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I tomma rummen ensam nu han irrar

och tänder lampor, kandelabrar överallt...

Ifrån salongens vägg mot honom stirrar

porträttet främmande och kallt...

Han rasar kring från rum till rum och letar,

han söker vad som icke mera finns,
ett lönlöst sökande, som den förryckte retar,

och vad han letar icke mer han minns...

Han öppnar lådor, skåp och skänkar...

Från korridorn till köket kommer sedan turn;

han tittar under bord och bänkar...

Till sist han stannar i tamburn.

August Strindberg
ur Trefaldighetsnatten (1905)
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1. INLEDNING

Som utlandssvensk i internettidsåldern kan man tillbringa en hel del tid med att surfa omkring i ett virtuellt Sverige. 

Ibland är det kurser på svenska universitet man botaniserar bland, ibland är det svenska designprodukter man 

inhandlar via en webshop och PayPal. Allt sådant som ger uttryck för en svensk estetik och en svensk livsstil frossar 

man i; detta blir ett sätt att hålla sin hemlängtan under kontroll och samtidigt vid liv. Vad kan väl vara mer svenskt än 

drömmen om det egna boendet, det mysiga hemmet att kura skymning i? Och vad då vara mer tillfredsställande än 

att drömma sig bort på Hemnet eller Bovision, gärna då med sökord som “kakelugn” eller “sekelskifte” i sökrutan? 

1.1 Problemställning 

Det har varit svårt att undgå att lägga märke till att lägenhetsinredningarna under de år jag ägnat mig åt detta 

tidsfördriv radikalt ändrat utseende. De har blivit vitare, modernare, dyrare – och mer likartade. Till en början får jag 

medge att jag stod beundrande inför dessa högglansiga vita köks- och badrumsytor, dessa matta, vita, museala 

väggar här och var kontrasterade med färgmättade abstrakta konstverk eller bokhyllor med färgglada bokryggar och 

pärmar. Jag tolkade inredningen (och man kan verkligen använda singularis här) som smakfull och som ett uttryck 

för en stark svensk ekonomi som jag på något vis kunde känna stolthet över. Men så småningom, gradvis, kom min 

inställning att ändras. Jag började bli uttråkad, ja, rentav deprimerad, av dessa uniformt isiga köksvidder, av dessa 

“designade” kulturarbetarinredningar. Jag började också bli rädd för att ett fantastiskt svenskt kulturarv försvinner 

utan att någon märker något eller gör något åt saken. Planlösningar och inredningar k-märks inte på samma sätt som 

exteriörer visar det sig. Det finns ingen lag som försvårar eller helt förhindrar dessa sönderrenoveringar att äga rum 

annat än i vad som anses vara speciellt representativa och viktiga byggnader, som kyrkor och slott. Annars är det 

främst byggnaders exteriörer som bevaras med stöd av lag, i syfte att bevara gatubilden, kvartersbilden, stadsbilden.

 Det är lätt att förstå att det kan vara svårare att lägga sig i hur folks bostäder ska se ut – det rör sig om en 

privat sfär som man ogärna drar in lagens tunga arm i. Det rör sig om utrymmen som inte främst finns till av 

estetiska eller konsthistoriska skäl, utan som måste fungera i samklang med invånarnas behov och önskemål. 

Hemmet ligger ju inte heller inför allmänhetens ögon, så det anses inte bidra på samma sätt till bilden av 

kulturlandskapet. Men det finns ändå ett behov av en balansgång vad gäller individens och familjens rätt till 

egenbestämmande av hemmet och samhällets rätt till bibehållandet av kulturvärden. Väljer man att bosätta sig i ett 

gammalt hus så kanske man snarare än att envisas med sin rätt till  splitterny, arkitektritad interiör bör besinna sig 

och se om sin kuratoriska roll som boende i en historisk fastighet. Medvetenheten om vikten i att värna det gamla 

och ursprungliga finns ju när det gäller annat, främst då som sagt exteriörer. Plan- och bygglagen har i  sin senaste 

tappning (2010) anmodat att även vanliga, vardagliga byggnader – och med det menar man väl t.ex. flerbostadshus 

till skillnad från t.ex. kyrkor, slott och herrgårdar – bör värnas och bevaras, att det inte krävs att man påvisar 

byggnadens förment speciella natur, att det helt enkelt räcker med att den är ett helt vanligt exempel på en viss stil 

för att få lagens skydd.  

 Naturligtvis kan man kritisera även detta och säga att det alltid funnits dålig arkitektur – och dåliga  

inredningar – och att man kanske inte bör bevara allt bara för att det är gammalt. Man riskerar naturligtvis också att 

skapa ett snarast musealt kulturarv där ingenting får röras. Det vore ju tråkigt – och dessutom ohållbart i längden 

allteftersom fler och fler byggnader blir k-märkta på  åldersgrund. Men det är som sagt en balansgång man bör 
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eftersträva, en balansgång skapad av ett kollektivt medvetande om kulturvärden associerade med planlösningar och 

inredningar. Det behöver ju inte vara fråga om ett bokstavstroget reproducerande av originalinredningar, utan 

kanske snarare om ett känsligt förhållningssätt där man skapar dialog med fastighetens exteriör och andra aspekter i 

samklang med design som tjänar den samtida människan. Det jag alltför ofta sett prov på i  de annonser jag studerat 

är  en envetet uniform inställning gentemot hur hem ska se ut i dag: vita  väggar i så gott som alla rum, ibland med en 

ögonfångstapet på en vägg, industrikök med släta, vita, högblanka ytor och rostfritt stål, och mellanväggar borttagna 

antingen mellan kök och vardagsrum för att skapa en öppen planlösning eller mellan kök och jungfrukammare för 

att skapa ett större kök med matplats.

 Varför då allt detta  vita, avskalade, tomma? En förklaring kan vara att många som är  redo att bygga bo inte 

ärvt något. Vi blir allt äldre – det är inte ovanligt att föräldrar och t.o.m. mor- och farföräldrar fortfarande är i livet 

långt efter det att vi skaffat egen bostad och familj –  det finns helt enkelt ingenting att inreda med annat än nya 

möbler som då ju passar bäst i en lika nymodig bostad. En socialbiologisk realitet kan alltså ha bidragit till  att skapa 

en stil. Sedan när våra anförvanters möbler står till vårt förfogande så är det försent – vi har redan bostaden full av 

egna inköp och det finns varken plats eller lust att trycka in något som ju då inte längre passar med något annat. 

 Men det kan också finnas andra anledningar till dessa val. Att bjuda på mat verkar åtnjuta en renässans. Våra 

hem har alltid växelvis varit främst privata reden för familjen – detta märktes på 1700-talets allt mindre och mysigare 

rum t.ex. och på 1990-talets mode-ord “cocooning” – och representativa ställen för  en vidare krets människor – 

släktingar, grannar, affärsbekanta, osv., vilket var fallet under medeltiden och hos överklassen under stora delar av 

1800-talet. Nu verkar vi vara inne i ännu en period där bostäder planläggs och inreds med en rymlighet som antyder 

att en större grupp människor förväntas äta, dricka och vara glada inom hemmets fyra väggar. Eftersom familjer ofta 

är  små med bara ett eller två barn, eller inga alls, så är det alltså vänner och bekanta som våningarna tänkts rymma. 

Den samtida samhällsordningen medger inte hushållerskor, kokerskor och hembiträden i någon större utsträckning, 

så det är familjen själv som står för matlagning och underhållning. Det är kanske främst i detta  perspektiv vi bör  se 

de “restaurang-inspirerade” köken. 

 Under perioder när kvinnor, som ju oftast genom historien stått för familjens matlagning, antingen genom att 

laga den själv eller genom att överse verksamheten, har fått höras vad gäller hemmets inredning så har köken ofta 

förbättrats. Nu när det lika ofta är  männen som lagar till  kvällens aiuoli  och bruschetta så verkar köken ha lyfts fram 

till en central plats i hemmen.  De är spaciösa och attraktiva och placerade så att de som arbetar där med att korka 

upp vinflaskor och lägga fikon på fat fortfarande kan delta i konversationen med gästerna. Det är lätt att se dessa kök 

som en scen: rekvisitan ligger framme – espressomaskiner, pastamaskiner, dyra knivar av allehanda slag – den fasta 

inredningen fungerar som kuliss och scendekor, och mitt fram vid köksön står huvudpersonen i dramat och strimlar 

rödlök. Det finns en stark performativ aspekt i det hela.

 Det finns anledning att dröja  vid köken eftersom det är just i köken – deras placering i hemmen, deras 

utforming och det utrymme de ges i bostadsannonserna – man kan utläsa mycket av samtidens inrednings- (och 

kanske samhälls-) ideal. 

 Denna undersökning av samtida stockholmska interiörer öppnar upp tankeutblickar åt en mängd håll. Jag har 

själv grunnat på om vår tid av någon anledning präglas av ett ovanligt starkt behov av historielöshet och platslöshet. 

I kapitel 3.5 ställs frågan om historiesyn och det kan vara fruktbart att koppla dagens inredningsideal till  dagens 

historiesyn. Historien framställs antingen som irrelevant (i annonserna bemödar sig mäklarna ofta över huvud taget 
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inte om att ange vilket år huset byggdes eller i vilken stil det är, medan de tekniska specifikationerna på märkesgivna 

tvättmaskiner och diskmaskiner framställs med närmast barnslig stolthet) eller så fragmenteras den på något sätt 

(ofta i form av “bevarade originaldetaljer”, dvs. ett lås här, ett inbyggt kassaskåp där) så  att den kan visa sig tjänlig 

som mys-faktor, t.ex. Platslöshet är ett annat samtidsfenomen. Man frestas dra en parallell mellan brutala 

restaureringar av gamla våningar och den (fortfarande) rådande tendensen att uppföra nya byggnader utan någon 

övertygande stark känsla  för  vare sig den naturliga eller den byggda omgivningen, att dra motorvägar bara några få 

meter  från ärevördiga gamla hus, och bygga skyskrapor som Londons “Shard” vars proportioner inte passar in i den 

stad i vilka de uppförs. I fråga om Stockholm så kanske man kan säga att det snarare än total platslöshet verkar råda 

platsförvirring. New York är drömmen och försöken att låtsasbo i den amerikanska storstaden tar sig allehanda 

uttryck, från att dekorera hemmet med affischer av New York till att drapera soffor och länstolar med filtar  och 

kuddar med amerikanska flaggmotiv och gärna använda amerikanska benämningar på rum som “master bedroom” 

och “walk-in closet” t.ex., i många fall felstavade vilket förstås bara bidrar till det sorgligt provinsiella intryck allt 

detta ger.

 Det finns en viss fara  att jag i  denna uppsats låter lika bittert reaktionär som Vitruvius, så det kanske är bäst 

att framhålla att medan impulsen till uppsatsämnet utlöstes av den besvikelse jag kände över de renoverade 

interiörer jag såg i bostadsannonserna, så är det med öppna sinnen och en beredskap för överraskningar som jag har 

närmat mig frågorna nedan. 

1.2 Syfte & frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att utifrån presentationerna av fem stockholmsvåningar i vårens (2012) bostadsannonser 

försöka fastställa om man kan hävda ett gällande ideal vad gäller såväl planlösning som den fasta  och lösa 

inredningen såhär i början på 2010-talet, vad det i så fall är frågan om för ideal, hur  det idealet kan beskrivas och 

tolkas, och om det idealet på  något sätt modifieras utifrån husens ålder och exteriörarkitektur. Jag gör också ett 

försök till svar på frågan om varför  de ser ut som de gör, dvs anledningen bakom det stilideal som ligger till grund för 

renoveringarna. Uppsatsens omfång tillåter  inga djupdykningar i sociala teorier så det får bli en kortfattad exercis, 

men jag tycker ändå att det är viktigt att ta med den eftersom det ofta är när vi grunnar på frågan varför som den 

intellektuella fantasin tillåts mest spelrum.

 De frågor som jag burit med mig under arbetets gång har alltså bland annat varit följande:

·  Kan man säga att exteriörerna och interiörerna i fråga bidrar till att skapa ett harmoniskt helhetsintryck? Står 

 de i dialog med varandra?

·  Visar interiörerna på en känsla för (husets) epok? 

·  Finns det tecken på en vilja till bevarande? Ett intresse för en antikvarisk årsringsansats?

· På vilka sätt inkorporeras originalpjäser (s.k. tidstypiska detaljer) såsom kakelugnar och öppna spisar, 

 pardörrar, stuckatur m.m. i den renoverade interiören?

· På vilka sätt verkar förlegade rumsdispositioner som inbegriper t.ex. jungfrukammare, serveringsgångar och 

 piskbalkonger uppfattas? Hur presenteras och beskrivs de? Hur inreds de? Vilken användning förespråkas?

·  Tas individens/familjens behov i beaktande i planlösning och inredning?

·  Ger interiörerna prov på individuell smak eller ger de snarare uttryck för en allmän tidsanda? 
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·  Kan man säga att det förekommer en viss likriktning i inredningarna eller ger de uttryck för originalitet i 

 formgivningen?

·  Kan man skönja ideologiska/sociala/kulturella motiv bakom omdaningen av dessa hem?

· Vilka ord används för  att beskriva interiörerna? Kan man ur detta ordval dra slutsatser om det sociala ideal 

 som ligger bakom inredningsidealet?

·  Vad blir resultatet av dessa nyrenoverade bostadsinteriörer?

·  Kan man tolka resultatet i form av ett förlorat kulturarv? (Kan bostadsinteriörer över huvud taget räknas som 

 en del av det gemensamma kulturarvet?) Och vad är det i så fall som gått förlorat? 

1.3 Metod     

Mitt källmaterial består av text och bilder i bostadsannonser på www.bovision.se. För att kunna svara på frågan om 

huruvida interiörerna är olika beroende på husets ålder och stil har jag valt en våning från varje årtionde mellan 1880 

och 1930. Efter en utredning av vilken epok och stil fastigheten hör hemma i, har  jag sedan undersökt 

interiörbilderna mot bakgrund av hur våningar i allmänhet disponerades under den epok som fastigheten är ifrån 

och identifierat skillnader mot hur våningen disponeras i dag. Utifrån materialet försöker jag sedan dra  slutsater om 

varför dessa bostäder ser ut som de gör, om vad det säger om vår samtid och dess syn på historia och stad och  

livsstil. 

 Jag har använt mig av Harvardsystemet där jag gett källhänvisningar parentetiskt direkt i löptexten (författare 

och sidnummer; årtal eller tidsskriftsnummer i de fall jag haft behov av att skilja mellan källor av samma författare) 

och använt fotnoter för mer explikativ text. 

1.4 Avgränsningar & begränsningar  

De avsiktliga avgränsningar jag gjort är att bara titta på våningar som består av minst tre rum och kök (dvs. våningar  

som har tillräckligt många rum för att vara intressanta ur ett planlösningsperspektiv) i grovt sagt “sekelgamla” 

flerbostadshus i Stockholm, närmare bestämt i  hus byggda mellan 1880 och 1930, utannonserade under januari och 

februari 2012. Det äldsta huset i min undersökning blev från 1884 och det yngsta från 1929. 

 Eftersom det inte var ambitionen att göra en statistisk analys så är våningarna inte slumpmässigt utvalda. 

Tvärtom har jag valt ut våningar som uttryckligen visar på det fenomen jag vill ta upp till granskning. Det är med 

andra ord inte fråga om att påvisa vilken andel av renoveringar som resulterat i en viss typ av bostadsinteriör utan 

om att helt enkelt påvisa och illustrera fenomenet. 

 Undersökningen kräver att annonserna visar bilder på såväl fasad som kök (och andra rum givetvis) och en 

disposition. Detta krav har uteslutit många annars utmärkta exempel som haft en för mitt ändamål inkomplett  

bildlista. Till min oförställda förvåning märkte jag också snart att somliga mäklare över huvud taget inte nämner  

byggnadens byggår; antingen nämns byggnaden inte alls utan våningen saluförs som vore den fristående från 

byggnad och omgivning (inte minst egendomligt med tanke på att en bostadsrätt inbegriper ett delägande i 
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fastigheten) eller så nämns årsuppgifter för stambyte, renoveringar, instiftande av bostadsrättsförening etc. i stället –

dvs. det ges ingående information om i stort sett allt utom just byggnadens byggår eller arkitekt eller stil.1  

 Jag har inte haft tillgång till de ursprungliga planlösningarna för de undersökta våningarna, men ofta kan 

man med lite god vilja och kunskap om historiska planlösningar dra slutsatser om var kök, jungfrukammare och 

serveringsgång legat, vilka rum som legat i fil, och – framför allt – var väggar funnits mellan kök och vardagsrum. 

 Det som lockade med ämnesvalet, så som jag avgränsat det och presenterat syftet, var att jag utan att ge avkall 

på undersökningens kvalitet eller giltighet kunde utföra arbetet med utgångspunkt helt i det material som fanns 

tillgängligt på mäklarnas hemsidor i form av bilder och beskrivningar. Eftersom jag sedan några år är bosatt i Kanada 

men ändå kände en längtan efter att utforska något associerat med det svenska kulturarvet så föll  det sig naturligt att 

avgränsa ämnet på ett visst sätt både vad gäller syfte och metod. Annars hade det naturligtvis också varit intressant 

att utföra en mer omfattande undersökning som kunde inkluderat intervjuer med de boende i renoverade våningar i 

sekelgamla hus om hur de upplevde sin hemmiljö, och också med representanter för renoveringsfirmor, 

fastighetsägare, mäklare osv. Ämnet rymmer potential för fler och större arbeten, kanske en magisteruppsats eller 

rentav en doktorsavhandling i Birgit Gejvalls fotspår.

1.5 Tidigare forskning & funderingar   

Inredningskonst är ett relativt eftersatt område inom konsthistorien. Trots detta finns det ett fåtal verk som behandlar 

inredningar och interiörer, ofta från ett ganska brett och historiskt perspektiv. De två böcker som jag grundat min 

resumé av europeisk inredningskonst på är Peter Thorntons bildrika och spränglärda Authentic Decor: The Domestic 

Interior 1620–1920 (1993) och Witold Rybczynskis Home: A Short History of an Idea (1987). Vad gäller interiörer och 

inredningskonst i ett specifikt svenskt sammanhang finns det ännu mindre material att tillgå. Ett strålande undantag 

från den regeln är Birgit Gejvalls 1800-talets  stockholmsbostad: En studie över den borgerliga bostadens planlösning i 

hyreshusen (finns i nytryck från 1987). Titeln på hennes verk är nästan missvisande – den innehåller så mycket mer än 

den ganska begränsande titeln låter antyda. Gejvall behöver en efterträdare. Det verkar nämligen inte finnas något 

liknande verk om senare svenska rumsdispositioner och inredningsstilar, än mindre samtida dito.

 Vad gäller temat renoverade moderna inredningar inrymda i Sveriges äldre hus finns det inte heller mycket 

litteratur att tillgå. Jag har hittat en hel del kåserier och artiklar om renovering och sönderrenovering (inte minst i den 

trevliga tidsskriften RUM) och om den aktuella svenska vurmen för inredning (det gick t.o.m. en krogshow om detta 

häromåret: Schyffert och Lindströms “Ljust och fräscht”) vilket ju alltsammans tyder på en gryende analytisk 

medvetenhet om den svenska inrednings- och renoveringsfebern, inom vissa kretsar åtminstone. Däremot har det 

inte stått ämne för en vetenskaplig utredning än vad jag kan se och det är den lakunan som min uppsats i all 

ödmjukhet vill söka fylla.

 

5

1 Det här kan ju visserligen sägas vara ett gammalt problem: Vitruvius sa just ingenting om exteriörer när han skrev 
om bostäder, vilket förde med sig att när renässansens arkitekter ritade och lät uppföra bostadshus baserade de sin 
villa-arkitektur på grekisk och romersk tempelarkitektur snarare än på dito bostadsarkitektur. (Vitruvius, On 
Architecture, Penguin Classics, 2009, s. 179)



2. VÅNINGARNA

2.1 Valet av våningarna

Valet av våningar styrdes av uppsatsens syfte, nämligen att påvisa att många renoverade våningar i  äldre 

flerbostadshus i Stockholm resulterat i interiörer som inte står i relation till exteriörerna. Jag valde därför en från varje 

årtionde mellan 1880 och 1930; jag valde annonser med bilder på både fasad och interiör såväl som planskiss i 

bildlistan; och jag valde våningar som synbarligen renoverats och helst i samband med det försetts med en öppen 

planlösning. Valet styrdes alltså av min önskan att visa att det i dessa fall  inte gjorts något försök att anpassa 

interiören efter exteriören; att det är egalt när byggnaden uppförts eller vilken stil fasad och trappuppgång har. Jag 

har uteslutit nyproducerade vindsvåningar eftersom de i princip är nyligen inredda råvindar och därmed inte kan 

erbjuda en ursprunglig disposition med vilken den nya planlösningen kan jämföras. Och slutligen så begränsade jag 

mig till våningar med minst tre rum eftersom det oftast är borgerliga våningar med fler än ett eller två rum som 

uppvisar den uppdelning av rumsfunktion vars skiftningar det är intressant att följa genom ändrad disposition.

2.2 Presentation av våningarna

1884

Denna första våning ligger i ett tidstypiskt s.k. stenstadshus från 1880-talet, en vanlig bebyggelsetyp i större svenska 

stadskärnor. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda och rikt och kraftigt markerade med listverk (horisontellt) och 

pilastrar (vertikalt). Fasaden är ofta ljusputsad, såsom den gräddvita här, i syfte att efterlikna sandsten och andra 

ljusa stenmaterial. Den kraftiga reliefverkan 

förstärker effekter av ljus och skugga och påminner 

inte så lite om renässansens kraftfulla klassicism. 

Sockelvåningen är kvadermurad, också i  likhet 

med renässanspalats. Husen har flacka sadeltak 

(taket är såpass flackt här att det överhuvudtaget 

inte syns från gatunivå) belagda med falsad plåt, 

vanligen svartmålad. Balkonger saknas. I 

sockelvåningen är fönster- och dörröppningar 

rundbågiga medan fönster på övriga plan är 

rektangulära. Just det här huset har kanske 

genomgått en och annan exteriörrenovering också – 

jag tänker då på de antydda takkuporna som inte förekom på dessa stenstadshus och på de parvis förekommande 

fönsterna. Det vanliga vid den här tiden var att fönster satt på jämna avstånd från varandra. Vanligt för den här 

epokens arikitektur var också att takfot och partier ovanför fönster var mycket kraftigt markerade och rikt 

dekorerade. Det är de ju här till  viss del, även om takfoten är rytmiserande och den mest iögonenfallande 

fasadmarkeringen sker mellan den fjärde och femte våningen i stället för högst upp. Det starkar solljuset gör det svårt 

att se detaljer på fasaden men vi kan ändå skönja de de plastiskt skulpterade pedimenten ovanför ett par av fönsterna 

på den andra våningen som troligen var den finaste – paradvåningen – när huset uppfördes. Fattiga och rika bodde i 
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samma hus på den här tiden – de rika i paradvåningarna på andra och tredje våningsplanet och de fattigare högre 

upp (eller längst ned). Här antar jag att det femte våningsplanet ovanför det kraftigt utkragade listverket var för 

fattigare hyresgäster – och kanske också att det byggdes till några år efter resten av huset uppfördes allteftersom 

markägaren fick råd och tillstånd till ännu ett våningsplan.

 Fönsterna ser ut att vara original, alternativt nytillverkade efter tidsenliga specifikationer. Typiskt för dessa 

hus är nämligen fönster med mitt- och tvärpost som skapar ett enkelt kors. (Björk et al., s.50–53, 56–57)

Här följer annonstexten och bilder på interiören: 

Ypperligt fin och smakfull sekelskiftesvåning – belägen attraktivt invid Kungsholmstorg

Med ett  eftertraktat läge endast ett stenkast från Kungsholmstorg ligger denna ypperligt fina sekelskiftes 3:a [!]  om 96 
kvm. Lägenheten är totalrenoverad till absolut toppskick,  med påkostade materialval, färger och stilsäker 

fingertoppskänsla.  Samtidigt har man bevarat all sekelskiftes atmosfär [!] – spegeldörrar, högt i tak – 3,60 m, 

exceptionellt  höga och vackra fönster, genomgående fina vitvaxade furugolv respektive ljusa ekstavparkettgolv, 
panel, stuckatur och originalsnickerier. Känslan och den härliga atmosfären är klart påtaglig och lägenheten har allt 

man rimligtvis kan önska sig av sin bostad.  Vad sägs om en härlig öppen planlösning mellan vardagsrum och kök, 

exklusivt,  stilrent kök från Poggenpohl,  maskinell utrustning från bl.a. Gaggenau och blandare från Vola, smakfullt 
och exklusivt  badrum. Lägg sedan till ett  härligt flödande ljus genom höga fönster och en smart genomtänkt 

planlösning.  Planlösningen är nog snudd på optimal med generöst tilltagna ytor i kök och vardagsrum samt två 
perfekt disponerade sovrum varav det ena har walk in closet [!]. Bättre än så här blir det sällan...
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Det stilrena och exklusiva köket har allt du vill ha och 
behöver. Det är arbetsvänligt, rymligt och har goda 

förvarings-möjligheter. Köket  från Poggenpohl har vita/
teak luckor, perfekta arbetsytor i tunn stenkomposit  samt 

kökslådor med elektriskt utskjutning.  Här finns även 
maskinell utrustning från bl.a. Gaggenau-spis med 

induktionshäll,  varmluftsugn, integrerad diskmaskin, och 
fläkt. 

Generöst  vardagsrum om ca 50 m² med 
utmärkt öppen planlösning mot kök, fint 

ljusinsläpp från flera höga fönster med djupa 
fönsternischer. 

Luftigt master bedroom med stort ljusflöde från fönster.Rummet har access till rejäl walk in [!] closet.

Stilsäkert  och mycket smakfullt badrum med badkar med blandare från Vola. Vitt handfat. Ovanför handfatet  finns 
infällt  spegelskåp. Rakskurna kalkstensplattor på vägg samt på golv med golvvärme. Infällda spotlight [!]  i tak. 

Säljarna lyckas skapat [!] ett genomtänkt och bekvämt hem, där alla detaljer minutiöst tillvaratagits till en underbar 
upplevelse av högsta kvalitet. Hela lägenheten har ny infräst el, kontakter från Elko Plus samt dimmers från Gira. 

Smart teknikrum för tv.box [?] m.m. Infällda, diskreta högtalare från Linn. Genomgående ljus harmonisk färgsättning.
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1898

Den andra våningen vi tittar på ligger inrymd i det här aprikosfärgade huset i  en stil som blandar stenstadshus från 

1880- och 1890-tal med en tidig jugend. Det har fem våningsplan – hushöjden hade 1874 maximerats till  fem 

våningsplan i lag och i Stockholm tenderade man att utnyttja den tillåtna hushöjden maximalt som här. (Björk et al., 

s. 56) Det här huset är ett hörnhus och har det för 

Stockholm så vanliga avhuggna och dekorerade 

hörnet. I det här fallet dekorerades hörnet inte med 

tornspira eller trappgavel eller smidesbalkonger 

som annars var så vanligt på 1890-talet, utan hörnet 

är  lite mjukare avrundat i jugendstil och lite mer 

återhållsamt dekorerat med dubbla pilastrar/lisener 

på var sida om hörnfönsterna, i diskret kontrast till 

de enkla pilastrar som rytmiserar den övriga 

fasaden. Mellan den andra och tredje (parad-) 

våningen har fasaden även dekorerats med något 

som ser ut som ett formgjutet gipsornament. Det 

flacka taket är också ovanligt för detta årtionde så känt för sina romantiska spiror, så det här är antingen ett lite 

gammalmodigt hus eller ett hus som låg några år före sin tid (eller både och). 

 Det är klart att det som byggs inte alltid  följer gängse trender och moden utan också uppvisar byggherrens 

smak och resurser. Fönsterna är delade med mitt- och tvärpost som formar enklar kors, precis som på 1880-talet, men 

här är de placerade i successivt växande och krympande grupper om en, två, tre, två, en, med varje grupp markerad 

på ömse sidor med en pilaster av ljusare färg än fasadputsen. Sockelvåningen är slätputsad i en färg som imiterar 

sandsten. Fönsternas överstycken är raka i samtliga våningar utom i sockelvåningen där alla öppningar är välvda.  

Fasaden är inte bara uppdelad vertikalt med hjälp av lisenerna utan även 

horisontellt med hjälp av kraftiga listverk mellan första och andra bostadsplanet 

och än mer kraftfullt mellan tredje och fjärde, som för att markera 

paradvåningarna däremellan på  ett sätt som jugendstilen annars avstod ifrån 

eftersom det inte längre var vanligt att människor från olika samhällsklasser 

bodde i samma hus. 

 Det är framför allt den pastellfärgade putsen och det mjukt välvda 

hörnet som för tankarna till jugend. Det kanske var ett av de hus som uppfördes i 

en enkel och tidig s.k. “arbetarjugend” i Stockholm. (Björk et al., s. 66) Men om 

man stiger in i entrén så ser man plötsligt med all önskvärd tydlighet att det är ett 

jugendhus man befinner sig i. Portens träram bågar sig mjukt som ett grenverk. 

Det är synd att det inte finns en bild på porten från utsidan – vanligtvis är  dessa 

portar vackert dekorerade med växtmotiv, kanske ett träd eller en växtranka som 

slingrar sig utmed spröjset...
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Här följer annonstexten och bilder på interiören:

5:a,  möjlig 6:a, med Vasastans bästa läge högst  upp i vacker sekelskiftesfastighet med en oslagbar utsikt  över 
Vasaparken mot Stadshuset och Globen. 

Underbara sällskapsytor med öppen planlösning mellan det generösa och stilrent renoverade köket och den 

magnifika matsalen som båda har bästa möjliga utsiktsläge över Vasaparken samt ett härligt vardagsrum med utsikt 
mot  takåsar och himmel. Klassisk sekelskiftesstil genomgående väl bevarad med stuckatur,  takrosetter, höga vackra 

fönsterpartier med fönsterspeglar, originalsnickerier, serveringsskåp, fiskbensmönstrad stavparkett, vitmålade trägolv 
och pardörrar samt spegeldörrar. 

Välkomnande entréhall med bevarade pardörrar och ekparkett. Hallen leder in till den inbjudande sällskapsdelen och 

har även ingång till ett av de två badrummen. Gott om plats för ytterkIäder och skor i inbyggt förvaringsutrymme 
motsvarande en dubbelgarderob.

En underbar matsal som verkligen inbjuder till 

middagar med stora sällskap  med sin 
generösa öppning in till det suveräna köket 

med stor köksö och även öppningen med 
speglade pardörrar in till vardagsrummet 

bidrar till idealiska sällskapsytor.  Två höga 
vackra fönster med en magnifik vidträckt [!] 

utsikt  över Vasaparken och vidare mot 
Stadshuset och Globen. Helt  insynsfritt. 

Väggfasta bokhyllor från golv till tak ingår. 
Stuckatur och fiskbensmönstrad stavparkett.

Suverän t  kök smak fu l l t  och mycke t 

omsorgsfullt renoverat med hög klass och 
många fina detaljer. Fantastisk utsikt, helt fri 

och vidsträckt över Vasaparken i riktning mot 
Globen genom två höga fönster med härligt 

ljusintag. Öppen planlösning med stor öppning 
in til l den generösa matsalen. Stilren 

köksinredning med prisbelönad design från 
SieMatic i vitt med profiler i matt  stål (se 

w w w . k o k s a r k i t e k t e r n a . s e e l l e r 
www.siematic.com). Extra stor köksö med 

bänkskiva av massivt ädelträ (4 cm) och 
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induktionshälll.  Dekorativ  fläkt med arkitektritad 
design från Trepol (se www.trepol.dk) och stora 

glasskivor med effektfull belysning. Övrig 
maskinell utrustning övervägande från Miele 

såsom kyl/frys i rostfritt, varmluftsugn och 
ångugn samt diskmaskin. Måttbeställd diskbänk 

i rostfritt från Blanco och stilren blandare med 
utdragbar vat tenspr idare. Mycket bra 

förvaringsmöjligheter dels i lådsystem under 
köksön och diskbänken samt även på de 

dekorativa öppna hyllplanen med belysning 
över diskbänken. Stänkskydd av glas. Mycket 

vacker stuckatur, vitmålade väggar och 
fiskbensmönstrad stavparkett samt spotlights.

Vardagsrummet har två höga fönster med fint 

ljusintag och lugnt läge mot gården med utsikt 
mot omkringliggande takåsar och himmel. 

Eventuellt finns möjlighet att bygga balkong från 
detta rum (bygglov har ej sökts ännu). 

Ursprungligen har det funnits kakelugnar i 
samtliga rum och bevarade rökgångar kan 

eventuellt tas i bruk efter godkännande av 
styrelsen. 

I anslutning t i l l köket l igger 
serveringsgången med två vackra 

serveringsskåp  i full takhöjd som 
erbjuder mycket bra förvaring. 

Dekorativt vitmålade furugolv.
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Unikt badrum med utgång till en trivsam och 
charmig balkong mot gården. Vackert 

grönskimrande glasmosaikgolv samt väggar 
och nischer/hyllplan klädda med vit  mosaik. 

Många fina detaljer som spegeldörrar med 
glasade partier och tidsenligt badkar på 

"lejontassar", ett  stilrent runt handfat med 
mosaikklätt skåp under samt dekorativ 

fönsternisch vid toaletten. 

Nuvarande föräldrasovrum är ljust och trivsamt med plats  för större dubbelsäng och byråer mm. Stort  fönster med 
utsikt  mot takåsar och himmel samt även ett  litet dekorativt fönster. Egen separat in/utgång via gårdstrapphuset som 

även leder till vinden. Rymligt förvaringsutrymme som kan användas som klädkammare. Underbart  trägolv som 
målats stilenligt och mycket fint i vitt med ett diskret rutmönster i ljusgrått.

Nuvarande gästrum är ett  mysigt  sovrum med högt fönster mot gården och utsikt mot takåsar och trots att det är det 

mindre av de tre sovrummen finns det plats för en större säng, sängbord och byrå. Inbyggd garderob med spegeldörr. 
Även här finns det stuckatur och höga lister/socklar och det mycket fina trägolvet som målats vitt  med ett diskret och 

dekorativt rutmönster i ljusgrått.

1905

Den tredje våningen står att finna i detta anslående färggranna hus i mogen jugendstil. Färgen är kanske lite väl stark 

för jugend som är mer känt för  pastellfärger, men 

det kanske målats om i en lite starkare ton än 

originalfärgen. Hörnfastigheten har det mjukt 

a v r u n d a d e h ö r n e t o c h d e s p a r s a m t 

f ö re k o m m a n d e m e n m j u k t d e k o r a t i v a 

smidesbalkonger som är kännetecknande för 

epoken. Balkongerna har också typiska 

dekorativa konsoler av smidesjärn på undersidan 

som ändå är alldeles för smäckra för att ge 

intryck av att vara bärande. Fasaden har 

varierande grovputs och slätputs i samma 

korallröda färg, och fasaden bryts upp av vita 
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linjer, mjukt välvda burspråk, och små infällda reliefer. Fönsterna är inte typiska: de övre bågarna brukar vara 

korsspröjsade, men de kan ju ha bytts ut sedan dess. Sockelvåningen är kvadermurad och takfoten har en rundad 

lunettform mitt på fasaden mot vardera gata. (Björk et al., s. 62, 66–67)

Här följer annonstexten och bilder på interiören:

Stilfull hörnvåning med balkong i vacker fastighet från 1905 där ovanligt många attribut från byggnadsåret har 
bevarats. 

Här finns pardörrar, höga bröstpaneler, höga golvsocklar, kakelugn och stuckaturer. Hela lägenheten är renoverad 
och omdisponerad 2009-2011 med nytt stort  kök från 2011 i fil med sällskapsrum och flera sovrum mot lugn 

innergård. Härlig sällskapsdel med tre rum i fil. Våningen har en genomgående takhöjd på 3,30 meter och 
fiskbensmönstrade parkettgolv eller gråmålade originaltiljor. De flesta rum har både stuckaturer och höga golvsocklar. 

Ett  av sovrummen mot gården har tidigare haft bygglov för mindre balkong (fransk, djup ca 50cm) i perfekt 
sydvästläge.  Våningen har genomgående mycket goda förvaringsmöjligheter. Dessutom tillhör ett stort vindsförråd ca 

8kvm.

Under 2011 har ett  helt  nytt kök installerats inkluderat helt  ny maskinpark. I badrummet finns också ny tvättmaskin 

och torktumlare. Dessutom har samtliga ytskikt i lägenheten målats om.

Lägenheten disponeras enligt följande:

Golv av oljad fiskbensparkett  i originalutförande och vita väggar i hallen. Vackert blyinfattat fönsterparti i 
originalutförande mot sovrum. Gäst-wc direkt till vänster innanför entrén. Inre hall/passage med vita väggar och 

trägolv. Här i den inre hallen finns två inbyggda garderober med tillhörande överskåp  samt ytterligare ett brett nybyggt 
garderobsparti med skjutbara spegeldörrar med tillhörande inredning. Allt från Ballingslöv (2011).

Golv av oljad fiskbensparkett i original-utförande och vita väggar med 1,5 meter hög bröstpanel. Två höga fönster 
mot Wollmar Yxkullsgatan. Pardörrar mot kök och bred öppning med skjutdörrar mot hörnsalongen.
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Hörnsalong med tre höga fönsterpartier.  Oljad fiskbensmönstrad ekparkett  och vita väggar. Utgång i hörnet till stor 
ovalformad balkong med svart järnsmidesräcke. Vacker vy i höjd med trädkronorna och med fri sikt bort  mot 

Mariatorget.    

Stort  arkitektritat och svensktillverkat kök från Ballingslöv (2011) med vita bänkskivor av tålig kompositsten. Här finns 

varmluftsugn,  induktionshäll, fläkt, vinkyl, helintegrerad kyl,  frys och diskmaskin. Samtliga vitvaror från Miele (2011). 
Nedsänkt  stor diskho i rostfritt med elektronisk blandare utrustad med integrerad kontrollpanel. Intill blandaren finns 

också en separat  kran som erbjuder kolsyrat vatten. Vacker kakelugn med dekorativ marmorsockel. Köket har 
vitmålade väggar, nedpendlande infällda spotlights  i taket, och oljad fiskbensparkett  i originalutförande. Pardörrar mot 

hall och vardagsrum. Notera den dekorativa pokalen högst upp på kakelugnen. 

Vitmålade trägolv, vita väggar och himmelsblått tak.  Två höga 

fönster mot Swedenborgsgatan. Ingång direkt till badrum 
genom nisch i arkitektritad tre meter hög garderobsvägg. 

Pardörrar mot hörnsalong/matsal.
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Vitmålade trägolv och vita väggar samt en liten alkov i rummet. 

Liten inbyggd garderob i hörnet. Stort  fönster mot gården i fritt 
och soligt sydvästläge. För soldyrkaren finns här har funnits [sic] 

bygglov för fransk balkong.  

Brett  tredelat  fönster i söderläge mot gården samt blyinfattat 

glasparti mot hallen. Vitmålade trägolv och vita väggar. 
Ursprungligen låg köket här med diskbänk framför fönstret.  (En 

rekommendation till köparen kan vara att söka bygglov för 
balkong härifrån).

Arkitektritat och utbyggt 2011 "en suite" med sovrum. 

Kalkstensgolv med elburen golvvärme. Målade vita väggar 
(våtrumssystem).  Handfatskommod i mörkbetsad ek med 

rymlig utdragslåda och dubbla handfatsblandare. Dusch med 
stänkskydd av 10mm tjockt härdat glas och infälld 

duschblandare från Vola för handdusch, takdusch samt 
tappkran för möjlighet till badkar. Lampetter och infällda 

spotlights  i taket. Komplett tvättutrustning bestående av 
både tvättmaskin och torktumlare från Miele (2011) samt god 

förvaring. Städskåp men inredning från Ballingslöv (2011).  

1912

Den fjärde våningen som jag valt är en hörnlägenhet på fem rum 

i det här terracottafärgade huset som arkitektoniskt sett 

balanserar mellan jugend och nationalromantik. Den mjuka 

hörnkurvan och slätputsen är ren jugend, men putsen är lite 

mörkare än vad som var vanligt för den stilen och burspråken 

har den för nationalromantiken vanligare kantiga formen som 

sträcker sig upp genom flera våningar. Sockeln är i natursten 

och taket i falsad plåt, fönsterna har raka karmar och är tredelat 

T-formade. Takfoten kragar ut kraftigt och tillsammans med tre 
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listverk (ovanför sockelvåningen, andra våningen och fjärde våningen) bidrar den till att framhäva en horisontalitet. 

(Björk et al., s. 62–63, 66–69)

Här följer (den sparsmakade) annonstexten och bilder på interiören:

I ett högt hörnläge med närhet till idylliska Mosebacke torg ligger denna ljusa våning om 143 kvm fördelade på 5 rok. 

En mycket välskött förening med låga avgifter i fastighet från 1912. Ett boende med livskvalitet i ett av Södermalms 
mest eftertraktade lägen.

Med stora fönster, fungerande öppen spis och 

vackra rum i fil förmedlar våningen en fantastisk 
känsla. Den luftiga sällskapsdelen bestående av 

vardagsrum och generöst  kök med rymlig matplats 
skapar en fantastisk umgängesyta. 
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Fyra möjliga sovrum varav stort master bedroom med 
burspråk gör att våningen passar även den större familjen. 

Stort  badrum med dubbla handfat, dusch och bubbelbadkar. 

Vacker fiskbensparkett, stram stukatur och originalsnickerier i 
hela våningen. 

1929

Den sista våningen jag ägnar uppmärksamhet utgör en del av den här ståtliga fastigheten. Det ser ut som om 

huvudingångarna ligger på gårdssidan vilket var mycket vanligt på 1920-talet. Gårdarna på 1920-talet var allt mer 

sällan bebyggda, utan var oftare planterade 

eller annars utsmyckade. Fönsterna var 

mindre än under tidigare årtionden, ofta 

vitspröjsade i sex rutor som här. Exteriörerna 

var ofta slammade eller putsade i dova 

nyanser, här en kombination av mörkgrått 

och ljust grågult. Klassicistiska detaljer var 

vanligt förekommande i form av pediment 

ovanför fönster, eller medaljonger och 

pilastrar som fasaddekoration. Något som ser 

ut som en medaljong sitter  högst upp på 

fasaden – knappt synlig i  bild – och 

dekorationerna ovanför entréerna ser  också 

stramt klassicistiska  ut. Några av våningarna har franska balkonger mot gården och räckena på dessa är barockt 

klassicerande, lite mindre strama kanske än den på 1920-talet vanligare förekommande tolkningen av klassicism. 

Takfoten kragar ut och skapar ett tandmönster. (Björk et al., s. 63, 65, 72–73)
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Här följer annonstexten och bilder på interiören:

På en toppadress med utsikt över Karlbergskanalen finner ni denna 
tidstypiska 3,5:a där varje kvadratmeter har utnyttjats på ett  förträffligt 

vis. Ett modernt boende med gammal charm bevarad i fastighet  Anno 
1929 med en fungerande öppen spis. Här samsas ljusinsläpp från 

spröjsade fönster i två väderstreck med vackra golv, ett bevarat 
serveringskåp och stuckaturer i tak.  Kök med hög maskinell standard, 

köksö och matplats för sex personer, ett  generöst vardagsrum samt ett 
badrum med hög fräschör och tvättmaskin. Två rymliga sovrum med 

god förvaring i rejäla garderober samt ett  mindre rum för de små. 
Direkt utanför porten erbjuds all tänkbar service samt mysiga butiker, 

trendiga caféer, restauranger m.m. Stabil förening med låga avgifter!

Det  moderna HTH köket  som är smart  utplacerat längs med två väggar 
har en dekorativ fungerande öppen spis i ena hörnet. Köket är både 

välplanerat  och har bra förvaring i skåp och lådor bakom luckor i vitt 
utan beslag. Stänkskydd i glas sitter ovan arbetsbänkarna med en 

underlimmad ho. Målade väggar i vitt, klinker i en 
mörk ton vid arbetsbänkarna och köksön i perfekt 

kombination med bevarad vacker fiskbensparkett  i ek. 
Matplats  för cirka sex personer och vitvaror i form av: 

vinkyl, induktionshäll,  varmluftsugn och mikro i 
bekväm arbetshöjd, helintegrerad diskmaskin, fläkt i 

rostfritt samt kombinerad, helintegrerad kyl och frys. 
Köket renoverades 2010 och vitvarorna är från 

samma år.

Via ett valv nås det rymliga vardagsrummet med ett 
gediget ljusinsläpp från ett stort fönster med spröjs 

sittandes i en djup  nisch. Härlig rymd tack vare den 
generösa takhöjden tillsammans med de ljust 

färgsatta väggarna. Här ryms utan problem ett större 
vardagsrumsmöblemang och hela rummet ramas in 

av stuckaturer i taket.  Vacker fiskbensparkett i ek på 
golvet.
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Master bedroom är det största sovrummet och är beläget mot den lugna innergården. Magnifikt ljusinsläpp  från ett 
större fönster med spröjs, ljust målade väggar och vacker fiskbensparkett i ek. Gott om plats för en stor dubbelsäng 

och en separat arbetsplats utöver den befintliga förvaringen totalt åtta garderober längs med ena väggen.

Via en passage med ett bevarat serveringsskåp och en platsbyggd bokhylla 
finns ett väl tilltaget sovrum med ljust grå målade furutiljor och ljust färgsatta 

väggar, rummet disponeras idag som ett  barnrum men här ryms med enkelhet 
en dubbelsäng samt ytterligare förvaring i byråer om så önskas. Ljusinsläpp 

från ett fönster med spröjs och god förvaring finns att tillgå i en garderob 
bakom snygga skjutdörrar.

Sovrum tre är lite mindre och passar ypperligt som ett barnrum eller ett separat 
arbetsrum med ljusinsläpp från ett överljusfönster. Målade väggar i en ljus kulör 

och golv i ljusgrå målad furu.

Badrummet med hög fräschör har kakelbeklädda väggar i vitt och på golvet 

ligger klinker i en mörk ton med golvvärme inunder.  Här finns även vikbara 
duschväggar i klarglas, vägghängd toalett med en avställningshylla ovan, 

handfat  med skåpsförvaring, handukstork, badrumsskåp med spegelglas och 
en belyst hylla ovan samt spotlights i tak och en tvättmaskin. Badrummet 

renoverades 2007.
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3. PERSPEKTIV

För att få överblick av bakgrund och sammanhang vad gäller interiörerna i dagens stockholmsvåningar så börjar jag 

med en snabb resumé av europeisk interiörhistoria i allmänhet, fortsätter med en lite mer ingående beskrivning av 

interiörer och rumsdispositioner under den epok som de flerbostadshus jag undersöker byggdes. Därefter gör jag en 

liten exkursion till sociologiska och antropologiska funderingar kring koncepten hem, rum och rumslighet, 

reflekterar över renoveringsideal och ställer slutligen frågan om det är förfogat att se våra bostadsinteriörer  ur ett 

kulturarvsperspektiv.

3.1 Resumé av rumsdispositioner genom de senaste århundradena i Europa

Det typiska borgerliga urbana huset på medeltiden var ett ställe där man både levde och arbetade. Det var med 

andra ord en ganska offentlig plats där många människor samsades med sina respektive sysslor och inbördes 

förhållanden. Philippe Ariès kallade det för la grande maison (Rybczynski, s. 45) – den bestod i stort sett av en enda 

stor sal där man lagade mat, åt, trakterade gäster, sov, vänslades osv. (s. 25) Det var med andra ord knappast ett 

intimt eller privat ställe. (s. 26) I avsaknaden av restauranger, barer och hotell så fick hemmet tjäna som mötesplats; 

det var där man gjorde affärer och förplägades.2  (s. 28) Man kan säga att bostaden behandlades som en allmän eller 

offentlig plats. (s. 45) 

 Under 1600-talet bestod det vanliga borgerliga hemmet av en stor sal, mycket lik den medeltida salen, där 

man vistades under de flesta av dygnets vakna timmar; här åt man och umgicks med sina gäster. (s. 45) Däremot 

fanns nu ett separat sovrum, och matlagning skedde också i ett separat rum, ofta rentav i en separat byggnad, snarare 

än på eldstaden mitt i storstugan. Matlagningsos ansågs numera otrevligt. Sedan tillkom sekundära utrymmen som 

klädeskammare (garderobe) och skafferi (cabinet). (s. 38)

 Ordet matsal (salle  à manger) finns nedtecknat från 1634, men det var inte förrän på 1700-talet som det blev 

vanligt med funktionsdifferentiering hemma. Då hade det stora rummet med sina många aktiviteter bytts ut mot en 

hel rad rum för traktering och konversation. (s. 43, 88)

 Alltmer uppfattades ett rum som ett ställe där viss mänsklig aktivitet ägde rum; rummet blev med andra 

ord en plats (place) från att ha varit rätt och slätt ett utrymme eller en rymd (space).3  (s. 119) Nu läser vi igen allt oftare 

om space, är  vi kanhända på väg tillbaka till att se interiörer som en serie utrymmen, snarare än som platser som vi 

meddelst våra aktiviteter formar?

 Känsligheten för matos blev om möjligt än starkare på 1800-talet och köken byggdes även fortsättningsvis så 

långt som möjligt från bostädernas vistelserum. Folk hade en riktig horrör för allehanda lukter och var besatta av 

tanken på frisk luft.  (s. 132) Tobakslukt ansågs motbjudande, inte minst av damer, vilket ledde till särskilda rökrum 

för herrar. (s. 133)

 Vi ser hur folks uppfattningar om saker och ting (matos, tobak) var bidragande faktorer till att en viss 

planlösning kom att användas. Något annat som influerade hemmets plan och organisation var tekniska 
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2 Man kan ju fråga sig om vi är på väg tillbaka till storstugan och hemmet som centrum för arbetslivet, med de stora 
öppna rumsdispositionerna och bostadsannonsernas texter som lägger vikt vid hur många som får plats. 

3 Jag går in lite mer på detta resonemang i 3.4.



uppfinningar.  Införandet av ventilation (ännu ett resultat av friskluftsfixeringen) och gasljus på 1800-talet förde med 

sig både en ny estetik och ett nytt tankeperspektiv på hemmet. Ingenjörens mentalitet kom in i hemmen med ord  

som rationalisering, mekanisering och teknologi. (s. 145) Teknologin gick framåt med stormsteg i slutet på 1800-talet 

och början på 1900-talet med uppfinningar som alla baserade sig på elektricitet: elektriskt ljus, kylskåp, spisar, 

tvättmaskiner, diskmaskiner m.m. (s. 147, 151, 153) Vid år 1900 var elektriciteten ett faktum i stadslivet och stadens 

alla borgarhem. (s. 151)

 Hemmens planlösningar ändrades för att ta tillvara all den nya bostadsteknologin. Vissa rum genomgick 

större förändringar än andra. Kök och badrum ändrades mest,4  medan andra rum, som vardagsrum och salonger, 

fortsatte att inredas i en delvis anakronistisk stil (t.ex. med eldstäder och kakelugnar, vilka inte längre behövdes som 

värmekällor) för att åstadkomma en känsla  av mysig hemtrevnad. Den starka och långlivade symboliken kring 

hemmets härd kunde inte avfärdas i en handvändning. (s. 179) 

 De ändrade planlösningarna anlände tillsammans med ett nytt ordförråd: mycket beskrevs som bekvämt, 

praktiskt, behändigt. Men ofta förblev det oklart på vilket sätt något var behändigt; det verkade oftast ha med 

dispositionen att göra. Matsalen låg behändigt till (i förhållande till serveringsgång och kök) eller sängkammaren var 

praktisk (för att den var av en viss storlek).5 (s. 160) 

 En av de mest slående skiftningarna vad gäller dispositioner de senaste hundra åren är  vad som förefaller 

vara en återgång till la grande maison médiévale. Detta skifte förefaller ha börjat precis i slutet på 1800-talet med att 

dörröppningar blev allt bredare. I The  Decoration of Houses  beklagade sig Edith Wharton och Ogden Codman över 

“the indifference to privacy which has sprung up in modern times, and which in France, for istance, has given rise to 

the grotesque conceit of putting sheets of plate-glass between the rooms, and by replacing doorways by openings 

fifteen feet (4.6 meter) wide...”. (Wharton & Codman, 1897, i Thornton, s. 316) Den här trenden blev föremål för löje 

på många håll. I den franska tidsskriften L’Illustration (21 februari 1903 i Thornton, s. 316) undrade artikelförfattaren 

om arkitekterna som arbetade i den moderna stilen kanske tagit Auguste Comtes uppmaning att leva mera öppet lite 

för bokstavstroget. 

3.2 Inredningshistoria i Europa fram till 1900-talets första årtionden

Det är slutet på 1800-talet och början på 1900-talet som står i fokus för den här historiska exposén så  jag vill inte 

fördröja mig i tidigare århundraden. Det är egentligen bara två tidigare fenomen jag behöver nämna i detta 

sammanhang. Ett väsentligt skifte i uppfattningen om interiörer skedde under 1600-talet när möbler inte längre bara 

ansågs fylla en funktion (att sitta på, att äta vid, att sova i osv.) utan nu även ansågs vara värdefulla  ägodelar 

(Rybczynski, s. 44) Den uppfattningen har vi ju fortfarande, vilket märks i bostadsannonser där både fast och löst 

bohag fotograferas och beskrivs för att ge en viss atmosfär. Det andra fenomenet är skiftet som ägde rum under 1700-

talet vad gäller relationen mellan exteriör och interiör. Rokokon var nämligen den första arkitektoniska stil som 

utvecklades enbart för interiörer. Tidigare kan man säga att en rumsarkitektur i stort sett var fasadarkitektur vänd ut-
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4 Även idag är det just kök och badrum som ofta står först på tur när det är dags för renovering.

5 Redan Alberti gör sig ju skyldig till samma sorts vaga språk med sin ofta upprepade uppmaning att bygga så att 
resultatet blir lämpligt/praktiskt. Och i dagens bostadsannonser ser vi fortfarande detta språkbruk, nu ofta med 
ordet “effektivt” som används inte minst i beskrivningen på öppna planlösningar, men utan någon direkt förklaring 
på vari effektiviteten består.



och-in. Den franske arkitekten Jean-Francois Blondel formgav hus med stramt klassiska exteriörer och slingrande, 

levande rokokointeriörer. Rokokon fick ju så småningom träda undan för nya stilar, men Blondels revolutionära 

insikt att insidan på ett hus kan behandlas helt separat från utsidan lever med oss än i dag. (s. 89)

Slutet på 1800-talet och början på 1900-talet var en brytningstid vad gäller heminredning. Man kan säga att vi 

fortfarande lever i kölvattnet på denna brytning, i fulländningens tidevarv av det nya inredninsgideal som började 

arbetas fram i slutet på 1800-talet. Den huvudtradition som dominerade europeiska interiörer mellan 1870 och 1920  

var nyklassicismen. Den kallades för en mängd olika saker, ibland Free Renaissance, ibland Romantic Classicism. Det 

rörde sig om en ganska fritt eklektisk, historiserande estetik som resulterade i många kanske förvånansvärt och  

föredömligt bekväma heminredningar.  (Thornton, s. 308)

 Det kan sammanfattas som att det var mörkt, mjukt och tungt; det hängdes gardiner och sammetsdraperier  i 

mängd, både i fönster- och dörröppningar, man gick på mjuka mattor och satt i  stoppade möbler. Väggarna var 

tapetserade i tjocka, mönstrade tyg- och papperstapeter. (Rybczynski, s.124) Hemmen kan beskrivas som bon, man 

ville hålla den obehagliga, skrämmande världen på avstånd, inte släppa in den i hemmets fridlysta sfär. (Thornton, s. 

318)

 Medan denna traditionella stil  fortfor att vara populär långt in på 1880-talet så fanns det sedan 1860-talet en 

reformiver som så småningom började påverka allmän smak. William Morris och Charles Eastlake och den s.k. 

Aesthetic Movement erbjöd ett alternativ. (s. 311) Thornton kallar resultatet av denna rörelse “the great clean-up”. 

Även i annars ganska traditionella rum så började det sakta men säkert märkas en skillnad: draperier blev enklare, 

volanger användes mera sällan, prydnadsföremål började plockas bort...1910 hade de allra flesta  tappat smaken för 

en överbelamrad interiör. (s. 313) De sobra färger som varit så populära på 1870- och 1880-talen6  blev först några 

nyanser ljusare på 1890-talet7  för att så småningom ersättas av en allestädes närvarande vit färg. (s. 363) Allt skulle 

vara vitt, snickerier målades antingen i kritvitt eller elfenbensvitt och t.o.m. antikmöbler som Louis seize-stolar 

vitmålades utan förbehåll vid sekelskiftet. Elsie de Wolf fick äran av att ha introducerat det vita modet till New York i 

1898, men hon kan bara ha gett ny kraft åt en trend som redan fått fäste på båda sidor om Atlanten. (Thornton, s. 360, 

Rybczynski, s. 173) Inte minst vår egen Carl Larsson bidrog till att popularisera det ljusa, blonda, vita. Hans 

målningar av hemmet i Sundborn under 1880- och 90-talen publicerades 1899 i “Ett hem”, en bok som fick 

internationell spridning.

 Så under 1900-talets två första årtionden var vita  interiörer så gott som de rigeur  i smakfulla hem.8 

(Thornton, s. 313) Men det var inte bara fråga om att gå loss på interiörer med målarpensel och vit målarfärg. Det var 

ljus man ville ha. 1870- och 80-talens behov av att minska och kontrollera den mängd ljus som släpptes in i hemmen 

(s. 318) , inte minst med hjälp av tunga, mörka gardiner, följdes av en kraftig reaktion som tog sin början i Norden. 

Det är från denna epok vi kan härleda den fortfarande internationellt accepterade idén att svensk och nordisk design 

framför allt har med ljus att göra. Även om modet med ljusa inredningar till stora delar sammanföll med 

elektricitetens införande i hemmet så hävdar inredningsteoretiker  med bestämdhet att det var dagsljus och solljus 
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6 Väggarna var ofta tegelröda och trämöbler svartmålade på 1880-talet. (Thornton, s. 319)

7 Grågrönt och laxrosa var populära färger på 1890-talet. (ibid.)

8 Och igen under de två första årtiondena på 2000-talet!



som blev populära inslag, inte elektriskt ljus. Wharton och Codman skrev vid den här tiden att “electric light, with its 

harsh white glare, which no expedients have as yet overcome, has taken from our drawing-rooms all air of privacy 

and distinction”. (Rybczynski, s. 173) Det var med andra ord inte teknologi som styrde utvecklingen mot ljusare 

inredningar utan ett skandinaviskt inflytande. Men trots att det även i Norden var ett relativt nytt fenomen, och att 

1800-talet varit nästan precis lika mörkt och ombonat på våra breddgrader som annorstädes, så fick man det nu till 

att rum som badade i ljus alltid ivrigt eftersökts i Norden. Carl Larssons “Åt Solsidan” (1910) – som i Tyskland 

publicerades under namnet “Lasst Licht Hinein” – gav fortsatt krut åt denna tanke. (s. 319)

 Förutom skiftet från mörker till ljus, hur förändrades inredningarna annars under de här femtio åren? 

Främst rörde det sig väl om vad man kan kalla en minskad föremåls- och mönstertäthet. Det västerländska ögat 

verkar ha varit ostört av att se en mängd olika komplexa och iögonenfallande mönster och föremål på en och samma 

plats under en trettioårsperiod mellan 1865 och 1895. Ord som “röra” användes ju ofta senare för att beskriva tidens 

interiörer. (s. 320) Efter 1920 har skiftet ägt rum på de flesta håll, och rummen blivit inte bara ljusare, utan också 

betydligt tommare. Man tog ner de porslinstallrikar som hängde på väggarna (ett mycket populärt inslag på 1970-

talet), de tidigare allestädes närvarande palmerna plockades bort ur hörnen, liksom solfjädrar, stafflier (mycket 

“inne” under 1880- och 90-talen), dekorationer i papier mâché, skärmar och andra småmöbler som fotpallar...

 Stora fransk-inspirerade sängar ersattes av hygieniska engelska sängar av järn och mässing, man plockade 

bort mattor från golven och lät parkett- och marmorgolv synas. I somliga utrymmen, som kök, las allt oftare 

linoleum.

 I fråga om stil hann man med allt från biedermeyer-inspirerat till art nouveau eller jugend, till  den proto-

modernism som tog sin början med Alfred Loos i  Wien precis i början på 1900-talet, till  1920-talets art deco. Sedan 

fortsatte man som sagt vid sidan om dessa nya moden att inreda klassiskt med Louis seize och nyrokoko och 

nyrenässans i alla de former. Det finns relativt få hem med bevarade jugendinteriörer, inte bara  i Sverige, utan över 

huvudtaget, till följd av att det var en stil som användes mer allmänt i varuhus, hotell, restauranger och 

järnvägsstationer. (Rybczynski, s. 182) Loos förespråkade en total avsaknad av dekoration. Han tyckte att interiörer 

skulle vara vita  och blanka. (s. 199) Man kan ju roa sig med att dra slutsatsen att en arkitektur som består av helt 

odekorerade väggfält och blanka, vita rum faller rätt i tiden när den introduceras samtidigt som massproduktion och 

industridesign. Stilen får  standardisering att framstå som en dygd (s. 203) – som ett estetiskt val snarare än en 

samhällsekonomisk nödvändighet.

 Rybczynski tillåter sig en fundering som det kan vara värt att få  med i detta sammanhang: när “röran” 

försvinner från våra hem så försvinner samtidigt spåren av mänskligt slarv och mänsklig svaghet.9 (s. 198) 

3.3. Dispositioner i Stockholms borgerliga 1800-talsvåningar

Birgit Gejvall (1987, nytryck) har bidragit med vad som kommit att anses ett standardverk inom ett annars mycket 

lite behandlat ämne inom den konsthistoriska forskningen. Hon har forskat och skrivit om 1800-talets planlösningar i 
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9 Många har ju kännt sig lite illa till mods av kanske just denna anledning inför bostadsannonser och -reportage. Var 
är den halvsnutna näsduken, den halvlästa tidningen, leksaken som inte ställts undan, kaffekoppen som kanske inte 
diskats riktigt än...? Var är spåren av det vekliga livet? Och vad säger det om oss om vi inte vill se det?



Stockholmska borgerliga  lägenheter. I sin bok skildrar hon borgerliga stockholmsbostäder10 och utforskar de faktorer 

som bidragit till  planutvecklingen. Anledningen att hon valt att forska kring just borgerliga bostäder (till skillnad 

från arbetarbostäder) är att antalet rum medger en differentiering av bostaden. Jag har följt hennes exempel och 

fokuserat på lägenheter med minst tre rum och kök.

 Europeiska städers invånarantal  ökade lavinartat under 1800-talet, och för att utnyttja den mark som stod 

till buds mer intensivt uppfördes hus i fler våningar. (Gejvall, s. 11) Stockholm började växa till storstad under 1880- 

och 90-talen, med en påföljande enorm bostadsproduktion. 

 Det kom naturligt nog att föra med sig en mängd bestämmelser om husens konstruktion, material och 

sanitära förhållanden. T.ex. anmodades samma begränsning av hushöjd som i andra europeiska städer. Det skulle 

råda en bestämd relation mellan gatubredd och hushöjd; ju mindre gatubredd desto lägre hushöjd. (s. 41) Däremot 

fanns det få lagar som avsåg bostadens eller rummens disposition, och inga paragrafer alls om bostadsrummens 

storlek eller fönsteranordning. Sådana dekret ansågs alltför ingripande i den enskildes disposition av sin egendom. 

(s. 43)

 Till följd  av denna diskrepans mellan stadens (och statens) intresse för bostadshusens exteriörer och 

interiörer förekom det en hel del arkitekturkritik, inte minst på 1880- och 90-talen. Det klagades över att arkitekterna 

intresserade sig mer för bostadshusens fasadbehandlingar än för deras inre planering (Gejvall, s. 32) och att det inte 

fanns någon synbarlig korrelation mellan det yttre och det inre. Med det inre menades konstruktionen, inte 

interiören. Man efterlyste en fasad som skulle vara ett verkligt uttryck för den inre konstruktionen, att det skulle 

finnas ett samband mellan skal och kärna, och ville komma bort ifrån hyreshusens olika stildräkter i (ny)renässans, 

(ny)barock, (ny)gotik, vilka upplevdes av somliga som en falsk förklädnad.11 (s. 61)

 Den representativa bostaden inreddes så gott som alltid  med en svit åt gatusidan (gatan var viktig ur 

stadsplanesynpunkt, så husens huvudfronter vätte åt gatan). (s. 18) Rumsantalet åt gatan fick ändå begränsas – två 

eller tre rum i fil  var vanligt (oftast förmak och sal) – medan resten av bostaden riktades inåt tomten (de rum som 

vanligtvis låg inåt gården var barnkammare, köksavdelning och senare även herrskapets sängkammare). 

 Dessa dubbla rumsrader var mycket vanliga: den bredare av de två bestod av de förnämligaste gemaken, 

den s.k. herrskapsdelen längs gatan, medan den smalare rumsraden, gårdsfacket, var för ekonomi- och biutrymmen. 

Ibland förekom i stället trefackshus, då med det smalaste facket i mitten (som helt enkelt kunde bestå av 

serveringsgången).  (s.100–101)

 Tvärväggar upställdes mellan fönstren, varav 1–3 hörde till varje rum. (s. 61) Storlek och gruppering av 

fönster kom att markera rumsdispositionen (s. 62) – eftersom storleken på fönster skulle vara i proportion till det 

innanförliggande rummets yta och värdighet så hade salong och matsal t.ex. större fönster än sängkammare. Fönster 

grupperades också allt oftare om två eller tre, vilket friställde större väggytor och därmed kom att påverka 

inredningen. Detta illustrerar att det råder en relation mellan interiör och exteriör även när den inte görs explicit.
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10 Småborgare och arbetare bodde i lägenheter på 1–3 rum, mellanskiktets borgare hade tillgång till 3–5 rum och kök, 
medan de burgna disponerade sex rum och fler med minst tre rum åt gatan.

11 Men denna strävan och längtan efter harmoni kan man ju anta gällde också synen på relationen mellan husets 
exteriör och interiör.



Det finns två huvudsakliga dispositioner i Stockholms lägenhetsbestånd från 1800-talet: herrgårdsplanen och 

kontinentalplanen. Herrgårdsplanen går tillbaka på fransk-klassicistisk planlösning och är i Sverige förknippad med 

1700-talet och Carl Hårleman. Den utmärks av att de förnämsta rummen ligger i  enfilade, dvs. som ett radband av 

genomgångsrum med dörrar som öppnar sig i rät linje bakom varandra. “Det är denna fil av rum, med lång 

genomblick, med blond, blommig, ja strålande ljus stämning, som hör samman med den svenska herrgården och 

prästgården, denna fil av rum, som varit ramen för så mycket av svensk kulturutveckling.” (Erik Lundberg, Svensk 

Bostad, 1942 i Gejvall, s.103) Det är därifrån dispositionen fått sitt namn.  

 Från 1800-talets mitt hängdes dock mycket ofta tunga och mörka draperier  i dessa dörröppningar, som 

därmed skymde de svepande genomblickarna genom enfiladen.12  Det enskilda rummet kom att framstå 

på bekostnad av den “monumentala” och enhetliga rumsverkan som varit så populär under empiren. (Gejvall, s. 19)

 Herrskapssviten bildade en representativ miljö för sällskapsliv och fest snarare än en intim miljö för 

familjeliv. (s. 104) Det går mode i dessa två sätt att se bostäder och det var just intresset för att utforma dem mer som 

intima familjebostäder än som representativa sällskapsvåningar som låg bakom den nya kontinentalplanens 

popularitet. (s. 23)

 Kontinentalplanen slog igenom på 1850-talet och under 60- och 70-talen blev den en mycket populär 

planlösning i de nybyggda L-formade lägenheterna. Dessa lägenheter hade en lång gång inåt gården – som en flygel 

– och ett passagesystem som innebar att så gott som alla rum hade tillgång till  sekundära passageutrymmen och inte 

vette in i varandra. Detta planschema användes århundradet ut och dessutom en bit in på 1900-talet. (s. 123)

 Sal och kök låg som tidigare långt ifrån varandra, om än lite närmare än tidigare.13  Folk var fortsatt känsliga 

för slammer och os, men blev nu samtidigt måna om bekväma förbindelser mellan de två rummen. Ofta anlades en 

s.k. serveringsgång, detta i stockholmsvåningar än i dag så utmärkande rum. (s. 124) Man eftersträvade nu 

överhuvdtaget bekvämare14  förbindelser mellan lägenhetens olika delar och byggde in allehanda passager, gångar, 

korridorer, förrum och ekonomiutrymmen. (s. 19–20)

 Dörrarna i  kontinentalvåningens flygelrum stod inte öppna – de var inte ämnade för insyn – men rummen 

mot gatan kunde om de var fler  än tre vara enfilade. Oftast satt det pardörrar mellan sal och förmak fram till 1880-

talet, sedan ersattes de allt oftare med breda skjutdörrar efter engelsk och amerikansk förebild. Medan sängkammare 

hade tillhört gatusviten i den klassiska våningen av herrgårdsmodell, hamnade den nu allt oftare mot gården. (s. 132–

133) Detta hade naturligtvis också att göra med en förändrad användning av detta rum som ett privat sovrum i stället 

för ett öppet dagligrum. (s. 134)

 Herrgårdsidealet var dock inte dött. “Det finns en annan egenhet hos svensken...han sätter ett orimligt värde 

på att se en mängd rum i fil” (August Brunius, 1911 i Gejvall, s.135) men det skedde dock en allmän skiftning mot 

kontinentalvåningar där rum grupperas kring korridorer, tamburer, hallar, etc. snarare än radas upp i fil som 

genomgångsrum. Sedan  förekom naturligtvis också blandformer av dessa två dispositionstyper. (Gejvall, s. 135) 
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12 Man kan ju därmed ifrågasätta denna rumsdispositions värde medan just det inredningsidealet rådde.

13 Köket drogs in i gårdsfacket under århundradets sista fjärdedel. Tidigare hade det i vissa fall rentav legat i en 
separat byggnad. (s. 125)

14 Vad som upplevs som bekvämt skiljer sig naturligtvis från epok till epok.



 Fenomenet med hörnlägenheter  är också värt att nämnas. På 1880- och 90-talet blev motivet med avskurna 

eller avrundade murhörn populärt. Det medgav en koncentration av den konstnärliga gestaltningen på byggnadens 

hörnparti,15  (s. 136) och ett tillfälle till vackra hörnrum i åttkantig, rund, elliptisk eller annan omväxlande form. (s. 

141) Hörnmotiven (raka, runda, mångvinkliga, etc.) blev avgörande för hörnrummets och därmed hörnlägenhetens 

gestaltning; det avskurna hörnet medförde en avskuren innervägg med påföljd att rummet blev femkantigt. Strävan 

efter  symmetri åstadkom att även motsatt innervägg ibland skars av så rummet blev sexkantigt. Kanske gav man sig 

på även övriga hörn så det blev åttkantigt. Ett rundat hörn medförde en motsvarande böjning av innerväggen. (s. 

142) 

 Hörnrummet utgjorde vanligtvis avslutningen på enfiladen i en herrgårdslägenhet. Men i stället för att dra 

fördel av utsikt åt två håll försökte man förvilla intrycket av hörnläge med att täppa för den ena sidans fönsterhål. (s. 

147). Vanligen var det sängkammaren, det innersta rummet i sviten (s. 148), som förlagts hit. Men med murhörnets 

avfasning förändrades inte bara hörnrummets utseende utan även dess disposition. (s. 149) Dess plötsligt ansenliga 

fönsterantal markerade det nu som sällskapsrum avsett för festlig samvaro och inreddes nu nästan undantagslöst  

som våningens paradrum (salong eller förmak), manifesterat med arkitektonisk accentuering i fasaden. (s. 151)

Våningens olika rum. En sal, ett förmak och en sängkammare (förutom kök och pigkammare) utgjorde den 

borgerliga 1800-talsbostadens huvudbeståndsdelar. Dessa tre huvudsakliga rum betraktades som det minimum som 

en familj med borgerlig livsstil kunde leva i. (s. 172–173) 

 Det var ganska vanligt att inreda hemmets olika rum i olika stilar: matsalen i nyrenässans, salongen i 

nyrokoko, och sängkammaren i Louis seize, etc. enligt ett strikt genomfört system.16 (s. 19)

 Salen var det rum som utom till fest begagnades som familjens dagliga måltidsrum (det fick så  småningom 

namnet matsal). Köket var bara till  för familjetjänare och biträden; det var uteslutet för familjemedlemmar att äta där 

(s. 190) ens till vardags. Salen var ett familjerum, vilket i vissa familjer markerades med ett piano, eftersom borgerliga 

barn skulle lära sig spela. (s. 193) Oförutsedda visiter skedde ofta och det var då salen som agerade mottagningsrum,  

eftersom familjen själv uppehöll sig där.

 Köket låg på behörigt avstånd från salen och övriga finrum – om möjligt i gårdsflygeln. Det nåddes aldrig 

direkt från salen, förstun måste passeras på vägen. (s. 196–197) Det anlades korridorer mellan rumsraderna, som var 

för smala för skåp eller garderober. Ibland svällde dessa ut till större serveringsutrymmen invid eller i närheten av 

salen. (s. 200) 

 Från att huvudsakligen ha förenat sal och kök tänjdes serveringsgången ut från 1860 framåt till  att bli den 

väsentliga kommunikationsleden i lägenheten mellan sal, kök, tambur, sovrum, barn- och pigkammare, förmak, 

herrum och badrum (i den mån de förekom). (s. 211) Som en lång, smal gång igenkänns det typiska stockholmska 

serveringsrummet, ofta in- och utbuktande, böjt i vinkel etc. (s. 212)
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15 1880-talet var de stora hörntornens blomstringstid. (s. 141)

16 Kanske ser vi en (omedveten) fortsättning av denna tradition än i dag där köket t.ex. kan vara ultramodernt medan 
sällskapsrummet kan ha både gustaviansk kakelugn och karljohanskrona för ökad trivselfaktor.



 Salen blev ibland kallad salong  i stället. Det var franskklingande, medan sal lät gammelsvenskt, och det 

galliska folkets seder och bruk ansågs oändligt överlägsna de svenska.17  (s. 215) Enligt kritiker blev dessa salonger 

dock inget annat än en “inympad främmande växt”. (s. 216)

 Förmaket låg mellan sal och sängkammare. Det var ett omtyckt familjerum där familjemedlemmar ägnade 

sig åt individuell läsning, sömnad, spel eller högläsning. (s. 222)

 Engelska rumsideal började sysselsätta bostadsplanernas fantasi mot slutet av 1800-talet: detta följde 

välriktad kritik mot att man inredde sig mer för sina vänner och bekanta än för den egna trevnaden. I stället för stora 

salar och salonger började ett rum son kallades för vardagsrum – med det engelska drawing-room som närmaste modell 

– dyka upp i  stockholmslägenheter. Engelsk hemtrevnad hägrade som bostadsideal i stället för den vräkiga franska 

lyxen i salongen.18 (s. 224)

 Om lägenheten hade fler än fyra rum inreddes oftast ett särskilt gemak för husfadern. Detta herrum, också  

kallat rökrum eller bibliotek, (s. 225) placerades ofta avskilt med direkt utgång till förstun. Dörren hölls ofta stängd. 

Det var med andra ord ett privat snarare än representativt rum. (s. 228) Det obligatoriska möblemanget bestod av 

skrivbord, skrivstol, bokhylla och soffa.

 Kabinett var vanliga i början på 1800-talet, alltmer ovanliga senare. Det var ett av de minsta rummen, det lilla  

rummet i gatusviten, avsett för kuriosasamlingen, eller använt som cabinet de travail, cabinet des livres, cabinet d’études. 

(s. 229–230) Enligt Palladio skulle rummen i en svit helst varieras i storlek och form. (s. 231) Detta kabinett bidrog till 

denna eftersträvade rumsrytmik och placerades oftast mellan två sällskapsrum på 1860- och 70-talen. Vid sekelslutet 

hade rummet mist sin funktion och blev inget mer än ett meningslöst passagerum utan eget liv.19  Den  miste sitt 

värde som en nödvändig beståndsdel i bostaden. (s. 231–233) 

 I herrgårdslägenheten var sängkammaren ett av praktrummen i praktsviten. (s. 234) I kontinentallägenheten 

däremot kom sängkammaren förhållandevis ofta att hamna i flygeln, avsides från representationsgemaken. (s. 236) I 

den borgerliga normallägenheten kom dock seklet ut sängkammaren att vara det i storleksordning tredje rummet 

efter  sal och förmak. (s. 236) Det var förändrade levnadsvanor som ledde till denna planändring: äktenskap blev allt 

oftare kärleksmatcher och sovrummet skulle fredas från gäster. Följdaktligen möblerade man inte längre 

sängkammaren med möbler för allmän samvaro som soffgrupper, utan kanske med en schäslong i stället. Vad gäller 

övrigt möblemang så blev järnsängar populära av hygienskäl, först i pig- och barnkammare efter världsutställningen 

i London 1851, och så småningom även i herrskapets sängkammare. (s. 238)

 På förvånansvärt många lägenhetsplaner saknas ofta ordet barnkammare helt. De minsta sov hos föräldrarna, 

övriga bäddades ner i diverse bäddbara möbler. I vissa fall förvandlades herrum till barnrum allteftersom 

barnaskaran växte, i vissa fall har man i desperation rentav omvandlat något av paradrummen till barnkammare när 

utrymmet tröt. (s. 245) Även i mycket stora våningar kunde barnen sakna eget rum, så känslan för behovet av eget 

rum – eller ens egen sängplats – var inte särskilt utvecklad under större delen av 1800-talet. (s. 242) I de fall det fanns 

särskilda rum för barn och tjänare var det de minsta och mörkaste, mest avsides rummen (s. 243) som fick duga. Mot 
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17 Nu ser vi samma sak (säkerligen dessutom av samma skäl) i bostadsannonserna men med amerikanska namn, som 
t.ex. “master bedroom” och “walk-in closet”, i stället.

18 Kanske ser vi om några år en likadan reaktion mot dagens skrytkök?

19 som serveringsgången i dag...



seklets två sista årtionden las dock mer vikt vid utformningen av barnens del av huset efter framgångsrik 

propaganda för större och ljusare barnrum. (s. 244)

 I de enklaste borgerliga  hemmen fick pigan helt enkelt sova i köket, men i lägenheter om minst tre rum 

fanns oftast också en liten extra kammare åt pigan, en jungfrukammare, alltid i närheten av köket. Under förra hälften 

av 1800-talet låg denna ofta utanför köket, under andra hälften allt oftare innanför. (s. 245) Det var ofta det allra 

minsta  rummet i lägenheten, ibland med fönster åt gården, ibland bara med indirekt ljus. Det tjänstgjorde som 

sovrum för en eller två tjänsteflickor, men också i vissa fall som sy- och strykrum. 

 Hade man fler familjetjänare, som t ex kokerska, betjänt, guvernant, husa, informator, kunde dessa ibland 

inhysas i extrarum på vinden om utrymme inte fanns i själva lägenheten. (s. 246)

 Avträden fanns på gården, eller ibland i en garderob invid sovrummet. Från 1860-talet låg klosetten invid 

tamburen.20  (s. 246) På 1880- och 90-talen blir badrum allt vanligare; dessa placeras då vid sververingsgångar och i 

bekväm närhet till herrskapets sovrum. (s. 239, 247)

Nya uppfinningar21  såväl  som ändrade familjestrukturer22  och sociala kutymer23  kom att inverka på bostäders 

indelning och inredning med tiden, men äldre skick och bruk levde också länge kvar. Och vissa saker, som 

kakelugnar, behåller man fortfarande, långt efter att deras praktiska värde upphört. De har fått nytt liv och getts ny 

mening som  nostalgiföremål och trivselskapare.

3.4 Rum & sätt att vara

Jag har ägnat en del sidor åt hur det kan se ut i hem genom tiderna. Här vill jag nu snarare reflektera lite över hur vi 

lever och bor, varför vi bygger och bor som vi gör i olika tider och på olika platser, och vad det säger om oss.

 

Sociologiska och antropologiska teoretiker har under de senaste tjugo åren börjat lägga alltmer vikt vid de rumsliga 

såväl som temporala dimensionerna av mänskligt beteende. (Lawrence & Low, s. 453) Det finns en huvudströmning 

bland dessa teorier som framhåller interaktiviteten mellan människans psykosociala beteenden och de rum hon 

skapar: vi skapar vår byggda omgivning och blir sedan i sin tur påverkad av den. (L&L, s. 454) Ett hus är med andra 

ord inte bara ett skydd mot väder och vind och annat som hotar, en del av vår fysiska verklighet, utan den byggda 

miljön utgör även en del av vår sociala och symboliska verklighet. Den utgör en socialt meningsfull 

organisationsprincip (s. 456) och kan därför beskrivas som en sorts spegelbild av den kultur inom vilken den 

uppkommit. (s. 456) Somliga envisas fortfarande med att se byggd form, dvs. arkitektur, enbart som utslag av estetisk 

formgivning och konstruktionsteknologi, helt utan en social dimension. (s. 458) Men de allra flesta stora namn inom 
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20 där vi fortfarande ofta har en liten “gästtoalett”...

21 Elektriska kylskåp medförde t.ex. att stora fövaringsutrymmen för rökt, konserverad och saltad mat inte längre 
behövdes.

22 De stora familjegrupperna (man, hustru, barn, inneboende släktingar, familjetjänare, biträden, arbetare i 
familjeföretaget) föll så småningom sönder. (s. 38) 

23 Tjänare anlitades i allt mindre grad.



antropologin och sociologin som ägnat tanketimmar åt fenomenet byggd miljö vill hävda att sociokulturella faktorer 

knappast kan ignoreras i studiet av byggd miljö. Claude Lévi-Strauss förutsätter ett strukturerat kollektivt 

undermedvetet kapabelt att skapa kulturella beteendemönster, byggd form inbegripet. (s. 468) Vi är tämligen klara 

över att den byggda miljön ordlöst förmedlar mening, (s. 459) men vilken mening är det den förmedlar?

 I dagens verklighet blir det alltmer komplicerat att försöka utröna alla de faktorer som kan tänkas spela in i 

besluten att bygga och renovera, att producera, reproducera och omtolka rum. Så gott som alla  kulturer, både centrala 

och perifera, både kosmopolitiska och traditionella, blir alltmer uppenbart uppkopplade i den globala politiska 

ekonomin. Ett uppräknande av alla de komplexa drivfaktorer  som påverkar blir nästan en omöjlighet, men klart är 

att byggnader blir ett rumsligt uttryck för punkten där ekonomiska, samhälleliga och kulturella angelägenheter 

sammanfaller. Inte ens stads- och bostadsplanerare har någon tydlig och egentlig vetskap om orsak och effekt vad 

gäller byggd miljö, inte heller om vad relationen kan sägas vara mellan arkitektens motiv och rummets innebörd för 

den som använder det. (Lefebvre, s. 37) Lefebvre frågar sig vems idé (representation) om rummet arkitekten 

producerar? Samhällets? De ledande klassernas? Sin egen? Varifrån kommer den i så fall? Och vems intressen gagnas 

av just den rumsrepresentationen till skillnad från en annan? Den boendes? Samhällets? Den politiska elitens?24  (s. 

44) 

 Varför har vi då olika sätt att bygga? Vilka sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och psykologiska 

faktorer tros ligga bakom variationerna? Varje samhälle har en säregen rumsuppfattning, enligt Lefebvre. (s. 31) Och 

denna rumsuppfattning hänger ihop med den rådande uppfattningen om jaget och jagets relation till  gruppen i 

kulturen i fråga. När det gäller just kompositionen av bostadshus kan det vara behjälpligt att först definiera 

hushållet. Familjekomposition och släktskapsregler ändras ju med tiden, liksom ekonomiska och könsrollsmönster. I 

vilken grad representeras dessa förhållanden i bostadens plan? (L&L, s. 461) Kan man spåra en relation mellan den 

sociala gruppens storlek och komposition och bostadens storlek och plan? 

 Ellen-J. Pader har undersökt skillnaderna mellan mexikanska och amerikanska rumsligheter och de sociala  

faktorer som kan spela in i dessa skillnader. Sättet att använda och ordna rum (inte minst i hemmet), sättet att bebo 

hemmet, är något som har med den kulturspecifika socialiseringsprocessen att göra.25  Dessa sociala kutymer formar 

hemmets planlösning och sociala förändringar resulterar i likaså synliga förändringar i hemmen. Hur våra hem ser ut 

utgör, enligt Pader, med andra ord en del av det större meningsskapande som försiggår på  en mängd nivåer i 

samhället. Våra rumsliga relationer reproduceras och omtolkas kontinuerligt i samklang med förändringar på 

sanhällsnivå och därför kan man anta att även annars outtalade samhälleliga normer och föreställningar kan bli 

uttalade och synliga genom en undersökning av våra hem.  (Pader, s. 114) Våra föreställningar om korrekta göranden 

och låtanden t.ex. kommer förvånansvärt väl till  uttryck i våra rutinartade husliga göromål, liksom vår rumslighet på 

hemmaplan (rummens antal, storlek och funktion, liksom deras sinsemellan förbindelser) på ett omedelbart sätt ger 

information om huruvida vi styrs av familistiska eller individualistiska principer.26  (Pader, s. 115, 117, L&L, s. 454)
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24 Lefebvres analyser är alltid färgade av hans kommunistiska ideologi och har ibland också lite av konspirationsteori 
över sig.

25 Enculturation är ordet hon använder. Det står utan direkt översättning till svenska såvitt jag vet.

26 Familism kan definieras som synen på jaget som en del av gruppen, medan individualism är synen på jaget som 
en till stor del autonom enhet. Det var framför allt denna division som stod i fokus för Paders undersökning.



 Det har skett en del försök att förklara förändringar i den byggda miljön. En slutsats är att de förändringar 

som rör  stil kan härledas till ett behov av ökad prestige eller status och ofta sker genom import av det som anses vara 

en mer sofistikerad stil, medan förändringar i  form har att göra med en anpassning och evolution till vad som helt 

enkelt anses vara mer ändamålsenligt, (L&L, s. 460) antingen rent praktiskt genom att medge ett visst förekommande 

beteendemönster, eller symboliskt genom att möjliggöra ett uttryck av statusskillnad, (s. 463) men allmänt kan man 

ändå säga att de processer som ligger bakom beslut att bygga eller renovera (eller flytta) fortfarande är sparsamt 

dokumenterade och mycket litet undersökta. (L&L, s. 492)

Det lite kort om varför vi bygger som vi gör. Nu vill  jag vända på resonemanget och fråga varför vi bor som vi gör.  

Vi har redan fastslagit att det föreligger en ömsesidig påverkan mellan byggande och boende, mellan hur vi vill ha 

det och hur vi ordnar det för oss, hur vi bygger och hur vi sedan bebor det byggda. Men låt oss försöka isolera 

rummets användning från dess tillverkning. 

 Lefebvre påpekar att vårt sätt att vara i rum är en del av vårt sätt att vara i samhället i stort och vi måste 

därför anlägga ett sociologisk perspektiv på frågan om boende. Vi handlar ju och beter  oss i rummet (Lefebvre, s. 8),  

och eftersom rummet då måste ses som kopplat till ett, eller flera, användningsområden (s. 16), blir denna 

infallsvinkel ju inte minst intressant i  analysen av borgerskapets relation till rummet (s. 10), eftersom de ofta har råd 

med bostäder med mer funktionsdifferentiering. Anthony Giddens tar också avstånd från synen på rummet som en 

oskyldig, neutral miljö i vilket mänskligt beteende äger rum, utan ser det som en medskapare till det beteende som 

uppstår där. (L&L, s. 489) Lefebvre uttrycker samma sak genom att säga att rum kan ge en illusion av 

genomskinlighet, kan framstå  som ställen där ens agerande kan få ett ohämmat utlopp, men en illusion är just vad 

det är. (Lefebvre, s. 26–28) Det kan vara intressant att fundera över vilka beteenden som förstärks och vilka som 

undertrycks i olika rum. (L&L, s. 464)

 Rum ordnas nämligen till viss del för att visa eller skyla vissa beteenden. Gäster är ju mer välkomna i köket 

än i sängkammaren numera (medan det förr var precis tvärtom) och det understryks i våra planlösningar. Hemmets 

planlösning är inte alls en slumpmässig affär (Pader, s. 118), utan tvärtom en medvetet utväljande skapelseprocess 

som resulterar i vissa förutsägbara rörelse- och beteendemönster. (Pader, s. 117) Det faller  sig naturligt att, i Erving 

Goffmans spår, beskriva hemmets olika zoner i dramaturgiska termer. Lefebvre använder sig också av teatrala 

begrepp när han skiljer på scen (kök, t.ex. i dag) och obscen (badrum och sovrum i dag) i hemmet, dvs. det sedda och 

det osedda. (Lefebvre, s. 36) Det här är en populär metafor; även Lawrence och Low hänvisar till  backstage  (där man 

förbereder sig) och front stage  (där man sen agerar). Front stage  ägnar vi oss åt att försöka övertyga andra om vilka vi 

är, och när det inte finns mycket privatutrymme att tillgå och därmed inte plats för förberedelse blir människor i 

stället specialister på scenteknik, enligt Lawrence och Low. (s. 480) Det kan låta lite väl självmedvetet och teatralt och 

gäller väl somliga kulturer och individer och klasser mer än andra, men det ger ändå ett intressant perspektiv på 

hemmets disposition. Lefebvre verkar vara inne på samma relativa brist på det obscena i nutida hemmamiljöer och i 

hans tankevärld är detta ett utslag av ett kontrollerande etablissemang (statsmakten? den ekonomiska överklassen?) 

som jämställer ljus och öppenhet med sanning och vetskap – och därmed ytterst med sig själv – medan allt det 

gömda och hemlighållna representerar farliga saker som mörker, natt och död och därför, för att utplånas, bör tas 

fram i ljuset. (Lefebvre, s. 34) Jag kan inte själv samtycka med Lefebvres i bitar rent konspirationsteoretiska 
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resonemang, men jag kan ändå hålla med om att den obevekliga betoningen på det öppna och ljusa i våra samtida 

bostadsinteriörer känns på något sätt beklämmande.

 Den öppna planlösningen vill säga att ingen differentiering råder mellan olika sysslor och aktiviteter inom 

hemmet, att ingenting är mer formellt eller informellt än något annat, att det inte råder någon skillnad på vardag och 

fest, eller på barn och vuxna, eller boende och gäster. Men eftersom en sådan föreställning inte kan vara annat än en 

ren fantasi så uppstår i stället sådana kompensationer som allt fler badrum och toaletter. Denna ansamling av dessa 

små privata utrymmen uppstår som en fascinerande motsatt tendens till allt det tvångsmässigt öppna. Medan vi 

hävdar att vi gärna lever ut hela vårt hemmaliv inför öppen ridå annars så hyser vi nu plötsligt en stark ovilja att dela 

badrum ens inom familjen. (Pader, s. 120) Denna pryda attityd har naturligtvis med dagens föreställningar om 

kroppen och dess behov och utsöndringar att göra och är ett bra exempel på hur föreställningar om kroppen byggs in 

i hemmen. (Pader, s. 124) Lefebvre håller med Pader om att det rör sig om en falsk eller ytlig strävan efter det 

übersociala, ja närmast offentliga, hemmalivet, som inte minst de förmögna förväntas kunna stå ut med. Det lämnar 

inte mycket tillfälle till  annat än sociala utspel – vart ska man ta vägen för att tillåta sig det för människan så 

naturliga behovet av avskilt begrundande? (Pader, s. 153 och Lefebvre, s. 223) Måste man in på någon av toaletterna 

då? Eller räcker det med att koppla in sig i sin iPod?

 Lefebvre nämner framförande (performance) i  samband med social kompetens och kontinuitet (s. 33) och här 

tycker jag att hans syn på detta framförande passar bra ihop med Pierre Bourdieus habitus-begrepp. Bourdieu vill 

med detta begrepp helt enkelt säga att människor lär sig beteenden av att härma andra, inte av att anamma 

strukturella teorier (L&L, s. 469) – följaktligen, om vi antar att dessa efterhärmande beteenden sker i hemmet och att 

de  därmed är åtminstone delvis tillkomna som resultat av hur hemmet är ordnat, så bidrar våra hem till vår sociala 

praktik, dvs. till vårt sätt att vara, våra sociala benägenheter. 

 Jag vill nu lämna tankar på det materiella hemmet därhän för att ta  itu med hemmets immateriella  

dimension. Lawrence och Low säger att ett poetiskt sätt att förhålla sig till en plats, eller att prata  om platsen, faktiskt 

blir en del av platsen. (L&L, s. 472) Det är en underbar tanke, som knappast kan illustreras bättre än av den mycket 

poetiske författaren och professorn Gaston Bachelard, som också  hävdar med övertygelse att bebodda rum är mer än 

summan av det geometriska utrymmet och de sociala  kutymer som äger rum där. Det ska en poet till för att verkligen 

fånga vad ett hem egentligen är för något.

 Bachelard bjuder på en rörande lovprisning till det (ofta blygsamma och anspråkslösa) hemmet som får en 

att sucka av förnöjsamhet. Det är inte den materiella bostaden han är  intresserad av att beskriva eller analysera utan 

själva den primitiva och vackra kärnan, essensen, i beboendets funktion. (Bachelard, s. 29–30) Bachelard bjuder alla, 

från slott till koja, att drömma den primitiva drömmen om tillflykt (s. 4) med honom. Denna primitivism äger vi alla 

inom oss. När man drömmer om tillflykt drömmer man inte om balsalar, kungsbalkonger eller öppna planlösningar; 

man drömmer om hyddor, nästen, reden, en vrå att krypa undan i  som ett litet djur. (s. 4) Det ger en känsla av rent 

fysiskt välmående att dra sig undan i ett hörn. (s. 91)

 Den största nyttan med ett hus, enligt Bachelard, är att det ger ett skyddat läger för dagdrömmeri! (s. 6) Han 

påminner oss också om att det för de flesta av oss finns hus och hem som bara existerar i våra drömmar och kanske i  

fragmentariska minnesbilder. Våra barndomshem t.ex. minns vi  inte som fullständiga planlösningar, utan som små 

korridorstumpar eller solfläckiga sängkarmar, (s. 57) så dessa oneiriska hus, drömhus, måste ges utrymme att 

existera inom de materiella husen. Det är inte bara praktiska materiella sysslor som matlagning och tvätt och 
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kroppsrengöring som ska kunna utföras i hemmet utan det är lika viktigt att komma ihåg att hemmet också är 

centrum för våra körsbärsdrömmar, dödsdrömmar, skuggdrömmar, havsdrömmar, stjärndrömmar osv. Finns det 

drömplats för sådana ofantligheter i hemmet? Man bör fråga sig vad hemmets drömvärde är. (s. 17)

 Dagdrömmare gillar riktiga vargavintrar, säger Bachelard, av den anledningen att huset blir alldeles särskilt 

intimt om vintern. (s. 38) Bakom de mörka gardinerna lyser snön desto vitare...han citerar Baudelaire (översatt till 

engelska i min upplaga): “their own nests will be all the warmer, all the downier, all the better beloved...” (s.39)

  Han uppskattar kontraster – inte minst just kontrasten mellan det som finns inne och det som finns ute. 

Boken är full av poetiska metaforer för  hus och hem, men den som jag fastnade för var snäckan: sträv och 

obehandlad på utsidan och så kontrasterande pärleljus och emaljerad på insidan. (s. 115) Bachelard citerar ännu en 

poet (Palissy i  Bachelard, s. 131) som beskriver snäckans kammare som vore den helt i ett stycke. Det var denna 

sinnebild som gav mig uppsatsens titel – den syntes passa så föredömligt på den bild jag har av Stockholms 

sekelgamla grågula och rödbruna bostadshus med sina uniformt blanka, lena, vita lägenhetsinteriörer.  

 Men kanske är det snarare än Bachelards och Palissys stillsamma lilla snäcka ändå Hieronymus Boschs 

musselskal jag borde ha för ögonen: där drömmen om sinneslugn när vi drar oss tillbaka i våra skal förloras till följd 

av yrkandet på yr och rasande fröjd inom snäckan/hemmet.27 (s. 123)

3.5 Renoveringsideal

Nu när vi snabbmålat en historisk fond till heminteriörens scenografi och funderat lite kring koncepten hem, rum och 

rumslighet i allmänhet är det dags att vi reflekterar över renoverings- och restaureringsfenomenen. I botten mellan 

valet att renovera och restaurera (eller vilken blandform av dessa angreppssätt man väljer) ligger en viss historiesyn. 

I modernismens tidevarv har historien alltmer kommit att relativiseras. (Edman, s. 36) En enhetlig och sammanhållen 

bild av det förflutna framstår alltså inte riktigt möjlig längre. Det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets 

restaureringsfilosofi har kretsat mycket kring det fragmentariska, (s. 36) vilket sedan naturligtvis får sin motsvarande 

tillämpning i det praktiska restaureringsarbetet. I de uniformt vita, glatta, konturlösa kub-rum som renoverats fram i 

gamla flerbostadshus, är det enda som skiljer dem från nyproducerade lägenheter ofta den pietetsfullt restaurerade 

kakelugnen eller kassaskåpet eller spiselhyllan. Det rör sig om enstaka föremål eller inredningsdetaljer, ofta delar av 

den fasta inredningen. Den lösa inredningen är ju så mycket lättare att avlägsna, så då gör man det, eftersom det trots 

mimad pietism råder en underliggande misstro mot det där bruna eller gröna rinnglaserade kaklet...

 Varje tid har sin egen historiesyn, sitt eget förhållningssätt till reflekterandet över det förflutna. 1800-

talsmänniskan var generellt mycket historieintresserad vilket gavs uttryck i den tidens historicerande bygg- och 

restaureringskonst. Mycket av deras oproblematiska, positivistiska och samtidigt romantiserande syn på det förflutna 

förefaller både naiv och en smula smaklös i dag trots att denna syn resulterade i flera  mycket lyckade restaureringar, 

som t.ex. det av Sigurd Curman skapade suggestiva medeltidsrummet på Vreta kloster. (s. 35) Många skulle i dag 

klassificera hans arbete som pastisch, en opopulär etikett för många, inte minst inom arkitektkåren. Vi lever  på 

många sätt fortfarande i modernismens tidevarv, dvs. i en ålder där det sägs och antas mycket om “den nya 
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människan” och hennes behov, så som de uppfattas, och kravet på att dessa nya, moderna behov ska tillgodoses så 

långt som möjligt, oavsett till vilket ekonomiskt eller kulturhistoriskt pris.

 Restaurering är långt ifrån oproblematiskt och det finns egentligen inget rätt eller fel sätt att restaurera 

byggnader. Bara själva definitionen av ordet rymmer en spännvidd från återställa till förnya. (Lisinski, s. 1) Vilket man 

väljer har att göra med tidens historiesyn, och med vår tids plurala  historiesyn så synes åtminstone ett rättframt 

återställande vara omöjligt. Det rör sig inte bara om hur man tolkar historien utan också om hur man sedan väljer att 

(åter)berätta  historien och det ingår en värdering i detta val. Vad är värt att minnas och hur ska det berättas och föras 

vidare?  På 1800-talet var man intresserad av hur saker och ting borde ha sett ut, av den ideala historien, och i  Helgo 

Zettervalls restaurering av Kalmar Slott ingick t.ex. att lägga till romantiska och ridderliga tornhuvar som slottet 

aldrig haft, men som han ansåg att det borde haft. (Lisinski, s. 2) Isak Gustaf Clason var en annan 

restaureringsarkitekt som arbetade kring förra sekelskiftet och ligger bakom många av de “typiskt” svenska 

herrgårdsmiljöer vi nu kan njuta av. Målet var att skapa en enhetlig, värdig och vacker herrgårdsmiljö med bibehållet 

eller rentav ökat symbolvärde.28 (Fredriksson, s. 1) Det kanske verkar oautentiskt och oärligt med våra ögon sett men 

som restauratör måste man vid något tillfälle fråga sig hur man ska förhålla sig till det faktum att byggnadsarvet är 

viktigt just för att det synliggör vår historia. Att då ta tillvara  det gyllne tillfälle som en storskalig restaurering 

innebär att illustrera historien på ett minnesvärt sätt – att återerövra den – är att tillkännage den byggda historiens 

meningsfullhet. Diskussionen om byggnadsdetaljer blir i det sammanhanget kanske rentav ointressant eller 

kontraproduktiv: ett mer objektautentiskt och arkivariskt förfaringssätt kan snarare än att fånga samtidens intresse 

och fantasi få intresset att slockna. Ett annat sätt att se på saken är att ställa detaljer mot helheten: korrekta detaljer 

på varje nivå kan resultera i ett osammanhängande plotter som helt saknar förmågan att förmedla ett starkt och 

dramatisk helhetsintryck. Clason var medveten om detta och strävade efter att skapa helhetsupplevelser i  förut 

splittrade miljöer. I stället för att envisas med att bevara eller reproducera sådant som troligtvis såg ut som det gjorde 

till följd  av herrgårdsägarens brist på pengar eller brist på intresse så har han tagit tillvara tillfället att lägga till ett 

sentida lager i den svenska herrgårdstraditionen på ett sätt som garanterar dess livskraft. (Fredriksson, s. 2) Ibland 

måste man alltså välja mellan att gestalta rummet (om det så är en kammare eller ett torg) och att gestalta föremål i 

rummet. Och de mer bokstavstrogna restauratörerna får ju ändå kämpa med den verklighet som inte medger att 

samma människor bebor rummen, klädda på samma sätt, med samma språkbruk och beteendemönster. Tysta, 

tomma rum eller rum med genomgångstrafik av besökande kan ju aldrig bli samma rum som de var en gång, 

eftersom även det immateriella, som ljud och ljus och dofter, inverkar på rumsuppfattningen. Men självklart måste 

man ju också ställa frågan om hur djärva grepp man kan tillåta sig ens med syftet att effektivt gestalta  ett rum eller 

skapa en visuellt sammanhållen och dramatiskt meningsfull berättelse.

 Restaureringsideal ändras alltså hela tiden, från tid till tid och från restauratör till restauratör, och dessa  

skilda ideal blir själva en del av historien. Vi kan också hoppas att mångfalden i förhållningssätten till vårt 

byggnadsarv hjälper oss att få en mer nyanserad bild av vår historia. (Lisinski, s. 3) Det räcker att se tillbaka på den 
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restaurering sällan kan reduceras till metodik; stil är en väsentlig komponent i allt mänskligt kreativt arbete och 
restaurering – och även renovering – är definitivt exempel på kreativt arbete.



mångfald av historieuppfattningar som funnits genom tiderna och tänka sig att alla restaureringar skett enligt en av 

dessa mallar för att inse hur mycket av historien vi skulle gått miste om. 

 Varför nämner jag över huvud taget restaurering när uppsatsens syfte är att undersöka renovering och inte 

restaurering? Därför att jag tycker att det är viktigt i sammanhanget att påminna om att när det gäller vårt äldre 

byggnadsbestånd så föreligger alltid en möjlighet till olika sätt att gripa sig an arbetet med att blåsa nytt liv i 

bostäderna och samtidigt föra den historia  som de bär på vidare in i  framtiden. Och i praktiken innebär ju all 

renovering åtminstone en smula restaurering – alternativet är  ju att riva och bygga nytt i stället –  så det är värt att 

fundera över de restaureringsprinciper och renoveringsideal som råder.

 Både renovering och restaurering innebär en kombination av bevarande och utveckling – renovering 

innebär mer utveckling än bevarande och restaurering mer bevarande än utveckling men de befinner sig på samma 

spektrum. Kombinationen av dessa två konfliktställda mål måste vara noga övervägd i varje enskilt fall för att man 

ska kunna tillföra nya kvaliteter utan att spoliera dem som redan finns. (Vidén och Botta, s. 151) Det ligger ett visst 

mått av återhållsamhet i denna avvägning; den bör styras av en grundläggande respekt för det ursprungliga oavsett 

om de planerade förändringarna är stora  eller små. Det nya behöver inte ha samma former som det gamla (det som 

vi förut etiketterade “pastisch”) men det bör på något sätt harmoniera eller  samspela med det, stå i dialog med det. 

 När det är mer än bara stilen på arkitekturen eller inredningen i fråga som ifrågasätts och står föremål för 

revidering av något slag så ställs frågan om varsamhet vid ändring på sin spets. I fråga om 1950-, 60- och 70-talens 

bostadsområden, som Vidén och Botta undersökt från ett bostadsförnyelseperspektiv, så anses nu själva arkitekturen 

som en rot till  de sociala problem som dessa bostadsområden lider av. På samma sätt kan man tolka viljan att radikalt 

renovera äldre stockholmsvåningar. Det är kanske inte först och främst en fråga om en vilja att ändra stilen, att få till 

en ny yta, utan kanske snarare ett svar på ett behov av ett nytt slags socialt rum. Nya sociala förhållanden människor 

emellan – nya livsstilar – påkallar nya utrymmen, nya rum. (Lefebvre, s. 59–60) Installerandet av en ny spis eller av 

bredband rör sig bara om små tekniska förbättringar, men omgripande förändringar som rör hemmets disposition  

härrör från samhällsförändringar.29

 När det gäller just tekniska åtgärder finns det ofta möjligheter  att välja  en renoveringslösning som inte 

innebär att man måste göra avkall på varsamhetsprincipen. Man kan installera solfångare på tak i många fall utan att 

taken behöver ändra form. Isolerförmågan hos befintliga tidstypiska fönster kan också förbättras relativt diskret. 

(Vidén och Botta, s. 152) Energibesparingsåtgärder citeras annars förvånansvärt ofta i renoveringssammanhang som 

den övertygande anledningen till visuellt radikala ingrepp som det onödiga installerandet av moderna fönster. Just 

miljöargument känns ju moraliskt betvingande och används väl därför onödigt ofta  av renoveringsapologeter  som 

försvar för annars oförsvarliga stilbrott. Dessutom är det ju så att det sällan i renoveringssammanhang framhålls att 

bevarandet av saker som de är, eller åtminstone tillvaratagande och återanvändning av gamla material,  är en mycket 

viktig del av ett miljömedvetet beteende, eftersom varje nytillverkning tar energi och materiel i anspråk och kanske   

också resulterar i emissioner av diverse slag, liksom varje bortkastad gammal del bidrar till sopberget. 

 Ytterligare en dold anledning bakom ovarsamma renoveringar kan vara bristen på byggnadsarbetare och 
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programmeringskonst. (s. 60) Jag förnekar inte att denna spelar en viss roll i evolutionen, men jag misstänker att det 
snarare är en fråga om en omedveten bieffekt snarare än en medvetet konstruerad situation.



-tekniker som besitter de nödvändiga särskilda kunskaperna för tidsenlig restaurering. Somliga företag som t.ex. 

Forserums Rör (www.forserumsror.se), marknadsför sin kunskap om tidsenliga rörmokerilösningar, men många 

fackarbetare har inte fått tillfälle, eller haft intresse av, att införskaffa den särskilda kompetens som krävs för 

restaurering och/eller varsam renovering av kulturmiljöer. Här kan jag ju inflika (säkert till Lefebvres stora 

belåtenhet) att marknadskrafterna naturligtvis påverkat denna utveckling. Många kanske undvikit långa 

specialistkurser, inte minst om den förhärskande uppfattningen i samhället uppfattas som att de flesta  vill  ha nytt och 

de specialistkunskaper man skaffar sig inte kommer att komma till gagn. Det är alltså ett klassiskt moment 22.

 I vissa fall börjar fenomenet med onödigt grova ingrepp av förment tekniska eller miljöskäl nu komma 

under granskning. Ett av de huvudsakliga argumenten för att riva bort lägenheters fasta inredningar och därmed ofta 

förstöra den tidstypiska karaktären är att de tekniska försörjningssystemen som vattenrör, luftkanaler och elkablar är 

så dåliga att de måste bytas och att fuktspärren i badrummens väggar och golv och ovanför diskbänkarna i köket är 

så dålig att den måste ersättas. Men vad gäller vattenrör finns många skonsamma lösningar, dels genom att renovera 

befintliga rör och dels genom att placera  nya rör där de gör minst intrång, och vad gäller ventilation kan man uppnå 

stora förbättringar utifrån den befintliga ventilationens princip. För el går man också onödigt hårdhänt fram med nya 

infällningar i väggar som förstör socklar och foder när förbättringsåtgärden skulle kunna utföras enkelt som en 

ytterligare jordkabel i befintliga inlagda rör. (Alvring, s. 1–2) Byggbranschen lever kvar i nybyggnadsreglerna och 

miljonprogrammets byggproduktionsmetoder; även i  fall där underhåll är  allt som behövs resulterar det ofta i 

ombyggnad. (s. 2)

 Ofta är det fastighetsägaren som propsar på dessa stora ingrepp när det gäller hyresfastigheter – och 

bostadsrättsföreningen när det gäller bostadsrättsfastigheter. De som är ägare och delägare är rädda för  att en brist på 

ombyggnad resulterar i förslumning. (s. 2) Byggnadsingenjör Urban Alvring efterlyser lite mer eftertänksamhet, och 

rentav analyser, som del av beslutsprocessen när det gäller bostadsrenoveringar, inte minst i hyreshus där 

fastighetsägare och hyresgäster ofta står i konflikt med varandra i dessa frågor. När det gäller ombyggnad av t.ex. 

kök föregås de sällan (eller aldrig) av analyser av det existerande kökets form, funktion, material och skönhet jämfört 

med det nyplanerade köket. Han menar att om man räknar för- och nackdelar och väger in både mjuka och hårda 

värden, blir svaret att det faktiskt är mycket svårt att åstadkomma ett bättre kök än det som redan finns. Den 

ursprungliga träkvaliteten går t.ex. inte att återskapa med nya produkter eftersom det numera oftast används 

snabbvuxet trä som inte har samma täthet som träet i äldre snickerier. (s. 2)   

 Flera fall av konflikter mellan hyresgäster och fastighetsägare har gått till domstol de senaste åren. I ett 

prejudicerande fall  våren 2000 i Svea Hovrätt fick 14 hyresgäster i en fastighet i Solna rätt att behålla  sina platsbyggda 

kök från 1950-talet som vid rättens undersökning visade sig hålla hög kvalitet i  form, funktion och hållfasthet. 

(Alvring, s. 1) Dessa konflikter framhäver parterna i målets respektive motiv: hyresgästerna vill behålla de äldre 

inredningarna eftersom de har hög trivsel- och funktionsfaktor, något som givetvis är viktigare för de boende än för 

fastighetsägaren, medan fastighetsägaren vill renovera eftersom renovering ökar fastighetens marknadsvärde, något 

som i sin tur intresserar ägaren men knappast hyresgästerna. Renoveringar utförs alltså (åtminstone ibland) 

synbarligen av enbart ekonomiska skäl, inte av renoveringsbehovsskäl eller miljöskäl  eller några av de många andra 

skäl som alltsom oftast åberopas. Att hoppas, i detta sammanhang, på varsamhet om antikvariska värden är 

dessvärre utopiskt, åtminstone om marknadskrafterna får styra otyglat. Dessbättre tyglar lagen ibland, inte minst i 

prejudikatbildande domar, dessa förråande marknadsdrivna tendenser, inte nödvändigtvis i direkt försvar av 
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kulturarvet, utan i detta fall i försvar av hyresgästers rätt till medbestämmande över sina hemmiljöer, men om 

bieffekten av den viktiga frågan blir att materiellt och kulturellt värdefulla interiörer bevaras så är det bra så. 

 Victoria Ask, som är konsult för Svenska byggnadsvårdsföreningen, skriver att det är viktigt att ha kunskap 

om husets karaktär och arkitektur till  grund för upprustningsarbete. (Ask, s. 1) Och precis som Alvring så har hon 

förslag på hur man kan gå tillväga för att tillgodose de ökade kraven på t.ex. säkerhet. I stället för att ersätta gamla 

pardörrar med moderna säkerhetsdörrar, som ger ett modernt uttryck till både trapphus och våning, kan man  

bibehålla befintliga lägenhetsdörrar och komplettera dessa med säkerhetsgrind på insidan. Anders Franzén som är 

byggnadsantikvarie utfärdar åtta goda råd till bostadsrättsföreningar när det gäller upprustning:

1. Ta reda på husets kvaliteter och karaktärsdrag, oavsett om det är ett Q-märkt hus eller inte, och oavsett hur 

gammalt det är, men det är naturligtvis än viktigare om huset är av en ålder då “traditionell byggnadsteknik” 

användes. 

2. Var rädd om husets personlighet. Förändringar i stort och smått ska göras med hänsyn till det befintliga. Ett rum 

kan beskrivas som ett musikaliskt ackord. Tillägg ska klinga i samma tonart och inte skorra falskt.

3. Anlita fackfolk. Det är framför allt viktigt när det gäller större renoveringar.

4. Skaffa egen kunskap. Vår egen okunskap är det största hotet mot husets personlighet. Läs lämplig facklitteratur, 

fråga oberoende sakkunniga, skicka en ledamot på kurs.

5. Använd ursprungliga material och metoder. Det är både ett sätt att vara rädd om de stilmässiga karaktärsdragen, 

men också ett sätt att bevara husets hälsa. En felaktig fönstertätning eller ändrad typ av fasadfärg kan orsaka 

kostsamma problem i längden. Material och metoder från nyproduktionssidan kan orsaka oanade problem.

6. Tänk långsiktigt. Låt inte kortsiktig snålhet styra vid beslut om underhåll och renovering.

7. Planera. Fatta  välgrundade beslut. En stamrenovering kan genomföras på flera sätt. Att renovera och komplettera 

fönstren kan ta längre tid men är varsammare och ofta bättre än att byta.

8. Dokumentera, arkivera. Ta kort före, under och efter åtgärder. Det är inte minst viktigt i föreningshus där styrelsen 

förnyas vartefter och det är lätt att tidigare erfarenheter slarvas bort. (Franzén, s.1–2)

Eftersom kök verkar vara särskilt utsatta för radikala renoveringar, så vill jag ägna några extra rader åt tankar kring 

köksrenovering. Med tanke på att så gott som varje våning, oavsett hur radikalt eller  försiktigt den annars renoverats 

och underhållits, av annonserna att döma, försetts med ett splitternytt kök, är det rimligt att ställa frågan: måste alla 

gamla kök “blåsas ut” när det ska renoveras? Finns det något värde i skåp med överfallsluckor? Måste järnspisen 

ersättas med elspis? Måste de bulliga kylskåpen från 1950-talet som fortfarande håller kylan ändå slängas ut? 

(Hansing, s. 1) Om man får tro inredningstidningar och bostadsannonser så  är drömmen ett stort kök, gärna med 

öppen planlösning mot övriga bostaden. Helst ska det också finnas en köksö som vännerna står  kring medan man 

reder av såsen inför middagen.30 Självklart är allt skinande rent utan minsta  spår av matlagning och citronerna ligger 

orörda och fotogeniska i  sitt fat. För att åstadkomma detta i äldre våningar måste man förutom att byta ut hela 

köksinredningen också göra om planlösningen. Just köksrenovering är ofta bland det allra första en nyinflyttad vill ta 

itu med, men byggnadsantikvarie Hansing råder att man väntar och bor in sig lite först. Det är först när man använt 
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köket ett tag som man märker vad som fungerar och vad som inte fungerar med just ens eget sätt att vara i köket. 

Väljer man till slut att renovera  kan det ju vara roligt att göra det på ett sånt sätt att det passar en själv och inte 

nödvändigtvis industrimallen på ett kök. Använd fantasin och kämpa mot symmetridjävulen, äskar 

byggnadsvårdskonsult Vicki Wenander och snickare Joakim Karlstedt. (Wenander & Karlstedt, s. 3) Man kan välja 

lägre eller högre höjd på arbetsbänkar och diskbänkar, olika konfigurationer mellan vitvarorna. Lagar man inte 

mycket mat så behöver man kanske inte milsvida arbetsbänkar osv. Låt inte bygga rader med skåp upp till taket på 

ren slentrian – du kanske inte behöver så mycket förvaringsutrymme? (s. 1) Men innan man tar itu med det bör man 

försöka se det befintliga köket med kärleksfulla ögon, fråga sig vad det är som ger köket dess karaktär, vad det har 

för stil, om det passar med övriga bostaden. Man kan också i  Bachelards anda fråga sig om det berättar en historia, 

om det är förknippat med minnen, ens egna eller andras, eller om man tycker att det är slitet på ett vackert sätt. 

Väldigt ofta kan det som inte fungerar åtgärdas med rätt små åtgärder i stället för att riva ut precis allt och börja från 

början. Varje kök är unikt och ofta är det det som avviker från det regelmässiga som är mest intressant. Därför kan 

det bli  lika fel att utgå från vad som “borde” vara tidstypiskt och försöka skapa en viss tids idealkök som att smälla in 

ett högteknologiskt industrikök i en liten sekelskiftesvåning. I äldre hus har köken ofta fått nya funktioner genom 

tiderna och det kan vara intressant med dessa tidslager i stället för ett falskt återförande till  den idealstil som rådde 

när huset uppfördes. (Hansing, s.1) Ett vackert och funktionellt 50-talskök kan vara värt att bevaras även i  en 

sekelskiftesvåning. (Wenander & Karlstedt, s.1–2)

 Ett vanligt önskemål är att köket förstoras och sätts i anslutning till vardagsrummet. Det är i och för  sig 

inget nytt –  det är tvärtom en återgång till den medeltida storstugan. Kanske är det så att det är det avskilda 

arbetsköket som blir en parentes i historien. Kökets placering i bostaden är dock precis lika tidstypiskt som snickerier 

och stuckaturer – det blir märkligt när det senare pietetsfullt restaureras medan väggar slås ner och bostadsplanen 

dras om. Ett flyttat kök är ett minst lika stort stilbrott som ett perspektivfönster i en sekelskiftesvåning.

 Ett litet mindre kök kan innebära att man kan ha allt man behöver inom ett par stegs avstånd. Ett separat 

kök med en dörr som går att stänga kan vara skönt när disken hopar sig. Inte minst i lägenheter får man också tänka 

på att kök generar helt andra ljud, och vid andra tidpunkter, än ett sovrum eller  vardagsrum. Porslinsskrammel och 

kastrullslammer precis under grannens sovrum kanske inte uppskattas. Det finns fall då man kan rekommendera att 

köket flyttas. I fall då man har ett kök från tiden innan järnspisen kom var köksfunktionerna och 

förvaringsutrymmena ofta så få att man knappast kan tala om kök i dagens bemärkelse. Då kan man överväga att 

använda det som matrum i stället t.ex. och placera köket i något annat utrymme.

 Ofta har äldre kök mindre förvaringsutrymmen än många anser sig behöva i dag. Det beror dels på att 

många har fler köksattiraljer i dag än man hade förr – matberedare, pastamaskiner, kaffekokare, bakmaskiner osv. –

och dels på att man förr förvarade saker och ting utanför köket – vardagsporslinet förvarades t.ex. ofta i skåp i 

serveringsgången, finservisen och kristallglasen kanske i matrummet, osv. Bor man i en våning med serveringsgång 

kan man ju överväga att fortsätta att använda de förvaringsmöjligheter det medger i stället för att envisas med att 

låta installera fler skåp i köket. 

 Många inleder renoveringar med att avlägsna allt det gamla: plastmattor slits ut, tapeter rivs ner, målarfärg 

skrapas bort. Men det är helt onödigt – ofta blir resultatet lika fint om man tapetserar eller målar över existerande 

lager, och till och med en golvmatta kan agera underlag för en ny. På  så vis bevarar man kökets hela historia och ger 
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även eftervärlden ett tillfälle att botanisera i det förflutna och kanske ta fram en linoleummatta eller tapet. (Hansing, 

s. 2)

 Stora renoveringar kräver rejält med pengar och det är allra oftast i städerna man ser de mest radikala  

renoveringsgreppen. Det var mycket därför jag kände att det skulle fungera bra att hålla  mig till våningar i 

Stockholm. De senaste åren har svenska hem, enligt kulturskribent Annina Rabe, genomgått en kolossal förändring 

till följd av en allmän modernitetsiver och inredningshysteri. (Rabe, RUM nr 5, s. 3) De flesta yngre människors hem, 

inte minst, ser ut att vara helt möblerade med möbler från IKEAs eller Bolias senaste möbelserier; allt är nytt, 

anonymt, historielöst och utbytbart. För de som har råd är det Bulthaupkök och Boffi som gäller. Under 1990-talet 

blev Sverige besatt av att vara modernt på ett sätt som det inte varit tidigare. 

 Om det finns något som den moderna urbana svenska medelklassen vill ha så är det vita väggar, vita 

möbler och s.k. smarta lösningar. (Rabe, RUM nr 9) En språkvetare borde undersöka vad smart egentligen betyder i 

dessa sammanhang. Inom arkitektur och inredningskretsar har begreppet smart blivit ett honnörsord – klimatsmart, 

designsmart, kvadratmetersmart – men vad det betyder exakt är oklart. Kvadratmetersmart är väl helt enkelt en 

omskrivning av “liten”. Och de planlösningar som kallas smarta är ofta öppna, och just de planlösningarna är ju inte 

i alla lägen smarta eftersom det inte går att skärma av någonting och det sällan finns några fria interiörväggar där 

man skulle kunna ställa en bokhylla eller ett piano. Har man inga bokhyllor och inget piano och inget behov av 

avskärmning av olika delar av bostaden så kan det säkert kännas smart, men annars inte. Och det är väl det som är 

det mest irriterande med detta språk: det förutsätter att det finns en enda sorts familj, en enda människotyp – och att 

det som är smart och fungerar väl för den ena antas vara lika smart för den andra. (Rabe, RUM nr 9)

 Anders Rydell, chefredaktör på tidningen Konstnären, spårar den nutida besattheten med vitt och ljust och 

öppet tillbaka till  efterkrigstiden när den svenska modernismen, allierad med socialdemokratin, genomförde vad han 

dramatiskt kallar ett massmord på det svenska folkarvet. Allt som var överdådigt eller gammalt eller folkligt 

rensades ut till förmån för det rena, ljusa, funktionella. Projektet lyckades så väl att både svenskar och icke-svenskar 

likställer det här ljusa och rena med svensk stil. Som om smaken för det enkla och funktionella karvats fram ur 

hundratals år av nordisk kyla och isolering. I stället ligger det nog en mer sentida obehaglig referens till myten om 

den blonda, nordiska, ariska renheten. Historiskt har svenskarna tyckt om färg och frejdiga blomstermotiv –  eller 

kitsch  som Rydell kallar det (tänk Dalarnas kurbits, Skånes allmogevävnader, Hälsingegårdarnas väggmålningar och 

allas våra färgglada trasmattor). I dag vill många fortfarande ha en dalahäst hemma, men nu måste den allt oftare 

doppas i vitfärg först för att duga i våra askblonda hem. Det är fråga om vad Rydell kallar renad kitsch. (Rydell, s. 4) 

 Det här med bostäder – hem – är något som ligger många varmt om hjärtat och känslor kommer till ytan på 

ett sätt när man talar om hem som de inte gör när man talar om annan byggd miljö. Bachelard utrrycker detta så  fint i 

sin bok: när man bor någonstans är  det inte bara med sin lekamen man bor där, utan själen är med. Att bo är att låta  

själen interagera med bostadens “själ” – de påverkar varandra. Annina Rabe skriver: “Alla hus lever och andas, alla 

hus har en själ.” Man förnimmer historiens vingslag när man står  i den tysta, mörka trappuppgången i ett gammalt 

innerstadshus. Huset har funnits långt innan man själv flyttade in, och kommer kanske att stå kvar långt efter att 

man själv inte längre bor där, kanske hundratals år efter att man dött. Det är värt att fundera över, inte minst innan 

man tar itu och renoverar. Rabe lyssnar efter husets själ i  väggarna i sönderrenoverade hem. Hon hoppas att inte ens 

det största skrytköket i världen ska helt kunna köra husets själ – dess innersta natur – på flykt. (Rabe, RUM nr 8) Och 

jag hoppas hon har rätt.
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3.6 Kulturarv

Eftersom byggnader är mer långlivade än människor så blir de med tiden som ett lager av kulturell information. 

Omständigheterna kring deras ursprungliga uppförande och varje lager av påföljande renovering bär på väsentlig 

information om den kultur som skapade dem. Om en social enhet (en kultur, en nation, en klass) till följd av 

identitetsförlust mankerar vad gäller att producera sitt eget rum, sitt eget utrymme, blir  den enheten snabbt 

irrelevant. Den bleknar antingen bort till livlös myt och legend31 eller så  försvinner den så småningom helt och hållet. 

(Lefebvre, s. 53) Ingen kan helt undslippa att rädas identitetsförlust i dag. Nu när allt som härstammar från det 

förflutna ifrågasätts – ja, när själva historien är ifrågasatt – befinner sig även den kultiverade europeiska eliten i 

samma situation i stort sett som andra fördrivna människor. (Lefebvre, s. 416) Vi må inte vara rent fysiskt fördrivna 

från hem och härd, men den globala homogeniseringen (s. 375) fördriver oss från våra egna kulturers särart och från 

vårt förflutna.

 Detta riskerar att hota vårt byggnadsbestånd, och då alldeles särskilt interiörerna eftersom dessa inte 

åtnjuter lagskydd på samma sätt som exteriörarkitektur och det först är  på senare år som frågan om att värna och 

skydda interiörer32 över huvud taget tagits upp på allvar i kulturminnessammanhang. (Klingenberg, s. 8)

 Det finns många naturliga anledningar till att det är svårt att värna interiörer i lag, men till viss del är det 

samtidigt just dessa anledningar som gör det viktigt att fundera över vad som går förlorat om dessa interiörer inte 

skyddas och bevaras för eftervärlden. Interiören är den del av byggnaden som står i direkt kontakt med människor 

och deras handlingar och kultur, deras sociala relationer (s. 9) – därför är det interiören snarare än exteriören som står 

för det verksamhetsberättande elementet i arkitekturen. (s. 20) Men interiörer och exteriörer har olika livstid och 

ändringstakt; interiörer genomgår i allmänhet ändringar långt oftare än exteriörer. (s. 18)Dessutom präglas interiörer 

i högre grad av flera olika tider. (s. 18)

 De flesta  interiörer  som är värda att värnas är inte offentliga interiörer utan bostadsinteriörer och det ställer 

ju naturligtvis konflikten mellan viljan till att bevara kulturminnet och kravet på bruksvärde i samtiden på sin spets. 

(s. 47) Fortsatt bruk av en bostad ställer krav på moderna bekvämligheter vilket kan resultera i förlorade 

kulturarvsvärden, men hur ska lagen gripa in i vad som upplevs som en rent privat sfär? (s. 54) De som äger dessa 

privata rum har ju en mycket varierande grad av intresse för, och kunskap om, kulturarvsfrågor i allmänhet och så 

som de direkt inbegriper de kulturminnesrum som de som ägare kan anses delansvariga för att förvalta. (s. 25) 

 Det är naturligtvis inte lätt att bestämma vad som är värt att skyddas (s. 36) – det som är av en viss ålder 

oavsett skönhet eller funktion? Det som är vackert? (Det blir en subjektiv avvägning.) Det som är typiskt för en viss 
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31 När objekt inte lângre investeras med mening tappar de kraft och blir bara till oanvändbara tecken och symboler. 
Lefebvre beskriver dessa objekt ur tiden som spillror som lämnats kvar när tidvattnet dragit ut i ebb. (Lefebvre, s. 
417) Jag tycker nog att de ärkestockholmska serveringsgångarna i dagens våningar passar in på denna sorgliga 
beskrivning.  

32 Detta gäller interiörer andra än kyrkinteriörer vilka skyddas i Kulturminneslagens fjärde kapitel.



tid eller region? Det som tvärtom är ovanligt?33  Allt detta? Som en styrande princip för val och prioriteringar 

anbjuder Ellen Klingenberg att vi ställer oss frågan om vilken historia vi  menar är alldeles särskilt viktig att berätta. 

Objektets värde kan delas upp i dokumentationsvärdena (vilka är mätbara och knutna till kulturminnets funktion) 

och upplevelsevärdena (vilka är svårare att definiera i och med att de är avhängiga av betraktarens smak, 

temperament, och bakgrund. (s. 36) Upplevelsevärden handlar om subjektiva immateriella värden förtingligade i 

fysiska objekt. (s. 40)

 Hur värnas då interiörer? Kulturminneslagen och plan- och bygglagen skyddar materiella  ting, kulturens 

fysiska spår. (s. 40) Men ingendera lag gör skyddet av just interiörer och inredningar uttalat, annat än för 

kyrkoinredningar. I lagens tillämpning står det dock klart att interiören är inbegripen i lagens definition av    

“byggnad”, “byggnadsverk” och “byggnadsminne”. Frågan är om ett outtalat och underförstått skydd alltid räcker. 

Och hur blir det med de interiörer som kanske i sig är värda att skyddas men som finns i byggnader som annars inte 

äger något kulturarvsvärde? Hur ska de skyddas med nuvarande lagstiftning? (s. 55) Det som är värt att värna kan 

inte i alla lägen heller uteslutande handla om materiella ting. (s. 9) Något alltigenom immateriellt som ett rums 

stämning eller  atmosfär kanske är värt att värna? Den immateriella dimensionen är ju nödvändig för att uppfatta och 

uppleva en interiör i sin helhet, och ändå omfattas inte den dimensionen av lagen i sin nuvarande form. (s. 40)

 UNESCO koncipierade en fascinerande konvention för nästan tio år sedan till försvar för just dessa 

förbisedda men väsentliga immateriella kulturarv. Norge var först i Norden med att ratificera konventionen 2007. 

Sverige ratificerade konventionen, med visst förbehåll, först i januari 2011. Konventionen erkänner den djupt rotade 

interdependensen mellan immateriella och materiella  kulturarv. Med immateriellt kulturarv menas de kutymer, 

framställningar, uttryck, den kunskap och kompetens – såväl som de instrument, föremål, artefakter och kulturella 

rum associerade med dessa – som samhällen, grupper och i  vissa fall individer tillkännager som en del av deras 

kulturarv. Detta immateriella kulturarv förmedlas från generation till generation och bidrar till deras identitetskänsla 

och en känsla av kontinuitet. (UNESCO, s. 2) Konventionen anger fem yttringsområden för det immateriella 

kulturarvet:

a. muntliga traditioner och uttryck, inklusive det språk de uttrycks på

b. uppträdande konstnärliga uttryck som dans och skådespel

c. sociala kutymer, ritualer och fester34

d. kunskap och kutymer rörande naturen och världen 

e. traditionsenligt hantverk. (UNESCO, s. 2)
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33 Kulturminneslagens tredje kapitel, 1 §, lyder: En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska 
värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne 
av länsstyrelsen. Plan- och bygglagens åttonde kapitel, 13 §, lyder: En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
 Lagarna förefaller på denna punkt ha ett motsatt förhållande till vår historia än mycket nutida 
historieforskning. Om man bara bevarar synnerligen märkliga byggnader så löper man risken att det blir en 
riksmarskalkarnas arkitektur som bevaras.

34 Det är väl framför allt denna tredje punkt som blir tillämplig vad gäller våningars planlösningar och inredningar i 
den mån materiella förändringar också för med sig ändrade vanor och förhållanden hos de boende.



Det står klart att den rent materialistiska kulturdefinitionen i vår nationella lagstiftning står i skarp kontrast mot 

denna nydanande konventions anda. I förtingligandet av kultur ligger det olyckliga antagandet att det rör sig om en 

färdig produkt, och en produkt som skulle kunna upplevas på ett meningsfullt sätt även helt lösryckt från de 

historiska och sociala processer som skapat det. (Klingenberg, s. 42) Men kulturen är både materiell och immateriell, 

kultur handlar om liv som levs i och bland materiella objekt. (s. 43) Kulturminnesskydd som begränsas till att 

förvalta den materiella delen av kulturen är med andra ord otillräcklig om kulturen ska kunna vidareförmedlas på ett 

lyckat sätt till kommande generationer. (s. 43) Kultur är visserligen enklare att definiera i form av materiella  värden, 

men inte desto mindre är  det immateriella i  kulturen en förutsättning för att vi  över huvud taget ska förstå och 

därmed också kunna bevara och föra vidare kulturens materiella uttryck. (s. 51)

 Dofter och ljud är också en del av miljön, en del av interiörer. Jag undrar om de bör – och kan – skyddas i 

kulturminnesinteriörer? Allt det som möjliggör en upplevelse av hela rummet, dvs. inte bara det arkitektoniska 

rummet utan också det sociala och existentiella rummet bör kanske inbegripas i skyddet? (s. 42)

  Slutligen är det viktigt att också reflektera över de sammanhang som råder i en interiör, det samspel som 

råder mellan olika föremål. Klingenberg tar en handskaffär som omvandlats till pub som exempel – många 

inredningsdetaljer har bevarats men ser i sitt nya sammanhang plötsligt mest ut som delar av en billig kuliss.35  (s. 55)  

 Interiörer är ett komplext fenomen, bestående av den fasta insidan på arkitektur, kompletterat med fast och 

lös inredning, föremål som berättar om verksamhet, bruk och handling, och (den immateriella) berättelsen som ger 

upplevelsen av kultur. Tillsammans bildar de det som Christian Norberg-Schulz kallade genius domi36. (s. 92) 

Måhända är det inte nödvändigt att lagstadga och lagfästa alla dessa aspekter av våra bostadsinteriörer. Men vi bör 

ha rätt att efterlysa en eftertänksamhet och känslighet för dessa värden, och ett intresse för att vårda något som bör 

ses som en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv.

 För att avsluta med en optimistisk knorr så skriver Lefebvre att ingen plats upphävs helt under loppet av   

samhällsförändringar, någonting består alltid, kanske i vissa fall någonting som inte är ett “ting”37... (Lefebvre, s. 403) 
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35 Jag kommer att tänka på den bild där en stor plattskärmsteve hänger precis bedvid en kakelugn. Medan det inte är 
något fel på någotdera föremål i sig så bildar de en märklig duo. Det är svårt att greppa vad relationen mellan de två 
är tänkt att vara.  

36 husets själ

37 dvs. kanske ett immateriellt kulturvärde kan överleva sitt materiella uttryck...



5. DISKUSSION AV VÅNINGARNA

Annonser representerar en overklig, stiliserad värld, men de är ändå intressanta som något annat än ren dikt 

eftersom de speglar samhällets syn på hur saker och ting borde vara. Det de utesluter är lika viktigt som det de 

inbegiper.  (Rybczynski, s. 11) Samhällets syn på vad ett hem är och hur ett hem borde se ut (och i förlängningen hur 

en respektabel, samhällstillvänd person och familj bör leva) kommer till uttryck i  bostadsannonser. Samtidigt är det 

då ironiskt (och kanske lite skrämmande) att det som rummen i bilderna saknar är just bevis på mänsklig närvaro och 

verksamhet. Fotograferna har konstfullt utplacerat konstböcker och vaser för att antyda mänsklig närvaro, men 

samtidigt noggrannt plockat bort spår av verkligt mänskligt liv och boende. Tidningar i soffan, tandkrämstuber på 

handfatet, tvål i duschen, fler än ett par skor vid dörren, kort sagt den röra som verkligen utgör en människas eller 

familjs vardagsliv, saknas  i  dessa fläckfria, obesudlade interiörer. (Rybczynski, s. 17) Men trots att det är svårt att låta 

bli  att åtminstone till en början fängslas av dessa renade rum så kryper obehaget in kort därefter. Många av de 

fotograferade interiörerna är så helvita att man blir snöblind och inte tydligt kan skönja var fotografiet börjar och 

nätsidans vita bakgrund slutar. Och “hemmighet” är ju inte lika med ordning och reda, eller ens med smakfullhet; 

annars skulle vi alla bo i repliker av de sterila, opersonliga “hem” som fotograferas för interiörtidningar och i 

bostadsannonser. Det som väsentligen saknas är Stimmung, trots att annonstexterna referar till just känsla och 

stämning så ofta det bara går, dvs. den upplevelse av närhet och kännedom som ett rum förmår förmedla om den 

boendes karaktär, det sätt på vilket våra rum speglar våra själar, för att uttrycka sig poetiskt. (Rybczynsk, s. 43)

 Nu ska vi återgå till de fem stockholmsvåningar som utgör det empiriska materialet i uppsatsen och göra ett 

försök att besvara de frågor som ställdes i inledningskapitlet.

 Första våningen ligger i ett hus uppfört 1884 och beskrivs ändå i annonstexten som en sekelskiftesvåning. För 

att vara på den säkra sida läggs det till att den har sekelskiftesatmosfär – vad det nu kan vara.38  Vilka andra ord 

används om denna våning? Jo, den är totalrenoverad, men har samtidigt all sekelskiftesatmosfär bevarad (!). Både kök 

och badrum beskrivs som exklusiva (det förefaller vara ett kodord för påkostade). Planlösningen (se skiss) är öppen 

och beskrivs som smart, optimal, utmärkt, 

härlig  och genomtänkt (det är många 

adjektiv på en gång, men det förklaras 

inte på  vilket sätt planlösningen är något 

av allt detta).  Teknikrummet för tv.box 

[?] beskrivs också som smart (men det 

syns inte på planlösningen så det är svårt 

att säga vad det rör sig om och på vilket 

sätt det är smart). Amerikanska ord 

används för både sovrum och garderob - 

master bedroom och walk-in closet (det 

sistnämnda dock utan bindestreck), men 
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38 Ordet “sekelskifte” har jag sett i samband med lägenheter från 1875 till 1920. Det är ett populärt ord, men används 
sällan korrekt.



inte för några andra rum.39   Ordet generöst används ett par gånger, omväxlande med luftigt (vid ett tillfälle) och 

rymligt (vid ett annat). Det är tydligt att mycket utrymme framställs som önskvärt. Ljus nämns också flera gånger, en 

gång som stort ljusflöde, en annan gång som fint ljusinsläpp och ett härligt flödande ljus. 

 Det som bevarats är framför allt detaljer som takstuckatur, och det är intressant nog från dessa detaljer som 

(den härliga) känslan och (sekelskiftes-)atmosfären antas komma. Det som är nytt –  dvs. framför allt planlösning, kök 

och badrum – beskrivs i stället med ord som smakfullt, stilrent40, och stilsäkert, tomma, odefinierbara ord som inte tål 

att ifrågasättas. Det läggs också en enorm vikt vid teknologin i annonsen. Vi får läsa exakt vilka manufakturer som 

tillverkat blandare i kök och badrum (Vola), dimmerljusen (Gira), kontakter (Elko Plus), högtalare (Linn), samt 

naturligtvis kökets maskinella utrustning (Gaggenau) och fasta inredning (Poggenpohl).

 Ordet sekelskifte  (sekelskiftesfastighet och klassisk sekelskiftesstil) förekommer även i den andra annonsen, här 

mer trovärdigt eftersom fastigheten är uppförd 1898. Rent arkitekturhistoriskt och inredningshistoriskt finns det 

ingen stil med detta namn utan kring den tiden fanns det en mängd olika stilar, nationalromantik och jugend t.ex. 

och jag tycker att det är intressant och anmärkningsvärt att dessa stilbegrepp inte används utan ersätts med ett 

svepande tidsbegrepp. Texten för denna våning är  anmärkningsvärt lik den föregående. Det helrenoverade köket 

beskrivs som stilrent, man uppehåller sig vid maskinparken i 

köket och länkar t.o.m. till Siematic och Trepol (ansvariga för 

respektive fast inredning och fläkt), nämner att diskbänk och 

blandare är från Blanco, övrig maskinell utrustning från Miele. 

Ljuset nämns flera gånger även här. Det enda som bryter av lite 

från förra annonsen är att denna våning framställs framför allt 

som en representativ sällskapsvåning. Det här  är en 

femrummare, medan den första lägenheten var en trerummare, 

så det är troligen storleksskillnaden som ligger bakom. Ord som 

generös, välkomnande, inbjudande används om och om igen – 

liksom sällskapsdelen, sällskapsytor, och en matsal som inbjuder till 

middagar med stora sällskap. 

 En intressant detalj som relaterar till  dispositionen är att 

föräldrasovrummet (det större av de två sovrummen mot 

gårdssidan, till vänster i skissen) har en egen in/utgång via 

gårdstrapphuset. Det kanske var herrummet en gång i tiden 

eftersom de ofta förlades så att han kunde komma och gå och få 

besök utan att övriga familjen stördes. Alternativt kan det ha 

varit köket eftersom det ofta förlades till gårdssidan i denna typ 

av trefacksvåning och pigan på så vis kunde springa ärenden 

utan att använda huvudingången, vilken kanske reserverades för 
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stockholmska vindsvåningar.

40 Just “stilrent” används allra oftast som beskrivningsord för mycket hårt renoverade rum eller lägenheter.



herrskapet och deras gäster. Klart är i alla fall att köket knappast låg där det ligger i dag, mitt i sällskapsdelen i 

gatufilen. En annan intressant detalj är balkongen som numera sitter i anslutning till  badrummet. Detta får väl sägas 

vara udda även för dagens många ovanliga planlösningar. Den vetter mot gården och det är troligt att det var en s.k. 

piskbalkong i anslutning till kök eller jungfrukammare. 

 Våningen från 1905 beskrivs som renoverad och omdisponerad. Det är intressant eftersom ingendera av de 

två föregående lägenheterna beskrevs som omdisponerade trots att de synbarligen båda är det. Fastigheten beskrivs 

som vacker och våningen som stilfull. De delar av inredningen som bevarats från byggnadsåret (pardörrar, kakelugn, 

stuckaturer) beskrivs som attribut, och det är ganska talande tycker jag. Det ord som är mest slående i att det finns 

med i så gott som varenda mening i annonstexten är vit/vitt/vita/vitmålade – här är det vitt överallt i vartenda rum. 

Vi får veta märket på allt från duschblandare till torktumlare (Miele och Ballingslöv står för “det stilrena” i denna 

våning). Här får  badrummet i anslutning till ett av sovrummen namnet “en-suite” – man frågar sig om textförfattaren 

kanske missuppfattat uttrycket och tror att “badrum” är införstått i begreppet. Även i detta fall  har köket flyttats – 

det är svårt att säga med säkerhet var 

det tidigare legat, men säkert är att det 

inte tagit plats i paradfilen, i ett av de 

finaste rummen med burspråksfönster 

och kakelugn i hörnet. Det är troligare 

att dagens kök ligger i det som förut var 

salen/matsalen. Den kvarlämnade 

ljusblå kakelugnen i hörnet på det 

nuvarande köket visar med all önskvärd 

tydlighet på dess attributstatus. Just i 

köket kan man ju knappast säga att 

behovet av en kakelugn är tryckande, 

varken av värmeskäl eftersom spis och 

ugn antagligen redan utgjuter värme 

(för att inte tala om centralvärme förstås), 

eller för att bidra till en avslappnad mysig kväll. I köket står man ju sällan för att slappna av utan för att arbeta.

 Jag vill också passa på  att nämna att båda de mindre sovrummen mot gården (som kan ha varit kök 

respektive jungfrukammare en gång i tiden) har New York-planscher på väggarna, och det ena av rummen 

kompletterar dessutom dessa med kuddar och plädar med amerikanska flaggmotiv. Det vittnar om en längtan till 

boende någon helt annanstans...

 Den fjärde våningen, en hörnlägenhet i en byggnad från 1912, följer i stort sett samma stil. Sällskapsdelen 

beskrivs som luftig, köket som generöst, och matplatsen som rymlig; sovrum, badrum och fönster beskrivs alla  som 

stora. 

 Man kan naturligtvis kasta om dessa ord och begrepp som man vill – det väsentliga är att texten ger uttryck 

för att det finns en massa kvadratmetrar här. Återigen har köket placerats i gatufilen i ett rum med burspråksfönster 

där det alldeles säkert inte låg tidigare. Vägg och dörr mellan det rummet och det angränsande rummet har tagits 

bort och ett kolossalt utrymme, som beskrivs som en umgängesyta, har skapats. Det här är nog det mest 
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iögonenfallande köket av alla i denna 

uppsats. Golvet är av polerad marmor, 

väggen bakom diskbänken ser ut att vara 

av granit, luckorna är högblanka och det 

sitter rosa infällda ljus lite här och där. Det 

är  nattklubbskänsla i köket och medan det 

är  lätt att föreställa sig att man korkar upp 

ett årgångsvin här  och bjuder runt så är 

det svårare att föreställa sig att koka 

vattvälling åt ett sjukt barn i den här 

omgivningen. Trots att det är en ganska 

stor våning så finns det inget särskilt 

matrum utöver matplatsen i köket och 

den ligger såpass nära arbetsbänken att 

man sen igen ställer  sig frågande om man 

verkligen vill ha de gäster  som man 

antagligen vill imponera på så nära besticklådan. I just den här annonsen används inte ordet smart, och det kanske är 

lika gott det, för det är inte lätt att veta för vem den här dispositionen skulle vara smart. Här är man aldrig liten eller 

ledsen eller sjuk, men inte heller formell och affärsmässig utan frisk, ung, hipp och så där lagom intim i precis rätt 

blandning.

 Den sista våningen, i en vacker tjugotalsklassicistisk fastighet, utannonseras som ett ställe där man kan ägna 

sig åt modernt boende med gammal charm. Precis som i den första annonsen så försöker man locka med både det 

gamla och det nya på samma gång. Det mesta beskrivs som generöst, rymligt och smart – köket är t.ex. smart 

utplacerat längs två väggar [?]. Ljussläppet beskrivs som gediget och takhöjden som generös. Man kan inta låta bli att 

fråga sig om textförfattarna alls vet vad 

dessa ord betyder. Ljussläpp brukar ju i 

vardagslag inte beskrivas som gedigna. 

Man får en känsla av att det rör sig om en 

särskild form av svenska som uppstått som 

resultat av något slags tärningsspel där ord 

blandas ihop och sedan pusslas ihop igen 

slumpartat.

 Här finns serveringsgången kvar; i 

texten beskrivs den dock bara som en 

passage. De två små rum som finns i 

anslutning till det kan ha varit kök och 

jungfrukammare en gång i tiden, nu 

tjänstgör de som barnrum. Det ena rummet, 

det som troligtvis var jungfrukammare har 
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bara ett överljusfönster; det var ganska vanligt att pigan inte hade ett riktigt fönster, ibland hade hon inget alls. Nu 

används “passagen” till att förvara barnens leksaker, en ganska bra användning för detta utrymme som ju då 

fortfarande tjänar som förvaringsplats och dessutom fortfarande förblir  livligt besökt i stället för en livlös del av 

lägenheten. 

 I köket finns en öppen spis i ett hörn. Precis som kakelugnen i våningen från 1905 så slår denna placering 

mig som närmast orimlig. Vill någon sitta och äta en knapp meter från en brasa, eller är det inte meningen att man 

ska tända i den öppna spisen? Vid en första anblick ser det snyggt ut, men när man sen begrundar vem som väljer 

stolen närmast brasan så är det inte hur “smart” köket är upplagt som man förvånas över. Köksö finns naturligtvis – 

en sådan är obligatorisk i ett modernt svenskt kök – liksom hög maskinell standard. Det nämns att saker finns inom en 

bekväm arbetshöjd –  men det beror väl på hur lång man själv är? Antagandet är här, precis som Annina Rabe påpekar, 

att det bara finns en människotyp, tydligen också bara i en storlek. 

 Förutom de särskilt nämnda kökskomponenterna som induktionshäll, varmluftsugn, mikro, helintegrerad 

diskmaskin, fläkt, helintegrerad kyl och frys nämns en vinkyl. Det ska vara mondänt. Antagandet här är antingen att 

det dricks så mycket vin att det inte får plats i kylskåp (eller i skafferi tills det är dags att kyla det), eller att man är en 

sådan finsmakare att temperaturen i kylskåpet inte gör vinet rättvisa. Oavsett vilket så är det pretentiöst. Där har vi 

ett ord som lyser med sin frånvaro från samtliga annonstexter trots att det nog är det ord som ligger min mun 

närmast efter att ha läst något hundratal av dessa annonser. 

 Allt detta öppna, generösa, inbjudande klingar också falskt. Den svenska kulturen är inte iögonenfallande 

öppen som t.ex. den mexikanska landsortbefolkningens, som den beskrivs av Ellen-J Pader. Det är svårt att tänka sig 

att allehanda människor droppar in oannonserat för att befolka dessa rena, vitlackade, välordnade rum. Det är alltså 

fråga om en mycket kontrollerad form av öppenhet. Särskilda människor, som fått en särskild inbjudan, är välkomna 

under en bestämd tidsrymd och bestämda aktiviteter, troligtvis mat- och dryck-relaterade evenemang eftersom det 

vore synd att inte använda dessa otroligt dyra och komplexa kök till  annat än att koka familjens frukostägg. Frågan 

är  om man behöver dessa ändlösa sammanslagna utrymmen och all denna poängterade generösa öppenhet för att i 

vanlig ordning traktera ett par vänner en lördagkväll, innan de går hem till sig och man noga låser dörren om sig och 

återgår till det privatliv som aldrig nämns i annonserna. Det är som om hemmet är allt utom privat – generöst och 

öppet ska det vara, inbjudande och välkomnande och sällskapligt. T.o.m. enkla piskbalkonger beskrivs som vore de  

förnämliga mingelterasser. 

Kan man säga att exteriörerna och interiörerna i fråga bidrar till att skapa ett harmoniskt helhetsintryck? Står de i  dialog med 

varandra? Det tycker jag inte. Om det vore fallet så tycker jag att man skulle se variationer i  interiörerna. Exteriörerna 

varierar ju och för att interiörerna ska anses stå i någon slags meningsfull relation till  exteriörerna måste de rimligtvis 

variera de med. Jag kan inte skönja några bevis på att husets karaktär särskilt iakttagits under renoveringen av 

våningarna. Det är tvärtom tidens egen anda som forcerats: mycket vitt, öppna planlösningar, stora kök i direkt 

anslutning till sällskapsutrymmen är vad så gott som varje våning bjuder på oavsett när huset byggdes eller hur det 

ser ut exteriört. Om man ska uttyda någon relation mellan ute och inne, så får man ta till Bachelards snäckmetafor: ett 

äldre, mörkare och grövre yttre som vuxit till sig gradvis i ytskikt efter ytskikt som kontrasteras mot ett 

pärlemorskimrande, jämnare, glattare, ljusare inre. Men det är en pådyvlad tolkning – det är knappast så 
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fastighetsägarna eller renoveringsarkitekterna eller hantverkarna tänkt sig relationen mellan våning och husets 

exteriör, så svaret förblir att det inte råder någon påvisbar relation mellan de två. 

Visar interiörerna på en känsla för  (husets) epok? Inte alls. Tvärtom visar de enbart på en känsla för vår egen tid. 

Annonstexterna visare inte heller på  en känsla för eller kunskap om den tid då husen byggdes. Ofta kallas både hus 

och våningar för sekelskiftesvåningar även om de uppfördes 20 år innan förra sekelskiftet. Det är grova (och ibland 

rentav felaktiga) generaliseringar och folkkära, lätt nostalgiska epitet som används i syfte att sälja något som i 

verkligheten inte uppvisar någonting kännetecknande för den epoken. Om vi tar och tittar bara på köken t.ex. så 

uppvisade köken mellan 1860 och 1890 öppna hyllband, inga väggskåp eller överskåp, fri placering av skåp längs 

väggar och på golvytan. (Hansing, s. 3) Men i bilderna på våningen i huset från 1884 ser vi väggskåp och inga öppna 

hyllband, saker som med lätthet hade kunnat inkorporeras i denna interiör, inte minst eftersom öppna hyllband erfar 

en liten renässans just nu. 

 Däremot har vi faktiskt öppna hyllband i våningen i huset från 1898 men inga platsbyggda rumshöga 

skänkskåp som också var vanliga på den tiden, antagligen eftersom mycket av förvaringen förlagts till  lådorna i 

köksön. Det som är mest iögonenfallande i just detta kök är det stramt vertikala och de raka linjerna. I kontrast till 

trapphusets bevarade böljande jugendstil förefaller det närmast rebelliskt. 

 Våningen i huset byggt 1905 har i princip likadan köksinredning som den förra våningen, med undantag av 

att den inte har en köksö. Men trots att fasaden har jugenduttryck som rundade burspråk, runda balkongräcken och 

mjuka färger så förblir köksinredningen optiskt vit, vertikal och linjär. 

 Köket i huset byggt 1912 har också inretts med glansiga, vita  skåp. I detta fall når de faktiskt nästan ända upp 

till taket längs ena väggen medan andra väggen lämnats helt utan skåp – ett mer tidsenligt uttryck. Däremot ger hela 

köket med sina lila spotlights och polerade stengolv och stänkskydd i marmor det mest iögonenfallande avbrytande 

intrycket av alla  kök i  den här uppsatsen, tycker jag. Vilket visar att ett bevarat intryck består av mer än färg och form 

– helhetsintrycket har lika mycket med materialval och ljussättning och även rent immateriella värden att göra. 

 Köket i huset byggt 1929 är kanske det som passar bäst in i huset. Huset är ett stramt och vackert 

tjugotalsklassicistiskt hus och köket är likaledes stramt, om än uppfört i en modernare årgång. Köksluckorna är 

faktiskt rumshöga precis som de var när huset byggdes, och medan det sällan fanns spis- och fläktkåpa på 20-talet så 

har man lyckats installera en här som på avstånd snarare ser ut som en elegant ljusanordning. Luckorna är ändå 

precis samma konturlösa, blanka, vita som vi ser i de övriga annonserna, men det här köket kan ändå med lite god 

vilja anses visa en känsla för husets epok.

Finns  det tecken på en vilja till  bevarande? Ett intresse för en antikvarisk årsringsansats? Jag kan skönja en vilja till 

fragmentariskt bevarande av detaljer som kan härledas till byggnadens ursprungsepok. Det är svårt att säga om det 

rör sig om ett medvetet och stolt bevarande av det som anses värt att föra vidare eller om det rör sig om ett resignerat 

accepterande av sådant som i verkligheten är svårt att ändra på eller avlägsna (takhöjd, inbyggda kassaskåp och 

öppna spisar, förekomsten av serveringsgångar och andra planmässiga faktorer typiska för två- och trefackshus) som 

man sedan låtsar entusiasm inför. Men det är just ursprungsdetaljer som verkar lyftas fram när det är något annat än 

öppenhet, ljus och tekniska under som framhålls. Jag har inte upptäckt något intresse för byggnadernas årsringar. De 
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enda årsringar som bevaras i dessa lägenheter är ursprungsårets och dagens – all interiör- och levnadshistoria 

däremellan har blåsts ut. 

På vilka sätt inkorporeras originalpjäser (s.k. tidstypiska detaljer) såsom kakelugnar och öppna spisar, pardörrar, stuckatur  m.m. 

i den renoverade interiören? I den första lägenheten har man hängt en ljuskrona med utpräglat modern formgivning 

från den klassiska takrosetten med putti. Det är kontrasten som lyfts fram (i stil med I. M. Peis glaspyramider på 

Louvrens innergård). Det är en kombination av gammalt och nytt som man hoppas ska berika varandra –  det 

fungerar i många, om inte alla, fall, tycker jag. Takrosetten har i detta  fall antagligen alltid tjänstgjort som fond för 

någon form av ljuskrona så syftet förblir det ursprungliga. Konstigare blir det när något förskjuts i lägenheten och 

inte längre uppfyller samma funktion. Bästa exemplet på detta är kakelugnen i lägenheten från 1905. Den sitter nu 

inklämd i ett hörn i köket – troligtvis ett av de få rum som inte hade behov av en kakelugn och där den inte fyller 

någon funktion, inte ens den sentida mysfaktorsfunktionen eftersom man antagligen inte kommer att stå i 

kökshörnet och njuta av vedspraket och de dansande lågorna. Den öppna spisen i lägenheten från 1929 är lika udda 

placerad i den nya planlösningen – precis bakom ryggen på några av de sittande vid matbordet. Däremot står den 

tjusiga marmoromgärdade öppna spisen i lägenheten från 1912 längs ena långväggen i sällskapsrummet och sofforna 

har ställts på båda sidor om den så att man kan njuta värme och eldsken i komfort som det antagligen var meningen 

från början. Så  i de fall där placeringen av dessa originalpjäser inte komprometterats till följd av ändrade 

planlösningar eller funktionsändringar fungerar de som de ska – men i de fall där ändringar skett på bekostnad av 

bibehållen meningsfullhet för pjäserna har det helt enkelt ignorerats.

På vilka sätt verkar förlegade  rumsdispositioner som inbegriper  t.ex. jungfrukammare, serveringsgångar och piskbalkonger 

uppfattas? Hur presenteras och beskrivs de? Hur inreds de? Vilken användning förespråkas? I våningen i huset från 1898 

finns det en serveringsgång. I texten nämns serveringsskåpen i serveringsgången som erbjudande mycket bra 

förvaring. I bilderna har det ställts krukväxter och små dekorativa askar på det som en gång var arbetsytan på 

serveringsskåpen, dvs. där man samlade porslinet innan man bar in det, eller kanske rentav diskade det innan man la 

undan det i skåpen igen. Så medan man fortfarande (kanske) använder skåpen till  förvaring så är det inte samma 

sorts vardagsförvaring med tillhörande hushållsarbete det är frågan om. Våningen i huset från 1929 har också en f.d. 

serveringsgång. I det här fallet används den fyndigt som förvaringsplats för barnens böcker (på de öppna hyllplanen) 

och leksaker (inom skåpen). Trots att detta  inte var ursprungsidén så tycker jag att detta  är ett föredömligt sätt att 

blåsa nytt liv i en annars döende del av lägenheten. Barnens ägodelar ger liv och färg åt utrymmet och garanterar att 

det används på ett lika livligt och vardagsnära sätt som det en gång gjordes av pigan och övriga hushållsstaben. Vad 

gäller de forna jungfrukammarna kan jag bara gissa vilka rum det är fråga om och vad de används till i dag. Jag 

gissar att det i den första våningen från 1884 är den stora garderoben (en s.k. walk-in closet) som en gång hyste en 

sovande piga och hennes få ägodelar. I våningen från 1898 tippar jag på att det är det nuvarande kilformade 

badrummet som en gång var en jungfrukammare som både användes som sovrum och till diverse hushållssysslor, i 

detta fall  kanske mattpiskning eftersom en liten balkong mot gården, troligtvis en f.d. piskbalkong, ligger i 

anslutning till rummet. I lägenheten från 1905 gissar jag att det är det minsta av de nuvarande tre sovrummen, det 

som ligger mot gården, i anslutning till det något större sovrummet som en gång varit kök, som en gång tjänstgjort 

som pigkammare. I våningen från 1929 är det det mindre av de två nuvarande barnrummen, det med bara ett 
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överljusfönster, som troligtvis varit pigkammare. I detta bildmaterial har vi bara en f.d. piskbalkong, i lägenheten 

från 1898, och den beskrivs som trivsam och charmig, två ganska intetsägande ord som inte refererar till något särskilt 

användningsområde. 

Tas individens/familjens  behov i  beaktande i planlösning och inredning? Nej, det tycker jag inte. Var och en kan naturligtvis 

flytta den lösa inredningen som de vill och skapa ett mer unikt hem, vilket de lyckats bra med i tjugotalsvåningen i 

min mening, men vad gäller planlösning och den fasta inredningen så tycker jag att våningarna ger ett ganska 

likriktat intryck. Antar man att människor inte alla har samma behov så blir svaret då att deras behov knappast kan 

ha tagits i  beaktande under renoveringsarbetet. Småbarnsfamiljer trivs kanske inte lika bra med öppen planlösning 

där vällingskok och kladdiga gemensamma kakbak ger ett ostädat intryck i hela sällskapsdelen. Alla kanske inte 

behöver milsvida arbetsbänkar och ändlösa skåpmetrar i köket, om matlagning inte är ens främsta 

fritidssysselsättning. Med mellanväggar borttagna blir det mindre rum för t.ex. bokhyllor och ett piano, så man antas 

inte äga hyllmetrar med böcker eller något klaverinstrument som kan behöva stå mot en vägg.

Ger interiörerna prov på individuell  smak eller  ger de snarare uttryck för en allmän tidsanda? Det är den allmänna tidsandan 

som lyser igenom. Annina Rabe riktar kritik just mot tendensen i dag (fast den tendensen har väl alltid funnits?) att 

skapa interiörer för en särskild typ av människa utan att tillkännage att de finns många typer av människor, familjer 

och livsstilar och att de inte alla tycker att precis samma disposition är smart. 

Kan man säga att det förekommer  en viss likriktning i inredningarna eller ger de uttryck för originalitet i  formgivningen? Jag 

ser inget bevis för en övertygande lust att skapa originella  interiörer. Det av originalitet jag sett, som förvaring av 

barnböcker i de öppna hyllorna i serveringsgången, står de boende för. De vita, stora, öppna, ljusa utrymmen med 

dolda, konturlösa förvaringsutrymmen som inredningsarkitekterna skapat ser närmast förvillande lika ut. 

Undantaget är det kilformade badrummet, som också beskrivs som unikt i annonstexten. 

Kan man skönja ideologiska/sociala/kulturella motiv bakom omdaningen av dessa hem? Det är sannerligen lätt, alltför lätt, att 

hänfalla åt orwellianska tankar om “mind control” (i likriktningen), övervakning (i allt detta öppna där man inte kan 

gömma sig), och pacificerande influenser (i  uppmuntran att ägna mycket tid och pengar åt matlagning och 

kroppsvård i dessa påkostade kök och badrum så man inte märker eller har mycket tid och kraft över till politisk 

opposition t.ex.). Nu är jag inte lagd åt det hållet att jag tror på konspirationsteorier. Jag tror inte att det ligger ett 

medvetet lömskt motiv bakom dessa renoveringsideal. Däremot är det naturligtvis fullt möjligt att det ligger ett 

omedvetet motiv bakom dem, och även att resultatet av omdaningen så småningom för med sig scenarier med 

orwellianska övertoner. Vi påverkas ju av våra omgivningar i lika hög grad som vi påverkar våra omgivningar så 

någon individuell och samhällelig ändring kommer nog till stånd som resultat av dessa omdanade heminteriörer.

Kan man tolka resultatet i form av ett förlorat kulturarv? (Kan bostadsinteriörer överhuvudtaget räknas som en del av det 

gemensamma kulturarvet?) Och vad  är det i så fall som gått förlorat? Det här är ju egentligen den stora frågan och den som 

är svårast att besvara. 
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 Till höger har vi  en oljemålning av Josefina 

Holmlund från slutet av 1800-talet (Thornton, s. 357). 

Det skulle kunna vara sådan interiören i huset från 

1898 en gång såg ut. Ordningsamt, med fint 

ljusinsläpp från flera fönster  och rum i  fil. Så långt ser 

det ut som det fortfarande gör i dag i många av de 

undersökta våningarna. Men så kommer vi till 

s k i l l n a d e r n a : d e t h ä n g e r d r a p e r i e r i 

rumsöppningarna – det är mer markerat när  man 

lämnar ett utrymme och stiger in i ett annat. Ögat 

vandrar inte lika obehindrat och fritt genom stora 

delar av lägenheten – man kan obehindrat röra sig 

från rum till rum genom stora öppningar men man 

kan inte se hela rumsföljden från en utgångspunkt. 

Färgerna skiljer sig också – taken är ljusmålade och 

dörrkarmen vit, men draperierna är korallröda och 

mörkgröna, soffan är grönblå och det finns en hel del 

guld och mässing i spegelramar, tavelramar och 

fotogenlampor. Trots att det ser ljust ut sitter  kvinnan 

vid fönstret och syr –  det är en vanlig syn i denna typ 

av målning. Jag drar slutsatsen att det till  följd av 

gardiner och draperier inte var lika ljust längre in i 

lägenheten. Nu ser ljuset ut att flöda in jämnt i alla 

rum, ända in i hörnen. Vi kan inte höra ljuden i tavlan 

men vi kan anta att det till följd  av textilierna dämpade 

ljudet av röster och fotsteg och andra ljud mer än det gör i dagens våningar där en stjärnbeströdd pläd på soffan kan 

utgöra det enda textila i  ett rum. Troligtvis kunde man även höra lite av gatuljudet genom den tidens fönster – 

hästhovar mot kullersten, vagnshjul, tidningspojkar som hojtade... Vad gäller  doft så kanske det luktade mer damm 

än det gör i dag, fast de var noga med att städa och damma och skura på 1800-talet. Framför allt luktade det säkert 

inte mat där husmodern sitter och syr – köket låg så långt bort som möjligt från dessa lugna rum, och hade en dörr 

som gick att stänga när det slamrades och donades som bäst där inne.  

 Men framför allt är det väl ändå stämning och atmosfär som slår oss som annorlunda mot dagens? I 

annonsernas bilder förekommer det ju inte ofta människor, men när det gör det så står de ofta på balkongen med ett 

glas vin, huvudet bakåtkastat i  fröjd i solnedgången med ett gäng glada vänner. Annonsernas texter förstärker detta 

intryck med sin emfas på  det sällskapliga och generösa i våningarnas planlösning. Ingenstans nämndes var man 

skulle kunna sitta och sy, eller läsa en bok eller skriva ett brev eller sticka en tröja  eller lägga ett pussel. Ingenstans 

nämndes att människor ofta sysslar  med sådana ensliga, privata göromål och att det ofta är i just hemmet man gör 

sådana saker och inte ute i det offentliga. Tvärtom verkar de ha ansträngt sig att få hemmen, åtminstone 

sällskapsdelarna av hemmen, att framstå som offentliga platser. 
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 Man kan diskutera Lefebvres tröstande(?) diktum om att någonting alltid blir kvar när något förändras, ofta 

någonting som inte är ett ting. Vad skulle det vara i detta fall? Ja, ljuset har ju varit en konstant i  svenska interiörer i 

åtminstone 130 år, även om det i dag hårddras på ett sätt som skulle varit främmande även för en ljusets förespråkare 

som Carl Larsson. Ansträngningen att göra ett intryck är  nog något som vi dragits med i många hundra år, liksom 

sökandet efter förebilder utanför landets gränser i kulturer som anses mer värdefulla än den egna. Frågan är  om det 

är  just dessa attityder som är värda att föras vidare; om det inte vore hälsosammare att i stället mer medvetet försöka 

värna det svenska hemmet, och inte då bara dess spegeldörrar och originalsnickerier utan framför allt känslan av ett 

privat och hemtrevligt ställe där man kan dra sig undan och ägna sig åt den viktiga och till stora delar ensliga 

uppgiften att (för)bli sig själv. 

 Utan en medveten och informerad hållning i kulturarvsfrågor så riskerar man alltså att det som förs vidare är 

sånt som ingen i sig egentligen vill föra vidare, medan det som går förlorat en gång för alla kan vara något värdefullt 

och oersättligt. Jag anser med Ellen Klingenberg att interiörer är en del av vårt gemensamma kulturarv. Många av 

våra k-märkta byggnader (slott och herresäten t.ex.) har ju en gång ägts av privatpersoner och först på senare tid 

övergått i statlig eller allmän ägo. Det vore ju synd om bara dessa byggnader kom eftervärlden till del. Det verkar 

faktiskt finnas fler statarlängor bevarade än det finns medelklassvåningar, kanske ett utslag av den välfärdspolitik 

som lyckades avskaffa statarklassen och därmed förpassade en hel livsstil med bostäder och allt till historien. Man 

läser ibland i dag om att medelklassen ständigt krymper allt eftersom klassskillnaderna igen synes öka. Kanske det 

nu är dags att uppmärksamma medelklassens boningar innan de också förpassas till historien. 

 Trots att våra hem är privatägda och privatbebodda så kan man ändå resonera som så att de utgör en del av 

vårt gemensamma kulturarv. Det är i våra hem som vi blir  de vi är och det är utifrån vilka vi är som vi sedan agerar 

som samhällsmedborgare. Det är därför omöjligt att helt hålla våra hem utanför kulturarvsdiskussionen. Om man 

sedan kan/vill/bör ta till lagen för att värna interiörer eller aspekter därav är en annan fråga. Jag anser att det kanske 

snarare vore idé att utbilda och uppmärksamma fastighetsägare, kulturarbetare, boende, hantverkare, arkitekter och 

antikvarier på de värden som vi inte vill se gå förlorade när det gäller den rika historien bakom våra städers 

sekelgamla flerbostadshus och den svenska medelklassens hem. 
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6.  SLUTORD

Mannen som vandrar ensam och vilsen genom rummen i Strindbergs episka dikt sörjer sin älskades död. Men det 

lilla stycket som jag valt till uppsatsens prolog kan också tolkas som ett mer allmänt och generellt farväl till “vad som 

icke mera finns” och än sorgligare: till det “icke mer han minns”. Diktfragmentet är  dessutom en fantastisk litterär 

vandring genom tidens (dikten publicerades 1905) sedvanliga planlösning där det för läsaren står klart i vilken 

relation rummen står till varandra – vi följer mannen genom en bostad från salongen till en serie rum (antagligen i 

enfilade) och sedan till en korridor varifrån han kommer till köket och slutligen ut i tamburen. Det finns ockå lös 

inredning i dikten: kandelabrar  och porträtt i salongen, lådor, skåp och skänkar kanske i serveringsgången och bord 

och bänkar i köket. Och till slut blir  den sörjande stående. När man inte bara förlorat något utan så småningom till 

och med förlorat minnet av vad det är man förlorat så kan man bli stående. 

 Humaniora har en viktig uppgift att fylla i detta  avseende. Det vore ju otänkbart att läkare eller ingenjörer 

tilläts utöva sina yrken utan att ta tillvara all  den kunskap och vetskap, alla de nya rön, som har sitt ursprung i 

medicinska och tekniska fakultet världen om.  Däremot förväntas inte alltid samma grad av upplyst handlande från 

andra yrkeskårer, i detta fall t. ex. arkitekter, byggnadsarbetare, hantverkare – de förväntas inte tillgodogöra sig den 

för deras verksamhet relevanta vetenskap som produceras på humanistiska fakultet. Någon kanske invänder att det 

ju knappast rör sig om samma grad av betydelse – en sönderrenoverad lägenhet resulterar inte i livsfara. Det vill jag 

inte disputera, men med denna uppsats har jag velat ta tillfället i akt att uttala  mig varnande för att ett fortsatt  

oupplyst förhållande till vårt äldre bostadsbestånd riskerar att tillintetgöra en oersättlig del av vårt gemensamma och 

unika kulturarv.

 Att bevara kulturvärden är inte att ses som en reaktionär handling ägnad att artificiellt hålla det förgångna 

vid liv; det är tvärtom enbart genom en upplyst hållning gentemot historien och dess artefakter som man kan stå  som 

medskapare till en medveten och meningsfull samtid och framtid. Om man tvärtom skär av banden med historien, 

eller bara uppfattar den som en serie lösryckta och obetydliga fragment, kommer man att förlora den trajektoria och 

kontext som skulle gett ens egna skapelser och gärningar en värdig klangbotten.  
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SAMMANFATTNING

Den föreliggande uppsatsen undersöker huruvida, och i så fall på vilket sätt, Stockholms äldre lägenhetsbestånd 

renoveras och presenteras på bostadsmarknaden på 2010-talet. Jag har valt att undersöka fem lägenheter i  hus 

uppförda mellan 1880 och 1930 meddelst bostadsannonser på Bovision. Frågor som jag ställt och försökt besvara med 

hjälp av detta material är bland andra: om man kan spåra att ett gällande ideal vad gäller såväl planlösning som 

inredning i dessa lägenheter, vad det i så fall är för ideal, hur det idealet kan beskrivas och tolkas, och om det idealet 

på något sätt modifieras utifrån husens ålder och stil. 

 Jag kunde inte skönja några bevis på att husens respektive karaktärer särskilt iakttagits under renovering av 

våningarna. Eftersom exteriörerna på dessa fem hus skiljer sig så skulle ju i så fall också interiörerna variera, men det 

gjorde de inte vad jag kunde se.

 Av mitt material drog jag slutsatsen att man kunde påvisa ett starkt rådande nutida inredningsideal. I stället 

för att visa en känsla för den epok och stil i vilket huset uppförts och stå i tydlig och begriplig dialog därmed så följer 

de alla slaviskt dagens inredningsideal: det är mycket vitt, öppna planlösningar där  möjligt, stora kök i direkt 

anslutning till sällskapsutrymmen och stor vikt lagd på hemmets teknik i form av maskinpark i  kök och badrum. Det 

fanns inte mycket av originalitet i formgivningen av interiörerna. Tvärtom var många förvillande lika, både 

bildmässigt och i den beskrivande texten.

 Viljan till bevarande, såvida den finns alls, tar sig fragmentariska uttryck: en kakelugn här (ofta nu till  följd  

av nya planlösningar hopplöst placerad), en stuckatur där. Det är framför allt originaldetaljer i så fall som lyfts fram; 

ett intresse för bostadens årsringar syns inte till. Det är antingen detaljer från ursprungsbygget eller dagens stil som 

helt härskar.

 Vitt, stort, öppet, ljust - det är honnörsorden för dessa interiörer. Ett annat populärt ord är generöst, ofta 

använt just om sällskapsdelarna i  våningarna. Det verkar råda en oklar gräns mellan det privata och offentliga, en 

gräns som numera, i den mån den existerar alls, verkar dras inom hemmet. Slutligen spårade jag också en periferins  

och det provinsiellas eviga längtan mot centrum. Det engelska språket, inte minst i sin nordamerikanska tappning,  

har hög status i Sverige att döma av annonstexterna som tappert försöker använda diverse engelska ord och uttryck 

på lämpligt sätt och ofta misslyckas. Även rent materiellt hänvisas det till USA, och främst då New York, med en 

avtrubbande ihärdighet. 

 Frågan om dessa renoveringsideal hotar eller förstör en del av det svenska kulturarvet är naturligtvis svår 

att besvara eftersom en kultur ständigt förändras i både stort och smått och uppfattningen om vad som utgör dess 

(bevaransvärda) arv likaledes går i vågor. Men den uppfattning som jag format mig under arbetets gång är ändå att     

dagens oavvänt likriktade renoveringsstil, i  kombination med vad som förefaller vara en närmast total brist på 

kunnande och känsla inför bostadsbeståndet i fråga, betecknar ett försummande av en vacker och intressant del av 

vårt kulturarv.
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