). Det är ett forskningsfält  
som under inverkan av de senaste decen-
niernas cultural turn har växt fram i skär-
ningspunkterna mellan transporthistoria, 
socio logi, turismhistoria och teknikhisto-
ria. I detta forskningsperspektiv betonas 
vikten av att studera relationerna mellan 
olika enskilda transportsätt och inter-
modala processer. Här är de materiella, 
kulturella och sociala mönster och struk-
turer som växer fram där olika transport-
system möts, konkurrerar med varandra 
om resande och gods och kompletterar 
varandra. Ranbys arbete platsar väl i den-
na fåra.

Lena Andersson-Skog
Enheten för ekonomisk historia

Umeå universitet
lena.andersson-skog@umu.se

Berglund, Kristina, Gotlands landskyr-
kor. Gotlandsboken AB 2020, 226 sidor. 
isbn 978-91-85803-60-6.

De gotländska kyrkorna slutar aldrig att 
attrahera en intresserad publik och det är 
välkommet att en ny vacker bok i ämnet nu 
ligger på bokhandelsdiskarna. Gotlands  
landskyrkor kan ses som en uppföljare 
till de tidigare guideböckerna till Got-
lands kyrkor och Kristina Berglund lyfter 
fram och hyllar en av de första utforskar-
na av Gotlands kyrkokonst, Johnny Roos-
val. Författaren imponeras av Roosvalls 
”insiktsfulla och målande skildringar 
som präglas av hans djupa känsla för de 
konstnärliga uttrycken” vilket var denne 
konnäs sörs verkliga signum. Boken till-
ägnas Roosval och innehåller även en 
kortfattad exposé över hans liv och verk. 
I mångt och mycket är sedan bokens 
innehåll baserat på Roosvals dateringar, 
attribueringar och beteckningar, men då 
mycket litteratur i ämnet tillkommit på se-
nare tid är boken försedd med noter som 
hänvisar till ett flertal nyare forskningsre-
sultat. Den inledande genomgången av 
titlar som behandlat gotlandskyrkorna 
och deras inventarier efter Roosval är 
utomordentlig, men kanske kunde även 
Roosvals föregångare C.G. Brunius och 
hans verk Gotlands konsthistoria nämnts. 
Det är trots allt den första i den genre där 
Berglund nu är den senaste. 

Gotlands landskyrkor har det uttalade 
syftet att vara ”en inkörsport för många 
till nya och fördjupade upptäckter i den 
gotländska medeltidens fascinerande 
värld” och som sådan fungerar den ut-
märkt i efterföljd av Brunius, Roosval och 
Lagerlöf/Svahnström. Det är främst det 
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sista kapitlet i boken som fyller samma 
eller liknande uppgift som föregångarna 
genom att vara en alfabetiskt uppställd 
katalog över kyrkorna med framhållande 
av deras speciella drag. Innehållet har i 
övrigt disponerats på ett delvis annat sätt 
än i de guideböcker som föregår Berg-
lund på området. Boken har en inledande 
återblick på det forna Gotlands historiska 
förutsättningar från stenålder och genom 
olika skeenden fram till kristnandet och 
det medeltida handelssamhället. Därefter 
följer tre kapitel som beskriver kyrkornas 
successiva framträdande genom de olika 
stilperioderna, från romanikens tidiga trä-
kyrkor till gotikens magnifika stenbyggna-
der. De fyra första kapitlen utgörs av en 
kronologisk indelning av konst- och arki-
tekturhistorien sådan den kan avläsas i de 
gotländska kyrkorna olika delar. De tidi-
ga träkyrkorna, varav det endast finns ett 
fåtal föremål och arkeologiska lämningar 
bevarade, får ett eget kapitel medan sten-
kyrkorna får representera de konsthisto-
riska periodindelningarna romanik och 
gotik med underavdelningar. Det rikliga 
bildmaterialet visar hur stilperioderna har 
avsatts i kyrkornas arkitektur och sten-
skulptur. Att Roosvals term ”kontragotik” 
används som en speciell stilinriktning på 
Gotland kan kännas förlegat, men skall 
väl ses som en hommage till den beund-
rade giganten.

Den enda av gotlandskyrkornas olika 
inventarietyper som får ett särskilt före-
målsspecifikt kapitel är dopfuntarna, 
vilket antagligen motiveras av att de har 
åtnjutit så stor och hängiven uppmärk-
samhet i den konsthistoriska forskningen. 
Här räknas alla Roosval anonymmästare 
upp och exempel ges från deras olika 
verkstäder med i de flesta fall utmärkta 
bilder. Att tala om specifika stenmästare 

under dessa beteckningar är ett utfall 
av Roosvals konnässörsmetod och kan 
verka charmigt, men är knappast veten-
skapligt hållbart. Som stilgruppering 
fungerar dock beteckningarna tämligen 
väl. Dateringen av de olika dopfuntarna 
följer i stort Roosvals antaganden med 
de kronologi ska justeringar som Erik 
Lundberg infört. Dopfuntsavsnittet ger 
anonymmästarna huvudrollen och det är 
kring dessa och de antagna verkstäderna 
som dopfuntarna diskuteras, medan bild-
innehållet, ikonografin, inte får så stort 
utrymme. Några få motiv i respektive 
mästarproduktion väljs ut och kommen-
teras mycket kort, dessvärre ibland också 
helt missvisande som i bilden på s. 80 där 
motivet från dopfunten i Ganthems kyrka 
anses vara ”Maria med barnet och Josef”. 
Motivet på den bilden föreställer en be-
fallande och beväpnad kung som utdelar 
order, troligen Herodes som beordrar 
barnamorden i Betlehem. Dopfunten 
i Fole nämns i samband med anonym-
mästarbeteckningen Calcarius och bild-
programmet beskrivs helt kort som ”de 
tolv apostlarna samt flykten till Egypten”. 
Bildprogrammet är dock betydligt mer 
komplicerat än så. Förutom flykten till 
Egypten avbildar det nämligen hur Kristus 
själv överlämnar lagen och himmelrikets 
nycklar till sina lärjungar, apostlarna, som 
därmed startar den apostoliska succes-
sionen i den katolska kyrkan. Motivet 
brukar benämnas Traditio Legis och kan 
ses som centralt i tron på överförandet av 
den religiöst baserade makten direkt från 
Kristus till den kristna kyrkan. 

Vägg- och valvmålningar får ett eget 
kapitel med många utmärkta bilder och 
inleds med en kort, intressant restaure-
ringshistoria, om hur de gamla medeltida 
bilderna kalkades över för att ersättas 

med andra mer moderna, alternativt att 
låta kyrkan stå interiört vitmenad i ett 
avståndstagande från katolicismens bild-
värld. Skulle den senare få återuppstå 
vid renoveringar av kyrkorna? Många av 
dessa målningar finns nu, delvis restau-
rerade, att beskåda i gotlandskyrkorna. 
Även i detta avsnitt görs ett urval av mål-
ningar i olika kyrkor från skilda perioder 
med början i de romanska träkyrkorna 
fram till gotiska 1400-talsmålningarna 
uppdelade dels på motivkategorier, dels 
på verkstadsbeteckningar. 

Glasmålningarna får även de ett eget 
kapitel med många fina bilder. Att denna 
konstform tas upp separat måste ses som 
synnerligen befogat genom att så stor del 
av Nordens bevarade medeltida glasmål-
ningar finns på ön. 

Den rika och framstående träskulp-
turen hänvisas av någon anledning till 
kapitlet ”Inventarier” även om krucifix 
och helgonskulpturer har ett så explicit 
uttryck och i många fall dominerar kyr-
korummet i minst lika hög grad som de 
i särskilt kapitel behandlade dopfuntarna. 
De övriga inventarierna som behandlas 
utgörs av exempel på orglar, bänkar pre-
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dikstolar och sakramentsskåp. Kapitlets 
bilder är förnämliga med undantag av 
den berömda Viklaumadonnan som foto-
graferats i olycklig belysning.

Lästipsen som ges i slutet av boken 
och skall rikta sig till dem som utöver 
denna guidebok vill fördjupa sig i den 
gotländska kyrkokonstens mysterier är 
utmärkta, men borde kanske i större 
utsträckning ha nämnt de senare konst-
vetenskapliga avhandlingar som specifikt 
behandlar området och verkligen ger 
insiktsfull behandling av de olika konst-
formerna. De flesta av dessa finns dock 
upptagna i litteraturförteckningen, som 
är omfattande om än inte heltäckande. 
Exempelvis saknas Carina Jacobssons av-
handling Höggotisk träskulptur i gamla 
Linköpings stift som i stor utsträckning 
behandlar ett gotländskt material.

Boken är ett angeläget tillskott till got-
landslitteraturen och uppfyller sitt syfte 
att vara en portal till en del av vår medel-
tidskonst. Läs, bli en ny Roosval, upptäck 
mer i de gotländska landskyrkorna.

Evert Lindkvist
Fil. dr i konstvetenskap

evert.k.lindkvist@telia.com

Qviström, Linda, Rum utan utsikt – 
Fönster och ljus i medeltida byggnader. 
Stockholm Studies in Archaeology 77, 
Stockholms universitet 2019, 449 sidor. 
isbn 978-91-7797-867-1.

Den 31 januari år 2020 disputerade Linda 
Qviström på avhandlingen Rum utan 
utsikt vid Stockholms universitet med 
docent Martin Hansson som fakultetsop-
ponent och en betygsnämnd bestående 
av Susanne Berndt Ersöz, Jonas Monié 
Nordin och undertecknad. Några veckor 
senare började pandemin allt mer prägla 
vårt samhälle och disputationer övergick 
till digitala zoom-rum, varför denna dis-
putation var en av de allra sista innan den 
fysiska ”nedstängningen”. 

Avhandlingen är ansenlig med en bröd-
text på närmare 400 sidor i A4-fomat. 
Omfånget är dock helt rimligt mot bak-
grund av det stora undersökningsmateria-
let som omfattar såväl medeltida kyrkor 
som profana byggnader. Efter dryga 20 
sidors inledning med skildringar av olika 
historiska perspektiv på ljus och mörker 
redovisas avhandlingens övergripande 
syfte att visa på ljusets olika betydelser för 
människan och att bidra till ökad förståel-
se för dessa aspekter i medeltida byggna-
der. De underliggande frågeställ ningarna 
är många men sammanfattningsvis rör 
de bruket, funktionen, storleken och 
konstruktionen av fönster och hur dessa 
har påverkat inomhusmiljön beträffande 
ljusförhållanden, insyn och utsikt. Vidare 
undersöks fönstrens roll som kontaktyta 
mellan inom- respektive utomhusmiljön 
och hur byggnaderna relaterar till sin 
omgivning. Dessutom har medeltidens 
belysningsredskap inventerats och denna 

genomgång är imponerande grundlig och 
upplysande i dubbel bemärkelse. Sam-
mantaget fyller denna avhandling i allra 
högsta grad en forskningslucka då ljus-
förhållanden i medeltida byggnader inte 
tidigare har ägnats några djuplodande 
systematiska studier.

Författaren har läst imponerande 
mängder litteratur och gått igenom 
många aspekter på ljus och mörker i män-
niskans historia för att närma sig under-
sökningsmaterialet. En teoretisk utgångs-
punkt som lyfts fram är Tim Ingolds 
fenomenologiska teori om att världen 
upplevs genom kroppen och att den är 
nära knuten till platsen och upplevelsen 
av denna i förfluten tid. I förlängningen 
innebär detta att nutidens människor inte 
kan förstå och uppfatta förhållandena 
mellan exempelvis ljus och mörker på 
samma sätt som medeltidens befolkning 
då våra sinnen är formade av dagens liv 
och samhälle.

Avhandlingens huvudtitel Rum utan 
utsikt är finurlig och ger skönlitterära refe-
renser; faktum är att Michael Gilberts kri-
minalroman They Never Looked Inside 
(från 1948) fick titeln Rum utan utsikt på 
svenska! Det är först genom undertiteln 
Fönster och ljus i medeltida byggnader 
som det breda innehållet framträder klart 
och tydligt. Arbetet har vidare två valda 
geografiska avgränsningar för djupstu-
dier: Gotland och Uppland. Båda land-
skapen är synnerligen väl valda. Gotland 
har ett synnerligen gott läge beträffande 
profant och kyrkligt källmaterial utifrån 
frågeställningarna och Uppland har ett 
rikt bevarat arkeologiskt material från så-
väl städer som andra sociala miljöer på 
landsbygden. Förvisso är källmaterialen i 
sig i respektive landskap olika men detta 
bidrar till nya infallsvinklar och kontextu-



bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021 103

 recensioner

ella sammanhang som kompletterar var-
andra. Det är viktigt att understryka att 
avhandlingen ingalunda stöds enkom på 
dessa två landskap då utblickar sker mot 
övriga Sverige och Norden i två gediget 
underbyggda tematiska kapitel; undersök-
ningen speglas således mot ett stort geo-
grafiskt landområde.

Metodologiskt arbetar Qviström med 
att kombinera arkeologiskt och histo-
riskt källmaterial. Det av Janken Myrdal 
lanserade källpluralistiska tillvägagångsät-
tet betonas liksom andra forskare som 
framhåller vikten och nödvändigheten av 
att kombinera olika typer av källor för 
medel tidens ofullständiga lämningar.

Fönster, ljus och utsikt är sådant som 
nutidsmänniskan tar för givet i samband 
med uppförandet av dagens byggnader 
men som avhandlingen visar var detta 
något som spelade en underordnad roll 
i den tidiga medeltida arkitekturen. Våra 
äldsta stavkyrkor och bostadshus hade 
ytterst begränsade ljusinsläpp. Vad kyr-
korna beträffar tänker jag som konsthis-
toriker att helgedomen inte var platsen 
för utsikt utan snarare insikt och intros-
pektion. Triumfkrucifixet kanske nåddes 
av lite ljus från de högt placerade små 
fönstren (täckta med urinblåsor) och Ma-
riaaltarets helgonbild framträdde medelst 
fladdrande vaxljuslågor. Ett medvetet ljus-
insläpp exemplifieras med Lyngsjö kyrka i 
Skåne. Ljuset från ett lågt sittande fönster 
i kyrkans södra mur framhäver nämligen 
altarets frontale i förgylld koppar med 
Jungfru Maria som centralt motiv. Här 
kan en viktig liturgisk aspekt läggas till då 
detta är platsen för eukaristien och altaret 
är det sanna bordet, mensa. Det är för-
visso inte klarlagt när prästens position 
förändrades från att stå bakom altaret 
till framför; dock alltid med ryggen mot 

menigheten och ansiktet mot öster, i rikt-
ning mot Jerusalem och soluppgången.

Det är allmänt känt att fönsteröpp-
ningarna blev större under den period 
som benämns gotiken samtidigt som kyr-
kobyggnaderna blev högre och kyrkorum-
men utvidgades. Den arkitektoniska ny-
modigheten är spetsbågen som möjliggör 
högre byggnader tillsammans med  bruket 
av ribbkryssvalv och masverksfönster med 
glasmålningar. I Frankrike, Île-de-France, 
uppkommer detta arkitektoniska bygg-
nadssätt genom abbot Sugers ombyggnad 
av benediktiklosterkyrkan Saint-Denis på 
1140-talet. I övriga Europa och Norden 
anammades stilen under kommande år-
hundrade. Om någon till äventyrs reage-
rar på att jag brukar det av Giorgio Vasari 
på 1500-talet brukade konceptet gotik då 
det knappast var aktuellt för medeltidens 
människor… Förvisso inte, men noteras 
bör att Suger själv var ytterst medveten 
om det nydanande i byggnationen. Hans 
skrift Liber de rebus in administratione 
sua gestis och supplementet Libellus de 
consecratione ecclesiae S. Dionysii, be-
handlar de arkitektoniska förbättring-
arna, kyrkans konstskatter och flera pas-
sager innehåller uppenbara redogörelser 
om byggnadens nya ljusförhållanden. 
Följaktligen kallar han koret för opus no-
vum omväxlande med opus modernum 
medan den gamla karolingiska basilikan 
benämns opus antiquum.

Qviström har förtjänstfullt kartlagt 
före komsten av glasmålningar i både 
profana och kyrkliga miljöer. Hon beto-
nar att glasmålningarnas syfte inte var 
att släppa in ljus, utan det färgade ljuset 
skulle leda tankarna till det gudomliga 
och vidare till det himmelska Jerusalem i 
enlighet med abbot Sugers estetiska och 
teologiska ideal. De praktfulla färgstarka 

glasen liknade ädelstenar och kyrkans  
andra dyrbarheter i guld speglade likaså  
det himmelska. För att accentuera lju-
sets roll kan följande inskription, som 
ursprungligen fanns i den förgyllda 
bronsporten i Saint-Denis huvudingång, 
citeras:

”Häpna icke över guldet och kostna-
den utan över konstfärdigheten i detta 
verk. Lysande är det ädla arbetet, men 
dess ädla lyskraft skall tjäna till att upp-
lysa sinnet så att det må färdas med det 
sanna ljuset till Det Sanna Ljuset där Kris-
tus är den sanna dörren.”

Däremot glöms ofta den bakomlig-
gande praktiska aspekten d.v.s. varför 
kyrkorna under gotiken hade behov av 
utbyggnad. Talrika altaren och grundan-
det av nya stiftelser krävde utrymme och 
personal. Suger berättar att hans helge-
dom var överbefolkad på grund av alla 
tillresande pilgrimer på de stora festda-
garna, varför munkarna knappt kunde 
ta emot den heliga nattvarden. Med ett 
modernt ord utgjorde den gamla kyrkan 
ett arbetsmiljöproblem. Ett mer holis-
tiskt och hermeneutiskt sätt att närma 
sig den gotiska katedralen har Andreas 
Speer i “Is there a Theology of the Go-
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thic Cathedral? A Re-reading of Abbot 
Suger’s Writings on the Abbey Church 
of S.-Denis”, i The mind’s eye: art and 
theological argument in the Middle Ages 
(red. Hamburger, Jeffrey F. & Bouché, 
Anne-Marie).

Det ligger inte inom ramen för denna 
avhandling att nämna vilka nya bildmotiv 
som inkorporerades i katedralerna under 
gotiken, men jag kan inte låta bli att näm-
na De visa och fåvitska jungfrurna (Matt 
25:113) som ibland kompletterar fram-
ställningar av Yttersta Domen. Det är i 
allra högsta grad ett ljusrelaterat motiv då 
jungfrurna faktiskt bär på lampor, de visa 
sparade på lampoljan medan de fåvitska 
lät oljan brinna upp varpå sistnämnda 
grupp missade tåget till den himmelska 
bröllopsfesten. 

Som ovan nämnts behandlar ett kapi-
tel också fysisk belysning där olika typer 
av ljus, ljuskronor, lampor och andra ljus-
redskap redovisas och diskuteras. Några 
exempel på ljuskällor i kyrkokonsten 
är avbildade på s. 97. Ibland har dock 
önskan om att hitta en ljuskälla varit för 
stark vilket exemplet i Martebo kyrka på 
Gotland visar. Det är inte fråga om en 
lamp- eller blosstav utan mannen är en 
elakt grinande bödel med ett pinored-
skap, ett gissel, som hudflänger Jesus. 

Bostäder, förrådsbyggnader, kyrkor 
och kastaler, fönsterglas och infattning-
ar, masverk, ja säg det som inte behand-
las ur ett ljusperspektiv i denna avhand-
ling. Sammantaget bidrar allt detta med 
ny kunskap och intressanta utblickar 
görs återkommande mot 1500- och 1600- 
talets byggnationer och det allt större be-
hovet av fönsterglas som i sin tur leder 
till uppkomsten av nya glasbruk. Denna 
recension lyfter endast ett urval perspek-
tiv och hade kunnat vara längre. Avhand-

lingen utgör ett imponerande arbete som 
kommer att vara till stor nytta för den 
framtida forskningen.

Carina Jacobsson
Universitetslektor, Fil. dr och docent i 

konstvetenskap Uppsala universitet
carina.jacobsson@konstvet.uu.se

nad från avhandlingen som var hälften så 
stor till formatet och med mjuka pärmar, 
så är nyutgåvan ett praktverk i stort for-
mat. Avhandlingen förtjänar också denna 
satsning då den i dryga trettio år har va-
rit standardverket över Nordiska museet 
inom ämnet arkitektur och dessutom är 
ett av de mest betydande bidragen till den 
svenska 1800-talsarkitekturens historia. 
Utöver en till största delen ny inledning 
och ett nytt avslutande kapitel är det rika 
bildmaterialet i mina ögon den kanske 
viktigaste och största anledningen som 
kan motivera inköp för den läsare som 
redan har avhandlingen i bokhyllan och 
läst den. Föregångaren innehöll förvisso 
också illustrationer, men de var färre och 
p.g.a. storleken på boken något mindre 
lättillgängliga. Den nya boken har också 
en betydligt mer inbjudande och attraktiv 
layout som kan tilltala en bredare publik. 

Titeln har också förändrats och är 
tydligt dubbelbottnad – Minnets tempel. 
Den förskjuter perspektivet en aning på 
ett intressant sätt och fungerar bättre till 
bokens forskningsfråga än den ursprung-
liga. Byggnadens funktion sätts här i re-
lation till den samtida byggnadskonstens 
bevarande av äldre tiders formspråk på 
samma sätt som dess samlingar utgör 
materiella minnen – därigenom uppmärk-
sammar han oss tydligare på hur Nordi-
ska museet både i uttryck och innehåll 
bevarar, förvarar och bär det förflutna 
genom tiden. Uttrycket tempel i relation 
till museal verksamhet användes för öv-
rigt redan av Hazelius och är ytterligare 
ett band till tiden och dess tankevärld. 
Den delvis omskrivna inledningen har 
fått en ännu starkare, sammanhängande 
historiografisk prägel som ger läsaren 
en uppfattning om dominerande tanke-
gångar i tidigare forskning om Nordiska 

Mårtelius, Johan, Minnets tempel. Isak 
Gustaf Clason: Nordiska museet och 
1800-talets arkitekturvärld. Nordi ska mu-
seets förlag 2020, 248 sidor. isbn 978-91-
7108-613-6.

Som nybliven doktorand i konstvetenskap 
fick jag förtroendet att recensera Johan 
Mårtelius doktorsavhandling Göra arki-
tekturen historisk: om 1800-talets arkitek-
turtänkande och I G Clasons Nordi ska 
museum som gavs ut av Ordfront. Re-
censionen återfinns i Valör: Konstveten-
skapliga studier nr 7 (1988). I år blev jag 
tillfrågad om jag kunde tänka mig att 
recensera Minnets tempel. Isak Gustaf 
Clason: Nordiska museet och 1800-talets 
arkitekturvärld, som enligt förordet är en 
”varsamt reviderad och rikt illustrerad” 
nyutgåva av Mårtelius avhandling i Nordi-
ska museets förlags regi! Det här innebär 
att tiden i någon mån upphävs eller att 
cirkeln sluts. Därför har jag letat fram 
sagda årgång i Valör för att ha min förra 
recension i handen som metatext.

Det är inte alla forskningsresultat som 
tål tidens tand, men i det här fallet är ny-
utgåvan i högsta grad motiverad. Till skill-
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museets tillkomstprocess. De följande två 
inledningskapitlen öppnar sedan upp och 
vidgar perspektivet både bakåt historiskt 
i ett svenskt sammanhang och i museets 
samtid via internationella utblickar, innan 
boken i resterande kapitel landar i bygg-
nadens projektering och genomförande.

Det första kapitlet har fått en ny och 
bredare rubrik: ”1800-talets arkitekturro-
mantik” som är hämtad ur avhandlingens 
förutvarande underrubrik. Författaren 
ger i kapitlet en idéhistorisk bakgrund 
om arkitekturen som litterär metafor un-
der romantiken. En äldre generation från 
början av 1800-talet och deras inbördes 
relationer presenteras också. De knyts 
samman av släkt- och vänskapsband med 
den generation som sedan förverkligade 
Nordiska museet. Framför allt är det 
de två vännerna Johan August Hazelius, 
far till Artur Hazelius, och patriotiska 
Manna samfundets ledare Carl Jonas Love 
Almquist, senare ordförande för det likar-
tade Manhemsförbundet, som introduce-
ras. Kapitlet ägnas huvudsakligen åt Alm-
qvist och hans arkitekturmetaforer i olika 
texter, medan Hazelius den äldre behand-
las mer i förbigående. Några utblickar 
mot Europa ingår även i redogörelsen. 
Ett mer utförligt resonemang om hur de 
romantiska resonemangen om arkitektur 
och samhälle kom att påverka museet 
hade varit önskvärt för att tydligare knyta 
ihop idétrådarna.

Det andra kapitlet har fått behålla 
både huvudrubrik och underrubriker. 
Carl Rupert Nybloms tudelning av este-
tiken i en spekulativ och en empirisk 
gren på 1880-talet har fått ge namn åt  
huvudrubriken ”Arkitekturens tudelning”. 
I det här kapitlet ges läsaren en ingående 
orientering i den arkitekturhistoriska de-
batten under 1800-talet. Före 1800-talet 

var arkitekturteoretikernas uppdrag att 
formulera preskriptiva ideal där det bygg-
da bedömdes utifrån hur väl det motsva-
rade idealen som var deras utgångpunkt. 
Teorin kom först, därefter praktiken. 
På 1800-talet skedde en förändring och 
kopplingen mellan ideal och verklighet 
brast när den historiska verkligheten bör-
jade betraktas som en självständig gren 
inom estetiken. Man upphör att utgå från 
att byggnaderna följer ett på förhand gi-
vet ideal för att i stället genom empiriska 
undersökningar ta reda på hur de faktiskt 
sett ut, bl.a. i syfte att ge inspiration till 
utövande arkitekter. Teorins vita ideala 
antika byggnader visar sig ha ringa kopp-
ling till verkligheten, i själva verket var de 
polykroma. 

Mårtelius visar således processen där 
nya arkitekturhistoriska upptäckter med 
tiden leder till att man kasserar ett äldre 
kvalitetsevolutionärt betraktelsesätt. Det 
ersätts av en historiesyn som erkänner 
att byggnadskonsten historiskt omfattats 
av lokala variationer och ibland retarda-
tioner som bör beskrivas i stället för att 
bedöma allt utifrån en normativ tanke. 
Nya spridningsvägar och viktiga arkitek-
turhistoriska spridningsnoder identifie-
ras. Mårtelius pekar ut hur bl.a. Hittorff 
på 1820-talet lyfter fram den arabiska ar-
kitekturen som förmedlare av antika ideal 
till medeltidens Frankrike. Även andra 
centrala gestalter inom arkitekturteorin 
behandlas i kapitlet som Durand, Schin-
kel, Semper, Ruskin och Viollet-le-Duc. 
Efter denna breda idé- och arkitektur-
historiska bakgrund kommer Mårtelius 
sedan in på Isak Gustaf Clason och de 
teoretiska utgångspunkter som vägledde 
honom i hans yrkesverksamhet. Clason 
tycks ha varit väl inläst på ovanstående 
författare och inspirerades främst av Sem-

per och Ruskin. För honom var framför 
allt fyra punkter av vikt: polykromins roll 
i den antika arkitekturen, murverkets 
anknytning till textil, arkitekturhistorisk 
formsyntes och avståndstagandet gente-
mot Durands schematik till förmån för 
en mer organiskt utformad arkitektur. 
Clasons tidiga verk diskuteras sedan mot 
denna bakgrund.

De resterande tre kapitlen vrider och 
vänder därefter på Nordiska museet uti-
från olika nyckelord som enligt författa-
ren karakteriserar byggnaden: museum, 
palats, folkhall, tempel och basilika. Mår-
telius spårar här de utvecklingslinjer som 
arkitekten arbetat efter. Egentligen är det 
inte så mycket det byggda verket som är 
föremålet för hans undersökning utan 
mer det planerade museet som i omfatt-
ning och volym var avsevärt större och 
mer imponerande tänkt. Trots att vi idag 
uppfattar det museum vi har för ögonen 
som imposant är det ändå en tummetott 
i jämförelse med vad det var tänkt att bli. 
Innan han kommer in på huvudämnet 
igen vidgar författaren åter perspektivet 
och läsaren får en duvning i museitankens 
historia från 1700-talet och framåt. Mår-



106 bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021

 recensioner

telius ser de kungliga och adliga palatsens 
konstsamlingar och de salar de inrymdes 
i som en förebild för konstmuseernas 
rumsliga disposition med gallerier och fil-
system. De etnografiska museernas histo-
ria visar sig vara en annan och därmed är 
förebilderna annorlunda. Den typ av sam-
lingar som de huserar förlades initialt inte 
till museer utan ingick i världsutställning-
arna. Den närmaste förebilden för Nordi-
ska museet blir då Palais de l’industrie i 
Paris från 1855 som hade en helt annan 
uppbyggnad än de samtida konstmuse-
erna. I likhet med Nordiska museet be-
står byggnaden i huvudsak av en enda 
stor hall i stället för en svit av rum. 

Till Nordiska museets historia hör 
också förutsättningarna för dess till-
komst. På 1870-talet börjar Hazelius en-
gagera sig i tanken på ett museum för 
sina samlingar av bl.a. allmogeföremål. 
En insamling ger 1876 grundplåten till en 
byggnadsfond och 1880 inrättas stiftelsen 
och får sin styrelse. År 1882 erhåller man 
den önskade tomten på Djurgården och 
Hazelius ger sig sedan ut på en studie-
resa till över hundra europeiska museer. 
En internationell arkitekttävling utlystes, 
men resultatet blev en besvikelse – inget 
av förslagen var praktiskt genomförbart 
även om W. Manchot i Mannheim fick 
första pris. I slutändan internrekryterade 
man arkitekten Magnus Isaeus som sedan 
1880 suttit i Nordiska museets styrelse 
och som samarbetade med sin förut-
varande elev Isak Gustaf Clason. Enligt 
arbetsfördelningen dem emellan skulle 
Isaeus göra planen och Clason fasaden. 
De gav sig också iväg på en studieresa, 
bl.a. till London och Amsterdam, där de 
lät sig inspireras av Waterhouse Natural 
Museum of History och Cuypers Rijks-
museum. Olyckligtvis blev Magnus Isaeus 

sjuk och avled oväntat 1890 vilket ledde 
till att den unge Clason fick överta hela 
projektet. 

I stället för att genomföra Isaeus kon-
struktion och plan omarbetade Clason 
dem efter eget huvud. Han historiserade 
planen och övergav den ursprungligen 
tänkta järnkonstruktionen till förmån för 
murade väggar och valv. Det senare inne-
bar också att ett försträvningssystem blev 
nödvändigt vilket i sin tur påverkade ex-
teriörens utseende. De historiska referen-
serna i form och ornamentik valdes oftast 
utifrån deras kongenialitet med projektets 
grundidé som nordiskt folkmuseum där 
både svenska och danska influenser kan 
avläsas. Hazelius var också en varm skan-
dinavist och påverkade aktivt projektet. 
Som exempel kan nämnas att bokens 
författare anser att Vadstena slott varit 
en viktig inspirationskälla. Det är fasci-
nerande läsning att följa Mårtelius i hans 
rekonstruktion av den stora uppsättning 
av inspirationskällor inom och utom Sve-
rige som i stort och smått förenades av 
Clason till en magnifik historisk arkitekto-
nisk syntes. Även byggnadsmaterialet som 
från början avsågs vara tegel ersattes med 
natursten. Allt detta måste ha inneburit 
en enorm kostnadsökning, så det är inte 
underligt att projektet inte kunde genom-
föras i dess helhet.

Det var inte bara fysiska byggna-
der som inspirerade Clason utan också 
den gamla nordiska sagalitteraturens 
konunga hallar. Därför blev det också 
den stora centralhallen som skulle uppfö-
ras först. När det visade sig att man inte 
skulle mäkta med att bygga hela kom-
plexet omarbetade Clason hallen något 
så att den blev en självständig enhet. I 
den ursprungliga avhandlingen fanns inte 
något avslutande kapitel som knöt ihop 

den informationstäta berättelsen, men 
den nya boken har försetts med ett tydligt 
avslut vilket är ett klokt val. Sammantaget 
är det en mycket läsvärd bok som vittnar 
om stor beläsenhet. Spännvidden från 
arkitekturteoretisk debatt till närgången 
analys av det enskilda verket är omfattan-
de och mycket givande. Den ger en god 
introduktion till 1800-talets arkitektur-
uppfattning och demonstrerar tydligt en 
ambition som Clason delade med andra 
samtida arkitekter att skapa självständiga 
synteser från byggstenar ur historiens 
formvärld och inte som eftervärlden ib-
land hävdat enbart imitera dem.

Britt-Inger Johansson
professor

Konstvetenskapliga institutionen 
Uppsala universitet

britt-inger.johansson@konstvet.uu.se
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Nerdal, Frida, Arkitekt Elsa Sundling. Av 
lust och ohejdad vana. Balkong förlag 
2020, 254 sidor. isbn: 978-91-8755-339-4.

Av en slump hittade journalisten Eber-
hard Fehmers en artikel i Bonniers Må-
nadstidning från 1936 om en ung svenska 
som var verksam som arkitekt i Paris. 
Han berättade om detta för Bobo Hjort 
som i sin tur kontaktade sin tidigare kol-
lega Claes Caldenby på Chalmers. Tack 
vare detta fick arkitektstudenten Frida 
Nerdal möjlighet att ägna sitt examensar-
bete åt denna idag i stort sett bortglömda 
arkitekt. Glädjande nog nöjde sig Frida 
Nerdal inte med att skriva en studentupp-
sats utan arbetade vidare med projektet, 
vilket nu har resulterat i en mycket intres-
sant och omfattande bok.

Att skriva en arkitektbiografi är en 
diger uppgift. Det är många arkiv som 
behöver gås igenom, tidningsartiklar att 
läsa, ritningar att studera och ett stort 
pussel att lägga för att få ihop en sam-
manhängande berättelse. Detta är ett nog 
så svårt arbete när personen ifråga är en 
välkänd man verksam i Sverige och ihåg-
kommen i vår tid. Desto svårare blir arbe-
tet när undersökningsobjektet är en kvin-
na som var verksam i en mansdominerad 
bransch och som under stora delar av sitt 
yrkesliv bodde utomlands. Trots att Elsa 
Sundling arbetade hela livet som arkitekt 
finns hennes signatur på ytterst få ritning-
ar, även när det finns bevis för att hon 
haft en ledande roll i projekten. I stället 
var det hennes manliga kollegor som fick 
den äran. Så hur är det då ens möjligt 
att lägga ett pussel där så många bitar 
saknas och andra har fått fel färg? Frida 
Nerdals ingång blev Kungliga bibliotekets 

digitaliserade tidningsarkiv. Det visade sig 
nämligen att Sundling var uppmärksam-
mad av sin samtid. I tidningsarkivet finns 
ett femtiotal artiklar som berör henne. 
Många handlar dock mer om fenomenet 
Elsa Sundling, en yrkesverksam kvinna 
som gör sig en karriär i Frankrike, än om 
de projekt hon arbetade med. Nerdal har 
sedan ofta fått fram information om de 
summariskt nämnda projekten genom att 
söka på Elsa Sundlings kollegors namn.

Så vem var då Elsa Sundling och vad 
utförde hon? Elsa, som Nerdal konse-
kvent kallar henne, föddes 1902 och växte 
upp i Motala och Borensberg där hennes 
far gjorde sig en förmögenhet på elkraft. 
Hon var konstnärligt lagd och sökte sig 
1920 till Stockholm där hon gick på den 
då nyöppnade Edward Berggrens och 
Gottfrid Larssons målarskola. Efter ett 
par års studier gifte sig Elsa med den 26 
år äldre Edward Berggren. Ett äktenskap 
som dock endast varade ett och ett halvt 
år och i praktiken ännu kortare, då Elsa 
redan efter knappt ett år lämnade maken 
i Sverige och flyttade till Paris. Där gick 
hon först på École nationale des Arts 
Décoratifs, den konsthantverksskola där 
art deco-stilen hade sitt starkaste fäste. 
Elsa kom under denna utbildning mer 
och mer att intressera sig för arkitektur 
och 1928 kom hon in på École Spéciale 
d’Archtecture som var en av Paris största 
arkitekturskolor. När Elsa läste på sko-
lan fanns där tre kvinnliga elever. Sedan 
starten 1865 hade endast nio kvinnor 
genomgått utbildningen. En intressant 
detalj som Nerdal lyfter fram är att det 
var enklare för utländska kvinnor att få 
utbilda sig i Paris än för de franska, då de 
utländska kvinnorna ansågs vara mindre 
kvinnliga och av den anledningen kunde 
ses som mer jämlika männen.

Som nyutbildad arkitekt arbetade Elsa 
först hos Auguste Perret, som har gått till 
historien som den armerade betongens 
fader. Därefter arbetade hon fem år med 
Maurice Gridaine och ritade 17 biogra-
fer. Hon specialiserade sig under denna 
tid på akustik och betongkonstruktioner. 
Tyvärr finns ingen av biograferna kvar 
idag. Efter ett mellanspel i Sverige, där 
hon bland annat var chefsarkitekt för 
Motalautställningen 1937, flyttade Elsa 
återigen till Paris där hon senare levde un-
der svåra förhållanden i det ockuperade 
Frankrike. Efter kriget arbetar hon hos en 
av Frankrikes ledande arkitekter, Marcel 
Lods, med återuppbyggandet av det sar-
gade Europa. Bland annat ledde hon ar-
betet med att ta fram en generalplan för 
Mainz i Tyskland. Planen var dock alltför 
radikal i sin strikt modernistiska hållning, 
med en konsekvent genomförd funktions-
separation, och kom aldrig att realiseras. 
1949 blev Elsa platschef för Bureau Lods 
i Tanger i Marocko. De nordafrikanska 
kolonierna användes vid denna tid som 
experimentverkstad av franska arkitekter 
som ville testa nya tekniker. Under sin tid 
i Tanger ansvarade Elsa för flera omfat-
tande byggnadsprojekt. 1952 flyttade hon 
tillbaka till Sverige där hon bland annat 
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arbetade med Uppsalas generalplan och 
centrumplan, var anställd vid länsarki-
tektkontoret i Uppsala län och senare 
blev vice stadsarkitekt i Västerås. Västerås 
kom att bli hennes sista bostadsort då 
hon 1964 dog av en hjärtinfarkt, endast 
62 år gammal. 

Så hur har Frida Nerdal lyckats skildra 
Elsa Sundlings liv och gärning? Med tan-
ke på det fragmentariska källmaterialet 
har hon klarat det väldigt bra. Elsa själv 
har inte sparat några dagboksanteck-
ningar eller ritningar. Däremot var hon 
en entusiastisk fotograf och hennes fo-
tosamling har hennes släktingar bevarat. 
Tyvärr fotograferade hon dock sällan sina 
egna verk. Elsa levde i sin ungdom ihop 
med den franska läkaren Lucette Maire-
Delcusy. Deras tioåriga relation fick ett 
abrupt slut när Lucette valde en mer kon-
ventionell väg och gifte sig. Elsa levde 
dock så starkt kvar i hennes minne att 
hon på sin ålders höst skrev en biografi 
om Elsa med fokus på hennes teckningar 
och deras gemensamma liv i 1920- och 
30-talens Paris. Biografin har naturligtvis 
varit ovärderlig i arbetet med denna bok, 
men ibland har dess innehåll fått väl stort 
utrymme. Exempelvis hade avsnittet om 
vilka restauranger Elsa och Lucette bru-
kade besöka kunnat kortas rejält. Tillsam-
mans med bristen på arkitekturhistoriskt 
källmaterial i form av ritningar och be-
varade byggnader har detta medfört att 
även den nu recenserade boken främst 
handlar om Elsas liv och mindre om de 
verk hon arbetade med. 

Man kunde också önska att boken be-
arbetats lite mer innan den gick i tryck. I 
vissa delar är texten ostrukturerad, ibland 
så pass att det kan vara svårt att hänga 
med och det finns en hel del korrektur-
fel. Men det som jag tycker är den största 

bristen är att det bildmaterial Nerdal har 
lyckats få tag i inte har använts bättre. Bil-
derna har inte numrerats, det finns inga 
hänvisningar i texten till dem och bildtex-
terna är ofta väldigt summariska. Detta 
är dock brister som det går att ha för-
dragsamhet med då innehållet är så pass 
intressant.

Jag har med stor behållning läst Frida 
Nerdals skildring av Elsa Sundlings liv 
och gärning. Hon har med denna bok vi-
sat att det går att bredda bilden av 1900- 
talets arkitekturhistoria. Vi får hoppas att 
detta är den första av en hel rad arkitekt-
biografier om våra kvinnliga pionjärer.

Anna Micro Vikstrand
Universitetslektor vid Institutionen för 

musik och bild, Linnéuniversitetet
anna.micro.vikstrand@lnu.se

att de värdefulla altarskåpen behandlas 
tillsammans i anslutning till avsnittet om 
senmedeltiden, de anslående gravmonu-
menten och den enastående tornhuven 
under texten om barockens tid samt de 
stora restaureringarnas tillskott under re-
dogörelsen för 1800- och 1900-talet. Det 
välgörande är att både förändringarna 
som kyrkan genomgått, oavsett de som 
framgår av arkivalier och de som går att 
läsa ut av byggnaden, dels kopplas till his-
toriska skeenden, dels och inte minst till 
verkliga personer, till aktörer med en vilja 
som sätts in i ett historiskt sammanhang. 

Den röda tråden i berättelsen utgör 
egentligen inte domkyrkan utan stiftets 
biskopar, även om biskoparna ingalunda 
lyfts fram som de enda som verkat för 
domkyrkans omvårdnad och förändring. 
Boken innehåller rikligt med exempel på 
biskopar med intresset på helt andra sa-
ker, i äldre tid inte sällan på sina egna 
materiella omständigheter medan dom-
kyrkan förföll. Men det finns flera bisko-
par som tagit, eller på rimliga grunder 
kan tillskrivas, initiativ till utvidgningar 
och anskaffande av konstföremål eller 
som understött domkyrkan med dona-
tioner och testamenten. Andra biskopar 
har mer indirekt påverkat utformningen, 
då de drivit frågor kring kyrka och för-
samling som sedan avspeglats i rummet. 
Kungar, stadens borgare eller stiftets 
präster har understött biskopen genom 
gåvor till domkyrkans förskönande. Bi-
skopar med intresset åt annat håll kan ha 
givit plats för domprostar eller sysslomän 
att driva kyrkans upprustning. Detta ak-
törsperspektiv eller byggherreperspektiv 
ger också färg åt berättelsen och tar ner 
det stora byggnadskomplexet till en mer 
personlig nivå.

Men berättelsen om domkyrkan ger 

Bedoire, Fredric, Katedralen i Västerås. 
Andligt och världsligt under åtta sekel. 
Bokförlaget Langenskiöld 2019, 400 si-
dor. isbn 978-91-88439-42-0.

Med sin bok om Västerås domkyrka lyf-
ter arkitekturhistorikern Fredric Bedoire 
på ett många gånger fängslande sätt 
fram den kanske minst kända av landets 
medeltida domkyrkor samtidigt som han 
visar på styrkan i byggnadsmonografin – 
en bok om en byggnad – som form och 
metod.

Skildringen av domkyrkan följer en 
kronologisk utvecklingslinje, uppdelad så 
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också en lärorik bild av rikets historia, ge-
nom biskoparnas samröre med regenter 
och tillfällen då händelser i Västerås fått 
avgörande historisk betydelse. Den teck-
nar även den under lång tid lilla stadens 
och det långsträckta stiftets historia. Man 
får följa domkyrkans skiftande ekonomi, 
från medeltidens rikedom med stor av-
kastning av bergsbruket i stiftet, till en 
fattig tid då donerade mässhakar eldades 
upp för att utvinna den smälta metallen 
ur silver- och guldtråden, till kostsamma 
dekormålningar från 1800-talet som togs 
bort redan efter ett drygt halvsekel. Även 
utanför domkyrkans murar tar boken upp 
de förändringar som hör samman med 
dess verksamhet. Gymnasiet, med sina 
äldsta byggnader på kyrkogården, och 
förändringarna av biskopsgård, konsisto-
riehus och anslutande gator finns med.

Som Bedoire framhåller är det snart 
hundra år sedan domkyrkan senast äg-
nades en mer omfattande skildring, och 
mer ingående tidigare studier av den är 
få. Orsakerna är att den har en komplice-
rad byggnadshistoria, som blev än svårare 
att reda ut efter 1850-talets ombyggnad 
av pelare, valv och muröppningar. Några 
grundmurar har inte heller påträffats av 
tidigare kyrkobyggnader på platsen, och 
den arkeologiska dokumentationen är 
bristfällig. Författaren har tagit det goda 
greppet att inte komma med svar utan 
lägger fram de ovissheter som finns kring 
vissa delar av främst den medeltida histo-
rien före 1400-talet. Det som saknar en 
klar och förklarlig historia lämnas inte åt 
sidan.

Trots det breda greppet på kyrkomil-
jön, biskoparna och historien på 350 rikt 
illustrerade sidor blir framställningen 
inte tunn och gör inte heller stora hopp 
i tiden. Tvärtom lägger författaren åter-

kommande fram viktiga nytolkningar av 
skeenden, sätter in förändringar och ställ-
ningstaganden i större sammanhang och 
relaterar domkyrkan i Västerås till sam-
tida motsvarigheter på annat håll. Rönen 
är väl underbyggda i arkivalier, i detaljer i 
byggnaden, konsten och föremålen samt i 
ett kunnigt och kritiskt historiskt förhåll-
ningssätt.

Som bokproduktion har Bokförla-
get Langenskiöld och formgivaren Carl 
Åkesson på ett skickligt sätt löst dagens 
problem med en bildkvalitet av stor varia-
tion mellan lågupplösta digitala färgbilder 
till skarpa glasplåtsfotografier i svartvitt. 
Möjligen kunde några fler inledande bil-
der av domkyrkans nuvarande utseende 
underlättat läsningen, liksom några fler 
löpande rekonstruktionsskisser. Även om 
sådana måste bli spekulativa kan de stöd-
ja texten. Några korrekturfel finns som 
lätt kunnat åtgärdas men skämmer inte 
resultatet. Boken har en vacker formgiv-
ning med textformat, bildsättning och läs-
snöre som väl underlättar läsningen.

Den äldsta domkyrkan, påbörjad om-
kring 1250, utgjorde en av landets äldsta 
tegelkyrkor. Efter en aldrig fullföljd om-
byggnad på 1360-talet försåg biskop Lyde-
ke Abelsson i slutet av 1400-talet kyrkan 
med ett stort och ljust kor, snart försett 
med fyra ännu bevarade flandriska altar-
skåp. Reformationen drabbade kyrkan 
hårt, mest för dess lojala biskopar som 
erbjöd kung Gustav Vasa att konfiskera 
fler av kyrkans praktföremål än han själv 
begärde. Johan III sökte på olika sätt 
kompensera för detta genom att bygga 
upp kyrkans liturgiska skrud igen.

Efter reformationen uppnådde kyrkan 
aldrig en lika god ställning, även om Jo-
hannes Rudbeckius kraftfulla biskopstid 
kom att gynna domkyrkan på olika sätt. 

De överdådiga epitafierna i romersk ba-
rock – över stadens borgare, domprostar 
och någon biskop – och den på Karl XI:s 
initiativ tillkomna tornspiran skylde lite av 
den i övrigt kraftigt försummade domkyr-
kan. 

Det kanske märkligaste gravmonu-
mentet är Erik XIV:s sarkofag från 1797. 
Bedoire visar övertygande att den egent-
ligen var beställd av Gustav III för egen 
del, men efter hans död kom att skänkas 
till Västerås. Att Desprez kraftfulla men 
avskalade form är ett egyptiskt motiv 
framgår av hans skisser.

På 1850-talet genomdrevs en omfat-
tande restaurering, varvid biskop Cristian 
Eric Fahlcrantz sökte rätta till några av 
de oregelbundenheter som Brunius kom-
menterat i sina tryckta reseanteckningar 
från 1849. Den harmoni och ordning som 
Pehr Johan Ekman med Helgo Zetter-
valls biträde gav kyrkorummet fullföljde 
sannolikt biskop Lydekes avsikter med 
1400-talskoret, men upplevdes av Agi Lin-
degren som alltför stram när han 1898 för-
såg valven med en riklig målad dekor. Det 
skedde i en högkyrklig anda som dock  
redan efter något årtionde efterträtts av 
en annan uppfattning. 
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När Erik Lundberg åter omskapade 
rummet 1958–60 byggde han snarare vi-
dare på 1850-talets kyrkointeriör än sökte 
återskapa den medeltida, men mer varie-
rat och med personligt formade konstnär-
liga inslag. En viktig målsättning var att 
markera domkyrkans äldre, mörkare del 
i väster och koncentrera bänkinredningen 
till det stora och ljusa korpartiet i öster. 
En detalj som formades i domkyrkan un-
der 2000-talets första år var en lekhörna 
där barnen kan efterlikna en gudstjänst i 
leken. Sådana ”barnaltare” har sedan fått 
stor spridning till kyrkor över landet.

Västerås domkyrka framstår efter 
detta inte längre som den minst kända 
medel tida domkyrkan. Skildringen har 
lyft fram okända företeelser och nya 
perspektiv för kommande forskning att 
fördjupa sig i. Senare tiders tillskott kan 
kanske bli lika självklara delar av dom-
kyrkan som Tessins tornspira, som i 
alla tider synes ha väckt uppskattning. 
Tänkvärt är att av de uppsvenska dom-
kyrkorna i tegel var det just Västerås som 
kom att pekas ut som sevärdhet av Guide 
Michelin 2012.

Jakob Lindblad
Universitetslektor i konstvetenskap

Konstvetenskapliga institutionen 
Uppsala universitet

jakob.lindblad@konstvet.uu.se

Sandström, Åke, Skellefteå och Sträng-
näs: Moderniseringen av två svenska 
småstäder 1880–1914, Studier i stads- och 
kommunhistoria 42, Stockholm 2018, 
170 sidor. isbn 978-91-88882-45-5.

Hur var det möjligt, frågar sig Åke Sand-
ström, för små städer som Skellefteå och 
Strängnäs att realisera sina stora inves-
teringar i fysisk infrastruktur runt 1900? 
Det handlade bland annat om att instal-
lera ledningar för vatten och avlopp men 
också om att anlägga el-verk och järnvä-
gar. Svaret finner han i: engagerade och 
dugliga stadsbor, tillgång till erforderligt 
kapital och inte minst stadsbornas efter-
frågan på nymodigheterna. På ett annat 
plan skulle man kunna säga att det var 
industrialiseringen av Sverige som gjorde 
det möjligt även för mindre städer att ge-
nomföra resurskrävande infrastrukturella 
satsningar.

Höjer man blicken ovan de under-
sökta städerna kan man konstatera att de 
var relativt sena med sina investeringar i 
ny infrastruktur. Vattenledningar började 
anläggas på 1860-talet, först i de större 
städerna och efterhand i medelstora och 
mindre städer. Mer än hälften av alla stä-
der hade tillgång till kommunalt vatten 
i ledningar när Skellefteå och Strängnäs 
gjorde sina investeringar. En tredjedel av 
nittiotalet städer hade elverk. Det fanns 
således en hel del erfarenhet för de sty-
rande i Skellefteå och Strängnäs att luta 
sig emot. Stadsbornas höga efterfrågan 
kan ha gynnats av att man ville ha samma 
bekvämligheter som erbjöds invånarna i 
andra städer. 

Det finns en del tidigare studier över 
införandet av vatten, avlopp, renhållning 

med mera i de svenska städerna under 
sent 1800-tal. Bara mindre delar av den 
litteraturen har letat sig in bland Sand-
ströms referenser. Hade han även nyttjat 
den detaljerade statistik över kommunala 
finanser som finns tryckt i Bidrag till Sve-
riges officiella statistik, och bearbetad 
på ”Ortshistoria.se”, hade han funnit att 
Skellefteå 1910 hade de högsta kommuna-
la utgifterna per invånare av alla svenska 
städer. Av de olika utgiftsslagen var det 
framför allt fysisk infrastruktur som nåd-
de rekordnivåer. 

För att finansiera projekten hade den 
kommunala utdebiteringen fördubblats. 
Ökningen hade dock skett från en låg 
nivå varför skatteuttaget 1910 fortsatt låg 
under städernas medianvärde. Skellefteå 
tog dessutom upp stora lån och ingen an-
nan stad hade det året så höga utlägg per 
stadsbo för räntor och amorteringar som 
Skellefteå.  

Vid sekelskiftet 1900 styrdes städerna 
efter 1862 års kommunallagar. De tillät 
även små städer att ersätta allmänna råd-
stugan med ett stadsfullmäktige. Sträng-
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Browall, Hans, Stenålder vid Tåkern, 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi-
tets Akademien, Antikvariska serien 57, 
2020, 160 sidor. isbn 978-91-88763-17-4

Östergötlands slättbygd är ett historiskt 
centralområde med en rik och intressant 
förhistoria. Inte minst i stenålderssam-
manhang är det ett viktigt område med 
många kända undersökningar. I boken 
Stenålder vid Tåkern behandlar Hans 
Browall de södra delarna av slättbygden, 
där området kring sjön Tåkern och Dags-
mosse utgör navet för stenåldersarkeolo-
gin. Rikedomen på boplatser och lösfynd 

näs valde sitt första fullmäktige 1875 och 
Skellefteå följde efter 1903. Fullmäktige 
innebar en mer kraftfull och beslutsför 
organisation vilket också kan ha underlät-
tat genomförandet av storskaliga projekt. 
Genom den graderade rösträtten tillför-
säkrades makten åt en elit av välbeställda 
stadsbor. Det fanns dock begränsningar i 
antalet röster per person, först en 100-gra-
dig skala (1868) och senare (1909) högst 
40 röster för en individ. Båda reformerna 
lyser i boken med sin frånvaro. 

Den kommunala rösträtten omfattade, 
som Sandström förtjänstfullt påpekar, så-
väl män som kvinnor. Dock bara myndiga 
kvinnor. Gift kvinna ansågs omyndig och 
saknade därför rösträtt och representera-
des i vallokalen av sin make. Även bolag 
hade kommunal rösträtt enligt tidens 
graderade fyrkskala. Frågan om bolagens 
intressen och inflytande på till exempel 
infrastrukturfrågor blir aldrig klarlagd.

Sandström konstaterar att fullmäktiges 
egna personliga intressen lätt kunde sam-
manfalla med det allmännas bästa. Sam-
tidigt är han mån om att understryka att 
det inte finns några tecken på oegentlig-
heter som korruption och maktmissbruk.   

Det dröjer ungefär hundra sidor in i 
boken innan läsaren får ta del av inves-
teringarna i tung infrastruktur. Dessför-
innan har vi kunnat läsa om: stadsplane-
ring, polis, nykterhet, utbildning, kultur 
och fritid. Det hade förtjänat påpekas att 
städerna inte hade några obligatoriska 
skyldigheter inom flera av dessa områ-
den. Den högre utbildningen var till ex-
empel en statlig angelägenhet och kyrkan 
hade ansvaret för folkskolan. Kultur och 
fritid var också frivilliga åtaganden vilket 
mer än väl kan förklara städernas begrän-
sade insatser och bristande engagemang 
(s. 88–90).   

Boken är välskriven och lättläst, språ-
ket målande. Med en rad citat ur den 
samtida lokalpressen fångas tidsandan 
och hur myndigheter och allmänhet såg 
på den stadsomvandling som pågick 
framför deras ögon. Även om det fanns 
många förebilder från andra städer var 
besluten i stadsfullmäktige inte själv-
klara utan kunde fattas först efter åratal 
av utredningar och ibland sköts plane-
rade projekt på framtiden. Genom Åke 
Sandströms undersökning får vi ett vik-
tigt bidrag till kunskapen om hur livet i 
småstäder uppfattades och förändrades 
årtiondena runt 1900 och hur storskaliga 
projekt genomfördes.  

Lars Nilsson
Professor emeritus

Historiska institutionen 
Stockholms universitet

lars.nilsson@historia.su.se

visar att trakten har varit attraktiv både 
under mesolitikum och neolitikum. För-
utom sjön med angränsande våtmarker, 
har säkert också närheten till Omberg, 
Vättern och höglandskanten bidragit till 
ett bra läge.

Den enskilt mest kända stenåldersläm-
ningen i området är utan tvekan Alvastra 
pålbyggnad, belägen vid Ombergs fot, 
ett par kilometer från Dagsmosse. Med 
svenska mått är platsen unik och den har 
varit föremål för flera utgrävningar, först 
under perioden 1909–1930, sedan återi-
gen 1976–1980. Pålbyggnaden är daterad 
till mellanneolitisk tid och har inslag av 
både trattbägarkultur och gropkeramisk 
kultur. Det är fortfarande en på många 
sätt gåtfull anläggning men den verkar ha 
använts som mötesplats och för att utföra 
ritualer. Flera publikationer behandlar 
pålbyggnaden och under senare år har 
den väckts till liv igen genom en ny digi-
tal forskningsportal på Statens historiska 
museer, där den arkeologiska dokumen-
tationen från utgrävningarna gjorts till-
gänglig.

Med detta som bakgrund handlar 
Stenålder vid Tåkern egentligen inte 
om själva pålbyggnaden, utan om dess 
omland. Browall, som tidigare forskat 
och skrivit om pålbyggnaden, och som 
medverkade i utgrävningarna 1976–1980, 
fokuserar här istället på det omgivande 
landskapet och bosättningsmönstren. 
Han bidrar därmed till att sätta pålbygg-
naden i ett vidare sammanhang, både 
geografiskt och kronologiskt. Det empi-
riska underlaget är inventeringar och små 
utgrävningar som utförts kring Tåkern 
och Dagsmosse under 1970- och 1980-ta-
let, samt registrerade lösfynd.

Boken är till stor del en katalogartad 
redovisning av fynd och observationer, 
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med detaljerad text och ett fint bildma-
terial. Många av föremålen är intressanta, 
som till exempel en kopparflatyxa med 
troligt ursprung i Alperna och den ben-
harpun av möjligen sydskandinaviskt ur-
sprung som pryder omslaget, men även 
triviala fynd redovisas i detalj. Inte minst 
keramiken och dess dekor diskuteras 
noggrant eftersom den har betydelse för 
tolkningen av kulturell tillhörighet. Till 
flera av föremålen ges också intressanta 
uppgifter om hur och när fynden gjordes.

I några sammanfattande avsnitt disku-
teras mer övergripande frågor som bosätt-
ningsmönster och mobilitet. Mellan- och 
senmesolitikum tolkas som expansions-
perioder, liksom mellan- och senneoliti-
kum, och det framgår att mesolitikum har 

en tillbakagång för jordbruket. Fortsatta 
undersökningar och dateringar i omlan-
det kan förhoppningsvis ge svar på det.

Sammanfattningsvis är detta en bok i 
första hand om det arkeologiska materia-
let, det vill säga om fynd och deras geo-
grafiska placering. Intressanta aspekter av 
det dåtida samhället berörs och tolkas, 
men ofta kortfattat och utan någon dju-
pare diskussion. Med det sagt ger boken 
en bra ingång till områdets stenålders-
arkeologi samtidigt som den inspirerar 
till fortsatta undersökningar. Genom sin 
överblick och rumsliga analys av boplats-
mönstren har författaren skapat ett ram-
verk för framtida forskning i området.

Per Lagerås
Paleoekolog vid Arkeologerna 

Statens historiska museer
per.lageras@arkeologerna.com

sin geografiska tyngdpunkt i den västra 
delen av området och neolitikum i den 
östra. En annan skillnad är att de meso-
litiska boplatserna är mer strandbundna 
än de senare. Någon djupare analys av liv 
och samhälle under stenåldern görs inte, 
men tolkningarna blir något mer ingåen-
de när det gäller den äldre delen av mel-
lanneolitikum, det vill säga tiden för pål-
byggnaden. Här lyfter författaren fram en 
intressant skillnad mellan Tåkernbygden, 
som under denna tid ”sjuder av liv”, och 
övriga delar av Östgötaslätten där andra 
författare har tyckt sig se en nedgångs-
period och avfolkning. Browall antyder 
att nedgångsperioden kan vara skenbar 
och bero på att man inte i tillräckligt hög 
grad har tagit hänsyn till lösfyndsmateria-
let. Här bidrar Hans Göranssons pollen-
diagrammen från trakten med intressant 
information. Tiden för pålbyggnaden 
kännetecknas av en ökande andel träd-
pollen, något som Göransson inte tolkat 
som igenväxning utan som införandet av 
ett speciellt markanvändningssystem ba-
serat på skottskog. Browall ansluter sig 
till Göranssons tolkning och ser därför 
inga tecken på tillbakagång. Men frågan 
är om inte den ökade andelen trädpol-
len helt enkelt speglar en igenväxning. I 
så fall har inte heller Tåkernbygden varit 
förskonad, och kanske ska pålbyggnaden 
och dess rituella aktiviteter ses just mot 
bakgrunden av en kris eller åtminstone 

rättelse
I recensionen av Nordiska museets 
praktfulla antologi Julita gård: Männi -
s kor och landskap under 1000 år i num-
mer 78 av Bebygglesehistorisk tidskrift 
har Anna Arfvidsson Womack felaktigt 
nämnts som författare till kapitlet om 
”Framväxten av Julita gård som muse-
um”. Anna Arfvidsson Womack med-
verkar med flera texter i antologogin, 
men författaren till det ovan nämnda 
kapitlet är Hedvig Mårdh.
Redaktionen beklagar förväxlingen.


