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Tillägnas mina handledare, Ulf Jonsson och Johan Rådberg, 
med ett varmt tack.



INLEDNING

Det här är en bok om den plats där jag lever. Det är en bok om  
trädgårdsförstaden, där även fattiga skulle få bo i grönska, luft och 
ljus. Det är en bok om när Stockholms stad tog makten över sin egen 
utveckling, formade starka armar som vred expansionen ur mark-
nadens grepp. Åtminstone för ögonblicket.
  Det är en bok om drömmar och realism. 
  Drömmar om ett annat samhälle. Realism inför de medel som kräv-
des för att skapa det.
  Det är en bok om makt.
  Det är en bok om ägande.
  Det är en bok om socialism.
  Det är en bok ur en annan tid. 
  Från början var den min licentiatuppsats, som las fram hos ekon-
omisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet, hösten 
1997. Min handledare heter Ulf  Jonsson, jag hade också mycket hjälp 
av Johan Rådberg – alltför tidigt bortgången professor vid Teknis-
ka högskolan i Stockholm, och tidig kritiker av förtätningspolitiken, 
och av stadshistorikern Lars Nilsson. Opponent var etnologen Karl-
Olov Arnstberg, då känd som en radikal och oförvägen forskare, 
han var oerhört vänlig (och två år senare tog jag och socialantropolo-
gen Peter Green heder och ära av honom i Aftonbladet för en sällsynt 
omdömeslös bok om romer. Som sagt, det var en annan tid.).
  Jag visste att det jag skrev var ett äreminne över en politik som bör-
jat avvecklas, tomträtterna började säljas ut redan under åttiotalet. 
Men att bostaden, och staden som sådan skulle bli marknadsvara 
och spekulationsobjekt till den milda grad som sedan blev fallet gick 
ännu inte att föreställa sig. Om jag skrivit den här boken nu hade jag 



många gånger formulerat mig annorlunda. Men jag har bestämt mig 
för att i stort sett låta texten vara. Det beror dels på att min avsikt 
med den här nyutgåvan från början var att låta min uppsats bli till-
gänglig igen, eftersom den tidigare bara funnit som stencil och, tyck-
er jag, ändå innehåller saker som borde vara bekanta i diskussionen. 
Men också på att formuleringarna innehåller en framtidstro och en 
tillförsikt som jag anar att jag inte skulle kunna mobilisera idag. Jag 
hoppas yngre krafter kan göra det istället, och ha någon nytta av den 
här texten. 
   Däremot har jag plockat bort en del övningar i teoretiskt resonemang 
och kvantitativa metoder som på den tiden tjänade syftet imponera 
på etablerade akademiker inför min fortsatta karriär. Nu skulle de 
inte imponera på någon, och i takt med att jag läst igenom dem har 
jag anat att de nog inte gjorde det då heller. Jag har också redigerat 
om en del. Ett stort stycke mer renodlad rättshistoria har jag plac-
erat i en ackompanjerande bok. Jag har också strukit en del onödiga 
citat och upprepningar, och diverse utvikningar. Flyttat omkring lite 
text. Förhoppningsvis gör det läsningen nöjsammare. Däremot har 
jag inte uppdaterat mig i förhållande till senare forskning (och inte 
heller rensat i litteraturlistan). I allt väsentligt är detta en bok tänkt 
och skriven 1997. 
   Jag vill deklarera följande. Det här är ett akademiskt arbete, som en 
gång i tiden godkänts som sådant och som utarbetats enligt de regler 
som gäller för akademisk forskning. Det gör anspråk på att vara en 
sann skildring, i den mening forskare gör anspråk på sanningen. Det 
här är inte en pamflett.
  Men åtminstone i yngre dagar lät jag mig inte bara drivas av regler 
och strävan efter att göra en akademisk karriär. Jag var – och är, 
förhoppningsvis – en politiskt intresserad person. Jag är socialist. Jag 
är sen många år också förälder, och har lärt mig uppskatta, i själ och 
hjärta, den ambition att sätta barnen i centrum, att skapa ett Buller-
byn i stadsmiljö som ger barnen möjlighet att leka fritt och utvecklas 
till fria människor – vars rötter kan spåras till denna tid. Olika delar 
av staden har olika syften och funktioner, men det finns aldrig någon 
ursäkt för att föröda barnens livsmiljöer, och än mindre att göra till-
gången till lättillgängliga lekytor och närhet till naturen underord-
nade kortsiktiga vinstintressen. Det har också ett oerhört värde i sig 

att det finns ytor som ägs gemensamt, utan att vara utsatta för den 
oerhörda övervakning som karakteriserar en äldre stadsbyggnads-
typs stadsparker. Fria ytor skapar fria människor. Motsatsen skapar 
i bästa fall uppror, men lika gärna underkastelse och uppgivenhet.
  Boken berättar också om vilka krafter det var som skapade denna 
socialism. De radikala folkrörelserna var med, och blev med tiden en 
viktigare faktor. Men mycket av den förändrade kraften fanns snara-
re på konservativt håll, i rädslan för den oöverskådliga och ostyrbara 
industristad som hade växt fram på något decennium. Det är viktigt 
att visa dessa rötter, eftersom det under 1990-talet växte fram en 
mytologi om att kontrollsamhället skulle vara ett socialdemokratiskt 
eller till och med socialistiskt påfund. Tvärtom är det en naturlig föl-
jd av den ohämmade liberalismen som på gott och ont sliter sönder 
alla band människor försöker knyta mellan varandra. Den frihet som 
så småningom kunde odlas i stadens trädgårdsstäder och smalhusens 
hyresområden, när mänskliga band på nytt började knytas, blev mö-
jlig därför att mäktiga krafter från början ville ofrihet. Så är det inte 
sällan, och nu ser vi istället de fria marknadskrafterna skapa ny of-
rihet i hårt reglerade, inträngda och grindförsedda bostadsområden, 
den totala motsatsen till kommunalsocialismens öppenhet.
  Den stad som avhänder sig makten att forma sig själv till invånarnas 
fromma och överlåter den till kapitalflödenas logik blir en despot. 
Det tyckte jag då och det tycker jag nu. Jag hoppas att den text som 
nu följer kan läsas med öppet sinne även av dem som inte håller med 
mig och att vi sen kan diskutera förutsättningslöst.
  Den här boken är en av tre som kommer att ges ut under 2015. 
Samtliga kommer dels att finnas som gratis pdf  (trots allt bygger 
de på forskning som finansierats av skattebetalarna) och dels som 
vanlig bok som man får betala för. Jag hoppas kunna finansiera mina 
kostnader genom bokförsäljningen. Bok två kommer under som-
maren, och innehåller förutom en rättshistorisk utvikning två tid-
skriftsuppsatser från 1990-talet, där jag bland annat behandlar Henry 
George och det sena 1800-talets jordreformrörelse. I dessa tider, där 
spekulation och marknadshyror för över enorma värden som egen-
tligen skapats av allas hårda arbete i ett fåtal privata händer, tror jag 
det är dags att läsa Henry George igen (och jag funderar allvarligt på 
en faksimilupplaga av hans främsta verk). Den tredje boken kom-
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mer sent i höst och kommer att handla om hur livet gestaltade sig 
i trädgårdsförstaden Enskede med omgivningar under mellankrigs-
tiden. Den bygger på återöversättningar av min avhandling The Social 
City (2001), och den som är intresserad kan följa arbetet i bloggen 
enskedetrilogin.se.

Kapitel 1

Det finns en klassisk bild av idén om de de goda cigarrernas stad, 
trädgårdsstaden, staden som tar den goda av naturen till den onda 
staden och gör den god på ett fredligt sätt. Det är bilden av en liten, 
intensiv man, engelsk uti fingerspetsarna, klartänkt, pedantisk och 
karismatisk, riksdagsskrivaren, aktivisten, den fredlige reformatören, 
vegetarianen och parlamentssekreteraren Ebenezer Howard. Men så 
var det förstås inte.
  Det är inte det enskilda geniet som bestämmer historien.
  Det är de breda rörelserna.
  Vi måste börja från början. 
  Eller åtminstone ett bra tag tillbaka.
  Den moderna storstaden, och ett modernt sätt att se på bostäder, är 
båda barn av den industriella revolutionen. Ur 1840-talets koleraep-
idemier och uppror växte ett bostadspolitiskt program fram över na-
tionsgränserna, ett progam som skulle prägla diskussionen det när-
maste seklet. Dess främsta budskap var att den ideala bostaden var 
det friliggnade enfamiljshuset. Men alla hade inte råd med egnahem 
och därför måste också övriga bostäder befrias från de hälsorisker 
som dagligen skördade liv och livskraft och orsakade epidemier. Här 
blev verktygen regelbundna inspektioner och, i Paris efter 1850, och 
med hjälp av nationell lagstiftning i än högre grad i Storbritannien, 
även genomgripande rivningar och saneringar. En bostadsreforma-
torisk rörelse, sammansatt av delar med ofta vitt åtskilda politiska 
förtecken, drev på för hälso- och byggnadslagar. Det var emeller-
tid bara i Storbritannien (1875) som sådana med någon kraft kunde 
genomföras på det nationella planet (Sverige fick 1874 en ganska 
hjälplös hälsovårdsstadga och en byggnadsstadga som gynnade hög 
exploatering). Tyskland utmärkte sig med de nationella zonering-
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slagar som genomfördes på 1890-talet. Men medan både Storbri-
tannien och Frankrike genomförde nationella program för bostads-
byggande från 1880-talet och framåt, låg initiativet i Tyskland på det 
lokala planet.1 Detta liknar förhållandena i Sverige.2

*

Vid mitten av 1800-talet inledde den franska staten under diktatorn 
Napoleon III sin kamp mot slumbebyggelsen med den berömda 
”haussmaniseringen” av Paris - breda boulevarder drogs genom 
stadskärnans medeltida gatunät; gränder och prång försvann. Men 
detta visade sig vara en ofullständig strategi. Rivandet av innersta-
dens fattigmiljöer innebar bara att deras invånare tvingades att bo 
än trängre, i än mer intensiv samlevnad, något längre bort.3 Proble-
men, inte minst de politiska, kvarstod och stadens patriarker letade 
intensivt efter andra lösningar. Med de trånga kvarteren och deras 
samhällsfarliga invånare försvann också flerhundraåriga miljöer och 
stadsrepresentationer, sätt att förstå stadens sociala väv, och lämnade 
ett tomrum efter sig.4 Den öppna överskådliga stad som parisprefek-
ten baron Haussmann velat skapa; varans, rörelsens och hastighetens 
stad, utmärkte sig därför för en av dess maktägande skikt inte allde-
les önskad oöverskådlighet5. De nya kommunikationerna, de ymniga 
möjligheterna till möten, skapade en modernitet som beskrevs och 
säkert ofta upplevdes som en chock.6 
  Sverige var vid den här tiden långtifrån en demokrati, men inte 
heller som Frankrike en militärdiktatur, och regleringen av Stock-
holm med början drygt tjugo år senare tog sig därför mindre up-
pseendeväckande former.7 Den regleringsinriktade falangen i Stock-
holm, anförd av justitierådet Albert Lindhagen, vilken också lett den 
kommitté som 1867 presenterade det nya förslaget till stadsplan, 
måste tampas med en mängd svårigheter.8 För det första saknade 
Sverige på samma sätt som Storbritannien en exproprieringslag med 
samma befogenheter som den franska.9 Detta, och det faktum att 
Stockholms omvandling, till skillnad från den som ägde rum i Paris 
(och till skillnad från vad som gällde under Klas Flemings reglering 
av stormaktstidens Stockholm) inte understöddes av statliga sub-
ventioner, gjorde att fastighetsägarna kunde tvinga staden både till 

kompromisser och stora utgifter.10 Detta ledde i sin tur till att en 
mäktig koalition av konservativa och vänsterns socialliberaler (och 
så småningom socialdemokrater) samlades i ett sparsamhetsblock, 
som bromsade moderniseringen.11 Lindhagen förde också en bitter 
strid mot de bankintressen som representerades av Svenska handels-
bankens ordförande Johan Henric Palme, för att befästa stadsplaner-
ingen som en offentlig, inte privat angelägenhet.12

*

Att vänstern allierade sig med de antimoderna krafterna i en politik 
vars enda syfte var att minska expansionen av den offentliga sektorn 
– en motsättning som nådde ett slags höjdpunkt i fullmäktigevalet 
1869, när Lindhagen knappt besegrade Adolf  Hedin, den man som 
brukar nämnas som den förste socialliberalen i svensk politik13 - kan 
förmodligen förklaras med det faktum att moderniseringen och 
regleringen av Stockholm, liksom av andra europeiska städer, tog 
sin början i en period när såväl den centrala som den lokala statens 
möjligheter att ingripa för att skydda stadsbornas liv och hälsa var 
mindre än möjligen någon gång tidigare i de europeiska städernas 
historia. En våldsam avreglering hade sammanfallit med att behovet 
av offentliga ingripanden ökat dramatiskt i takt med industrialiserin-
gen och städernas tillväxt.14 De kommunala utgifter det handlade om 
gick antingen direkt ner i fastighetsägarnas fickor, till bättre bostäder 
åt medelklassen eller till en förbättrad infrastruktur för den kom-
mersiella sektorn. Arbetarklassen och de fattiga led svår nöd, särskilt 
under högkonjunkturernas bostadskriser.15

  Det sociala missnöjet riktades dock till en början inte mot bris-
ter i lagstiftningen, utan dels (och naturligtvis inte helt omotiverat) 
mot fastighetsägarna, dels mot den byggda miljön som sådan, som 
fick representera den sociala klyvnad som de rådande maktförhål-
landena framkallat.16 Londons uppdelning i det välmående väst och 
det mörka, fattiga öst är ett klassiskt exempel på detta17, men även i 
Stockholm går det att se liknande attityder mot Södermalm, Kung-
sholmen och Österlånggatan i Staden mellan broarna (Gamla stan).18 

Den tidens stadsreglerare tycks ha tänkt sig att det skulle räcka med 
att förändra den byggda miljöns utformning för att lösa de sociala 
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konflikterna, och såväl Haussmann som Lindhagen tänkte sig fak-
tiskt den utbyggnad av kvartersstaden som de arbetade för som en 
fortsättning på tidigare stadsreformatörers ansträngningar att närma 
staden till naturen genom att reservera plats i städerna för väl tilltag-
na parkområden, med andra ord genom att försöka dölja att staden 
var stad.19 Av ekonomiska skäl hade den dock ganska snart istället 
drabbats av det historikern Alf  Johansson kallat ”Berlin-sjukan”,20 
det vill säga en kombination av hög täthet med kvarter efter kvarter 
med stora hyreshus, och höga hyror som medförde utbredd trång-
boddhet. Dessa hyreshus, eller hyreskaserner - som de kallades med 
en översättning från tyskans Mietskasernen - betraktades både som 
hygieniska faror och som grundval för en hotfull arbetarkultur och 
sexuellt utlevande (jag återkommer till det).

*

Det fanns vid den här tiden en grupp nationalekonomer som fast de 
närmast var socialkonservativa brukade kallas ”katedersocialistister” 
– Julius Fauscher, Rudolf  Eberstadt, Adolph Wagner med flera. Även 
de var kritiska mot hur städerna byggdes och förklarade detta stads-
byggnadssätt med ett intrikat institutionellt mönster. Å ena sidan, 
menade de, saknade kommunerna laglig möjlighet att ingripa mot 
markspekulationen, å andra sidan gynnades spekulation i mark och 
snabbbyggda hyreshus av koncentrationen inom byggnadskredit-
branschen. Att kommunen för att spara pengar vid gatuläggning 
ville styra stadsexpansionen till begränsade områden hjälpte också 
till. Något hejdades utvecklingen i Tyskland av den preussiska ex-
propriationslagen 1875, men i övrigt dröjde det till 1880-talet innan 
det kom ifråga att agera med kraft för att återge kommunerna mö-
jlighet att styra utvecklingen. Den tyska jordreformrörelsen, Bund 
der Bodenreformer (1888), som vid sekelskiftet utvecklades till en 
massrörelse, propagerade för en rad olika åtgärder. En av dessa 
var den av Adolph Wagner utvecklade värdestegringsskatten, som 
genom att expropriera eventuella vinster skulle göra markspekula-
tionen meningslös. En annan fråga, presenterad av Julius Fauscher 
men sedermera utvecklad av Wagner och övertagen av jordreform-
rörelsen, var kravet på kommunalt markägande. Tanken var att om 

kommunen ägde tillräckligt mycket mark för att vara prisledande på 
tomtmarknaden, borde den kunna kontrollera utvecklingen. Dessa 
åtgärder genomfördes strax innan sekelskiftet med stor konsekvens 
i staden Frankfurt am Main i västra Tyskland, under överinseende 
av dess engagerade borgmästare Adickes. Det måste dock betonas 
att de åtgärder Frankfurt och ett litet antal andra städer genomförde 
långtifrån var något generellt mönster. Medan Frankfurt am Main 
redan 1897 ägde hälften av marken inom sina stadsgränser, fanns 
det ett stort antal andra städer som inte alls ägnade sig åt markköp. 
Frankfurt am Main blev också först och ett gott tag framöver nästan 
ensamma om att använda den 1899 införda tomträtten (Erbbau-
recht), som gav staden möjlighet att under lång tid hyra ut tomtmark 
mot en avgäld. Staden bildade strax efter en egen tomträttskassa, för 
att finansiera det byggande den ville ha på tomträtterna.21 Ytterligare 
ett sätt för städerna att skaffa sig kontroll över utvecklingen var de 
expropriationslagar som under 1890-talet gemensamt drevs igenom 
av stadsadministratörer och jordreformatörer, åter dock med stora 
lokala variationer. Under decenniet efter sekelskiftet inleddes också 
en våg av inkorporeringar av kringliggande kommuner till de stora 
städerna, där inte minst Berlin försökte kompensera sig för ett rel-
ativt begränsat markägande.22 Till skillnad från i Frankrike (1894) 
och Storbritannien (1866) saknade Tyskland nationell lagstiftning 
om byggande av arbetarbostäder. Det var enskilda kommuner, med 
Frankfurt am Main i spetsen, som gjorde de avgörande insatserna.23

  Sekelskiftets Stockholm befann sig på många sätt i samma situa-
tion som Frankfurt am Main. De byggnads- och hälsovårdsstadgor 
som genomfördes på 1870-talet föreföll otillräckliga. På nationell 
nivå saknades ännu lagliga medel för att ingripa i skeendet. De av 
stadens politiker som också var aktiva i riksdagen – Moritz Ruben-
son, M F Nyström, G F Östberg, Carl Lindhagen, för att nämna 
några – gjorde enträgna försök att genomdriva starkare kommunala 
befogenheter, men det var ansträngningar som inte bar frukt förrän 
1907 och framåt. Det var tydligt att det egnahemsideal som över-
tagits från de engelska cottages via Tyskland, var en viktig faktor 
bakom åsiktsändringen. Likaså den rädsla för de farliga delarna av 
arbetarklassen som konstruerats i Frankrike, och den oro för släk-
tets degenerering som inte minst var av brittiskt ursprung. Allt detta 
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blandades i tidens diskussion, delvis genom tysk förmedling, delvis 
hämtat ur de kontakter som reformatoriska krafter hade inte minst 
med likasinnade i London. Det dröjde dock till 1906-07 innan Sverige 
fick jordreformföreningar av samma slag som i Tyskland, och dessa 
hade aldrig något avgörande inflytande över den svenska bostad-
spolitiken.24 Istället bars bostadsreformismen i Sverige fram av fram-
förallt tre strömningar, så sammansatta och komplexa att knappast 
någon av dem kan kallas rörelse. Den första var bostadsförening-
arna. Tillsammans med den bostadskooperation som började växa 
fram under 1910-talet kom dessa att spela en stor roll i den tidiga 
statsinterventionismens byggande, och även för utformningen av 
nya bostadsideal.25 Den andra var den allmänt reformistiska rörelse 
som växte fram ur 1800-talets associationer och filantropi, och från 
1903 koordinerades genom Centralförbundet för socialt arbete och 
Social Tidskrift. Under några år, i praktiken fram tills storstrejk och 
dito lockout 1909 på ett uppenbart sätt lyfte fram samhällets huvud-
motsättning, kunde här socialkonservativa, socialliberaler, kristna 
humanister och socialdemokrater gemensamt arbeta mot de följder 
marknadsekonomins hegemoni hade i samhället. Åtskilligt av tidens 
idéer om bostadspolitik fann sin väg genom detta sammanhang, och 
det var också genom en lång rad personsamband intimt förbundet 
med både statliga myndigheter och Stockholms kommunala förvalt-
ning. Under tiotalet kom CSA att undan för undan uppgå i en rad 
statliga organ, samtidigt som de alltmer klassiskt liberala idéer dess 
företrädare bar på utmanades av en växande arbetarrörelse. Den 
tredje strömningen var egnahemsrörelsen, som bars av national-
ism och oro över emigrationen till Nordamerika. Även om åtskil-
liga liberaler verkade inom den var detta i hög grad en konservativ 
rörelse, och dess insisterande på att marken skulle vara självägd stod i 
motsättning till de krav på kommunalt markägande som fanns inom 
den tyska jordreformrörelsen, och som hade en viss förankring även 
inom den kommunala organisationen.

*

När Stockholm närmade sig sekelskiftet, och en konsensus om be-
hovet av kommunala ingripanden gradvis infann sig, fanns det alltså 

flera vägar att gå. Dittills hade staden fungerat på ungefär samma sätt 
som de privata markspekulatörerna. Den köpte marken på malmar-
na till lägsta möjliga marknadspris, mätte upp den, försåg den med 
gator, vatten och avlopp och andra faciliteter som i lag ålagts kom-
munen, och sålde den sedan som tomter till högsta möjliga marknad-
spris. Med hjälp av mark-försäljningarna kunde staden finansiera de 
kostnader den själv haft för exploateringen. Ett första alternativ var 
nu att fortsätta samma politik även på de ytterområden i grannsock-
narna som i takt med stadens expansion blev aktuella för exploater-
ing. Detta förutsatte isåfall att socknarna inkorporerades med staden, 
så att den kunde använda byggnads- och hälsovårdsstadgorna (som 
bara gällde stadsplanerad mark) även där. En inkorporering skulle 
också möjliggöra ett andra alternativ, som förekommit i 1800-talets 
debatter men då avförts. Det innebar att staden i fortsättningen helt 
skulle överlåta markägandet på privata exploatörer. Med hjälp av 
förbättrad stadsplanelagstiftning kunde staden då ta ut sina regler-
ingskostnader direkt av fastighetsägarna – och kanske även anta en 
effektivare byggnadsstadga, som skulle tillåta den att utöva ett stark-
are reglerande inflytande. Ett tredje alternativ var att fortsätta utöka 
sitt markägande men att som Frankfurt am Main behålla marken 
och hyra ut den. Om marken stannade i kommunal ägo skulle sta-
den inte vara lika beroende av den administrativa reglering som den 
nya stadsplanelagstiftningen kunde erbjuda. Däremot förutsatte det 
alternativet att den gällande lagstiftningen om nyttjanderätt till fast 
egendom ändrades, så att den skulle omfatta ett längre tidsspann än 
den tidigare gjort, och att därmed också möjligheterna att belåna 
marken skulle förbättras. 
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Kapitel 2

Samtidigt som en i huvudsak konservativ opinion ledde reform-
strävandena i Tyskland, spreds idéer av åtminstone något radikalare 
slag från Storbritannien, på trädgårdsstadsrörelsens internationella 
kongresser, som också Stockholms kommunala förvaltning deltog 
i från 1910 och framåt. The Garden City bar på i huvudsak sam-
ma idéarv som den tyska rörelsen, men den hade ordnat det annor-
lunda. Istället för att bara vara ett sätt att planera stadsbyggandet 
gav trädgårdsstadsrörelsen också en fördelnings- och maktaspekt 
åt det kommunala – eller gemensamma – jordägandet. Jordfrågan 
i synnerhet och landsbygdens problem i allmänhet var, framförallt 
efter rösträttsreformen 1884, bland de mest diskuterade temana 
inom Londons progressiva medelklass26, och spelade även en stor 
roll för utvecklandet av den urbant baserade ”nya” liberalismen, so-
cialliberalismen.27 Det diskuterades livligt i de sektkretsar där par-
lamentsstenografen Ebenezer Howard rörde sig och kombinerades 
gärna med koloniseringsplaner.28 I det etiskt socialistiska Nationali-
sation of  Labour Society, där Howard möjligen också var medlem, 
diskuterades vid den här tiden startandet av en koloni nära Lon-
don där den ”integrala kooperation”, som införts i Topolobam-
pokolonin i Mexiko några år tidigare, skulle praktiseras.29 Projektet 
råkade i svårigheter på grund av motsättningar mellan medlemmar 
i NLS och det försiktigare LNS,30 varför Howard fick i upp-drag 
att presentera ett kompromissförslag. Där övergavs den integrala 
kooperationen till förmån för fritt företagande, men fundamentet, 
det gemensamma markägandet, behölls.31 Howards tal, som hölls i 
Nonconformist Memorial Hall i februari 1893, var det första tillfället 
där trädgårdsstaden presenterades offentligt.32 Projektet rann dock 
denna gång ut i sanden på grund av penningbrist.



  Det dröjde till den 10 juni 1899, nästan ett år efter att Howards bok 
To-Morrow – A Peaceful Path to Real Reform hade publicerats, innan det 
var dags för ett nytt försök. The Garden City Association bildades 
i LNS kontor i London, och dess styrelse bestod nästan enbart av 
LNS-medlemmar.33 Associationen blev också de närmaste åren helt 
beroende av LNS stöd, och uppfattades minst lika mycket som en 
småbrukarrörelse, som en rörelse för att lösa storstädernas problem 
- Howards intentioner var ju också snarast allmänt socialreforma-
toriska.34

  Ebenezer Howards bok syntetiserade de två avgörande, närmast 
parallella dragen i de gångna hundra årens diskussioner om stad-
splanering: regleringen och utopismen.35 Möjligen är det, åtminstone 
indirekt, den viktigaste bok som skrivits om stadsplanering. Boken 
är väl illustrerad. En av de mest kända bilderna visar tre magneter 
som omger en liten fyrkant, en nålask får vi veta i texten, på vilken 
står tryckt: ”Folket” och under: ”Vart kommer de att bege sig?”. Två 
av magneterna är lätta att känna igen, ”Staden” och ”Landsbygden”. 
Inte heller de karaktärsdrag som står skrivna ovanpå dem är ägnade 
att förvåna, snarast utgör de tankebilder av mycket gammalt slag. I 
staden byter vi kontakten med naturen mot det mänskliga umgängets 
möjligheter, på landet är naturen skön men där saknas å andra sidan 
den samhälleliga komplexiteten. Och så vidare. Det är den tredje 
magneten som förbryllar, den som betecknas ”Stad-Landsbygd”; de 
vackra hemmens, den rena luftens, de höga lönernas och goda fört-
jänstmöjligheternas, frihetens och samarbetets magnet. Eller med 
andra ord trädgårdsstaden, en plats för bara goda cigarrer.
  Det är symptomatiskt att Howard bara mycket hastigt berör trång-
boddhet och överdödlighet, men desto utförligare stadstillväxtens 
konsekvenser på landsbygden, och för den inhemska livsmedelspro-
duktionen.36 Till de mest vägande delarna i hans framställning hör 
hans metod för att finansiera samhällsreformen. Trädgårdsstäderna 
skulle anläggas på ren landsbygd, där markpriset var lågt. Marken 
skulle köpas till marknadspris men sedan ägas och förvaltas gemens-
amt. Eftersom jordräntan, priset för att använda marken, därmed 
skulle bli så mycket lägre än den var i London och andra tätbebyggda 
städer skulle man även med sin betydligt lägre tomt-”hyra” (rate-
rent) kunna få in tillräckligt med medel. Värdestegringen skulle inte 

bara finansiera en snabb avbetalning av markköpet utan hela den 
kommunala verksamheten samt pensioner och socialförsäkringar.37 
Tankegången härstammar från den ameri-kanske agrarsocialisten 
Henry Georges tankar om en ”single tax” på all jordränta, en åtgärd 
som i ett slag skulle befria både kapital och arbete från alla pålagor.38 
Howard, som var mycket misstänksam mot statliga åtgärder, ryggade 
dock för den typen av konfrontation och föredrog exemplets makt 
på marknadens villkor.39

  Den kommunala förvaltningens inflytande skulle dock begränsas. 
Eftersom trädgårdsstaden var en frivillig sammanslutning bestäm-
des ambitionerna av invånarnas (eller noga räknat, av rate-payers) 
betalningsvilja.40 Howard räknade dock med att betalningsviljan, mot 
bakgrund av det billiga boendet och de goda möjligheterna att göra 
förvaltningen verkligt effektiv, skulle vara så stor att den kommunala 
förvaltningen i trädgårdsstäderna kunde göras mer omfångsrik än ti-
digare. Samtidigt skulle den bli mäktigare, eftersom kommunen även 
utövade markägarens rättigheter. Förvaltningen skulle dock aldrig 
sträcka sig in på den privata företagsamhetsns område, och How-
ard ville även bannlysa alla slag av partiväsende i dess styrelse.41 Här 
intog han alltså en position vitt skild från de många kommunistiska 
stadsutopier som formulerats under århundradena, bland vilka han 
bara nämner James Silk Buckinghams modellstad från mitten av ar-
tonhundratalet.42

  Till skillnad från många andra stadsutopister var Howard inte sär-
skilt intresserad av den enskilda trädgårdsstadens specifika utformn-
ing. Han ritade visserligen några diagram, där vi ser den utformad 
som lager av koncentriska ringar. Utanför den bebyggda ytan grup-
perades jordbruk och annan livsmedelproduktion, som emellertid 
inte administrativt var knutna till staden men som kunde förväntas 
dra fördel av de låga transportkostnaderna. Fem sjättedelar av sta-
dens hela yta upptogs av dessa grönområden.43 Trädgårdsstaden var 
med andra ord otvivelaktigt en funktionsuppdelad stad och därmed 
på alla sätt en föregångare till den moderna förortsbebyggelsen.44 

Eftersom ingen trädgårdsstad fick överskrida ett visst befolkningstal 
– som Howard satte vid 32 000 – spreds bebyggelsen klungvis över 
ett större område. Howard tänkte sig dock att städerna skulle bindas 
samman både sinsemellan och med en centralt belägen större stad 
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genom ett omfattande nät av moderna spårvägar.45 Detta är den del 
av hans plan som haft störst betydelse i praktisk stadsplanering; den 
behandlades i Lewis Mumfords klassiska bok The Culture of  Cities 
(1938) och var en ledande tanke inom både engelsk och svensk eft-
erkrigstida stadsplanering, de mellankrigstida tyska Siedlungen icke 
att förglömma.46 Man kan uttrycka det så att Howard la grunden till 
generalplaneringen.
  Men det är ingen tillfällighet att dessa tekniska beskrivningar, som 
för Howard trots allt var sekundära, är de som senare brutits loss 
från tankebyggnaden.47 Vi måste komma ihåg att det för Howard 
var uteslutet att dessa förändringar skulle komma av sig själva, i 
det ”beklagansvärda” tillstånd samhället befann sig.48 Howard har 
ett helt kapitel med titeln ”Social Cities”, där han beskriver hur en 
kombination av politiska påtryckningar, socialistskräck och splittring 
bland kapitalägarna kommer att röja väg för den ”Real Reform” 
han föreställer sig.49 I detta skulle han på många håll, inte minst i 
Stockholm, få alldeles rätt. Men samtidigt som trädgårdsstadens 
radikaler hjälptes fram av en konservativ strömning, ändrade deras 
skapelse karaktär när den anpassades efter helt andra ändamål än 
de den från början var tänkt för. Det är därför inte märkligt att be-
greppet trädgårdsstad kom att spridas över världen i en helt annan 
utsträckning än byggandet av de samhällen Howard hade tänkt sig.50 

Garden City Association ändrade också snabbt inriktning med ad-
vokaten och rasideologen Ralph Neville som ordförande.51

*

Den första gången, mig veterligt, som begreppet trädgårdsstad togs 
upp i den svenska stadsbyggnadsdiskussionen, var 1903, i en artikel 
av Gustaf  Siösteen i Social Tidskrift.52 Artikeln handlade inte i första 
hand om Howard och hans bok, även om den nämndes, utan om det 
nybildade Garden City Association, och om förberedelserna för det 
samma år inledda Letchworthprojektet. Siösteen betonade det prag-
matiska i projektet (”Låt mig skynda att meddela, att här icke är fråga 
om någon utopisk koloni i Patagonien...”) och dess anknytning till 
jordfrågan. Samtidigt gjorde han emellertid en tolkning av Howard 
som visserligen kom att bli den vanliga, men som knappast kan anses 

korrekt; nämligen att trädgårdsstäderna var en form av förstäder, ett 
sätt att ”förtunna” storstaden, föra in landet i den, och därmed helt 
enkelt en förlängning av stadsregleringsrörelsen. 
  I Howards version av ”stadsexpansionens korrekta tillväxt” är 
”Central City” ett bihang till de omgivande trädgårdsstäderna och 
underordnad deras tillväxt. I Siösteens version är förhållandet, och 
därmed det tänkta förloppet, det motsatta: trädgårdsstäderna är den 
”egentliga stadens” – utan tvivel tänker han på de befintliga sten-
städerna – filialer; de är förorter. De kompletterar stenstaden, gynnar 
den; hos Howard är de dess fiender, och gröper ur den, berövar den 
dess livgivande substans. Siösteen gör en urban tolkning och vi ser 
hur trädgårdsstadsbegreppet redan har börjat leva sitt eget liv.
  Mot denna uppfattning stod en tolkning som vi lämpligen kan kalla 
rural och som snarast var mer trogen egnahemstanken. Företrädare 
för denna var Social Tidskrifts redaktör G H von Koch i en artikel 
från 1905. von Kochs version är den som får sägas ligga närmast 
Howard. Att det handlar om ett stadsbygge helt från grunden står 
klart:

I stället för att lappa och laga på dessa från början illa hopkom-
na och dåligt utvecklade storstäder, skall man bygga nya städer, 
trädgårdsstäder, där alla tekniska och ekonomiska medel skola an-
vändas för att åstadkomma sunda förhållanden, och där släktet kan 
utvecklas fysiskt och andligt genom påverkan af  såväl stads- som 
landtlifvets goda sidor.53

Liksom hos Howard är det huvudsakliga problemet inte städernas 
överbefolkning utan att landsbygden överges. Den enda lösningen 
är därför att ”industrien flyttas ut på landet”.54 von Koch tvekade 
mellan å ena sidan en intensiv stadsfientlighet55 och å andra sidan 
en stark förtröstan inför det planerade stadsbyggandets möjligheter:

Men däremot kan ej nog starkt framhållas betydelsen af  att det up-
pstått en stor - och såsom det synes praktiskt genomförbar - plan, 
att åstadkomma en genomgående förbättring af  människosläktets 
fysiska tillstånd, utan hvilken allt tal om utveckling och framåtskri-
dande äro betydelselösa ord. ”Trädgårdsstadens” tillkomst och det 
inträsse den rönt är ett vältaligt vittnesbörd om att vi dragit för sto-
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ra växlar på folkets fysiska kraft för att främja industrien och att 
den nuvarande storstadsutvecklingen är en osund och för framtiden 
ödesdiger företeelse.56

Följaktligen lägger von Koch större vikt än Siösteen vid stadsplan-
etankarna; artikeln innehåller förutom ett par av Howards diagram 
också en karta över den första trädgårdsstaden, Letchworth fem mil 
från London. Där finns också en del bilder från de filantropiska fab-
riksstäderna Bournville invid Liverpool och Port Sunlight utanför 
Birmingham. Liksom Siösteen betonar han dock att det måste ske 
en anpassning efter olika länders förutsättningar. Något berör han 
också markfrågan, och påpekar särskilt vilka möjligheter som öppnat 
sig genom kommunala markköp utanför Stockholm.
  Markfrågan var däremot helt frånvarande i nästa bidrag, Gust. St-
jernströms artikel ”Sveriges första Trädgårdsstad. Ett förslag”, som 
publicerades på hösten samma år. Här är trädgårdsstaden istället 
tänkt som ett medel för koloniseringen av den svenska glesbygden – 
d v s i direkt anslutning till lagstiftningen om statliga egnahemslån. 
Konkret nämner han byggandet av den norrländska inlandsbanan. 
Även om han förutsätter att marken ska vara samhällsägd, och, efter-
som tomträttsinstitutet ännu inte införts, lämpligen bör upplåtas på 
49- eller 70-årigt arrende, är det tydligt att han inte tänker sig något 
utmanande av storstädernas markspekulanter. Stadsplaneförslagen 
förbigås med tystnad. Stjernströms förslag är en del av kampanjen 
mot emigrationen och även om han följer Howard i att inte reduc-
era trädgårdsstaden till förort berör han inte alls de konsekvenser 
för storstaden och dess markvärden som Howard förutsett. Detta 
är den renodlat konservativt rurala versionen och målsättningen är 
både mer begränsad och mer övergripande, nämligen:

en pånyttfödande nationaluppfostran, hvarigenom vårt folks fy-
siska uppfostran och utbildning, dess intellektuella och moraliska 
kraft höjes, den hos vårt folk såsom bristande överklagade arbetsin-
tensiteten ökas och därigenom äfven landets välmåga och nation-
alförmögenheten tilltaga.57

När Siösteen återkom med en artikel om trädgårdstadsbyggandet i 
Berlin i Social Tidskrift 1910, var det just den jordpolitiska tolkning 
som använts av Stockholms Lantegendomsnämnd som föll honom 
på läppen. En trädgårdsstad var ”en planmässigt anlagd koloni på 
billig mark, som varaktigt förblir det nya samhällets egendom, så 
att varje spekulation med jorden omöjliggöres. Endast dessa sociala 
principer kunna tillförsäkra staden dess ’trädgårdar’ även för fram-
tiden”.58 Vid det laget hade alltså en ytterligare omdefiniering skett. 
Å ena sidan var trädgårdsstaden nu definitivt förort, å andra sidan 
var den definitivt förknippad med kommunalt markägande.

*

Den tyska jordreformrörelsen saknade länge den engelska mots-
varighetens medelklassförankring, och hade istället sitt främsta stöd 
inom statsbyråkratin och de ganska självständiga städernas för-
valtningar. Den var lika urbant förankrad som sina brittiska mots-
varigheter men intresserade sig till skillnad från dessa nästan enbart 
för de snabbt växande städernas problem.59 Ett tidigt exempel, som 
sammanhängde med den första stora urbaniseringsvågen under 
1860-talet, var Julius Fauchers förslag att låta kommunen köpa upp 
så mycket mark runt den egentliga staden att den blev prisledan-
de på tomtmarknaden, och bebygga den med låga hus av engelsk 
typ.60 Genom Thomas Coglan Horsfall kom den tyska markpolitiken 
från 1904 och framåt att tas upp även i den engelska trädgårdsstads-
rörelsen.61 Den tyska trädgårdsstadsrörelsen, som startades redan 
1902, hamnade dock helt i skuggan av jordreformatörerna och 
bidrog endast med ett planeringsrecept, snart helt frikopplat från 
de samhällsförändrande dimensionerna hos den engelska rörelsen.62

   Den franska trädgårdsstadsrörelsen, som startades av fourieristerna 
Charles Gide och Georges Benoît-Lévy, kom också att huvudsakligen 
betona de stadsplanetekniska aspekterna. Men i avsaknad av någon 
jordreformrörelse att tala om förlorades helt den markpolitiska as-
pekten, som ju varit grundbulten för Howard, och en av det fåtal av 
hans idéer som verkligen genomfördes i den första trädgårdsstaden, 
Letchworth. De franska trädgårdsstäderna gjorde sig snart kända för 
sin stora andel flervåningshus.63 Alldeles motsatt var utvecklingen 
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i USA, där det georgistiska arvet hölls levande framförallt genom 
Journal of  the American Institute of  Architects och dess redaktör 
Charles Whitaker.64 Den usanska trädgårdsstadsrörelsen, propagan-
daorganisationen RPAA, som startades 1923, fick en decentralistisk 
prägel, där mycket av de howardska stadsidealen försvann (även 
om Clarence Perrys grannskapsenhet blev en av produkterna).65 
Georgeismens främste förespråkare inom usansk stadsplanering är 
emellertid den extreme decentralisten Frank Lloyd Wright.66 Tydliga 
kontakter mellan georgeism och trädgårdsstadsrörelse fanns även i 
Australien67, medan i Spanien istället den närmaste motsvarigheten 
till trädgårdsstaden, Arturo Soria Y Matas bandstad utanför Madrid, 
som började byggas redan 1894, är uttalat georgeistiskt inspirad.68 I 
Ryssland, där trädgårdsstaden togs på entreprenad i Petersburg av 
det nationellt liberala socialrevolutionära partiet, var det i huvudsak 
det tyska receptet som användes, även om dess samhällsförändrande 
potential gärna betonades.69 I Japan slutligen, där repressionen omö-
jliggjorde uppkomsten av varje form av medelklassbaserad jordre-
formrörelse, uppfattades trädgårdsstaden dels som ett medel för 
moderniseringen av byekonomin på landsbygden, dels som stad-
splaneteknik för medelklassförorter.70 I Sverige dröjde det, som Jo-
han Rådberg visat, till efter första världskriget innan trädgårdsstaden 
på allvar slog igenom, och då enbart som stadsplaneringskoncept.71 
Som även Bosse Bergman påpekar, kan inte ens Gamla Enskede, det 
första av de små samhällen som byggdes på tomträttsmark utanför 
Stockholm från 1909 och framåt, kallas trädgårdsstad.72 Det var en 
trädgårdsförstad (även om jag i fortsättningen oftast undviker detta 
otympliga begrepp). Men som jag kommer att visa hade faktiskt även 
dessa kommunala projekt radikala (och konservativa) ambitioner av 
i oväntat hög utsträckning samma slag som Howard hade tänkt sig, 
och det finns därför all anledning att ordna in dem även i denna 
tradition. Jag övergår nu till att diskutera dess rötter (idéhistoriskt 
intressserade kan också läsa min exkurs i slutet av boken).

Kapitel 3

Trädgårdsstaden låg i tiden vid seklets början.73 Även i Sverige ut-
trycktes liknande visioner de här åren av samhällsdebattörer som 
Per Jönsson-Rösiö,74 Anna75 och Carl76 Lindhagen, Gerhard Hal-
fred von Koch,77 Jenny Bergqvist78 och Johan Hansson.79 Författar-
en Karl-Erik Forss-lund underströk att han tyckte sig se sin egen 
idé, skogsstaden, börja förverkligas i egnahemssamhällena utanför 
städerna, och utomlands i alla möjliga former.80 Det fanns en tydlig 
koppling mellan de rörelser som befrämjade trädgårdsstadsidén, och 
den antiurbanism som återfanns över hela det politiska fältet.
  Parallellt med Haussmans och Lindhagens och andras stadsregler-
ingar förekom både i texter81 och i praxis82 från mitten av artonhun-
dratalet allt oftare en vision om att genom utspridda enfamiljsstugor 
skilja familjerna åt, och vidare separera könen i varje familj genom 
det sätt stugorna inreddes på. Separeringen skulle vara både rumslig 
– inom de ramar ekonomin tillät – och social, i det att varje arbetare 
borde äga sin bostad för att på det viset uppnå ett visst oberoende, 
åtminstone inom konsumtionssfären. 

*

Flera historiska processer sammanföll här. En av dem är socialpo-
litisk och förknippas med kampen mot de epidemiska sjukdomarna 
och statistikens användning i ansträngningarna att ordna och förbät-
tra befolkningsstocken. Anmärkningar om bostadssituationen och 
andra miljöfaktorer hade förekommit i rapporter från provinsial- 
och stadsläkare till det svenska Sundhetscollegium sedan slutet av 
1700-talet. Från 1822 var denna typ av överväganden obligatoriska. 
Myndigheterna kunde använda sig av läkarnas privilegierade inblick 
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i privatsfären.83 Liksom inom fattigvården förenades intresset av att 
samla den här typen av information med ambitionen att lindra effek-
terna av fattigdom och tiggeri – de moraliska snarare än de ekono-
miska.84 En annan faktor var rädslan för följderna av proletariserin-
gen, det vill säga att småproducenter berövades sina existensmedel 
och rörde sig över landet i jakt på försörjningsmöjligheter. Denna 
rädsla dominerar i godsägaren Carl Raabs varning för uppkomsten 
av en statarklass 1847 och motiverar intresset för att göra arbetaren 
till ägare av sitt eget hem.85 För det tredje etablerades runt om i eu-
ropeiska och nordamerikanska städer vid mitten av artonhundratal-
et en rörelse som förespråkade att de tättbebyggda städerna skulle 
förses med offentligt tillgängliga och naturlika parker.86 Det hade 
blivit för långt att gå ut till stadsgränsen i lite större städer och även 
utanför städerna blev naturen alltmer otillgänglig i takt med att vil-
lastäder och kåkstäder byggdes. Vidare hade koleraepidemierna på-
visat de hygieniska riskerna med tättbebyggda städer utan avbrott.87 
Men i lika hög grad hade man uppmärksammat de lugnande och 
uppfostrande, och därmed socialt inordnande dragen i kontrollerad 
natur, och likaså möjligheten att sprida medelklassvanor genom att 
bygga offentliga platser där de möten mellan samhällsklasserna som 
annars allmänt undveks, var oundvikliga.88 Så småningom växte ur 
denna rörelse fram en syn på staden som ett odlat landskap av sam-
manknutna förorter istället för stelt uppradade kvarter.89

   Propagandan för egnahem kan, om man så vill, delas upp i två ten-
denser: de element, av kristet filantropiskt ursprung, som tog sikte 
på arbetaren som individ, och sekelslutets mer alarmistiska inrikt-
ning på att pacificera arbetarna som klass, det vill säga som kollek-
tiv.90 Övergången skedde givetvis gradvis och under en lång period 
samexisterade de båda strategierna, liksom de institutioner som bar 
upp dem. Ett tidigt exempel på detta var Göteborgs Pauperismkom-
mitté, som lade fram sina rapporter vid mitten av 1860-talet. Huvud-
fienden var där fortfarande ”dryckenskapslasten”, som för länge sen 
efterträtt bristfällig gudsfruktan som den viktigaste individfaktorn 
bakom social olycka. Det var ingen hejd på vad som kunde läggas 
denna last till last:

Ett stort antal facta, och många bland dessa af  en upprörande 

beskaffenhet, hafva blifvit samlade, hvilka till öfverflöd intyga san-
ningen af  den gamla, af  presten, läkaren, rättvisans handhafvare och 
menniskovännen bekräftade erfarenheten om dryckenskapslastens 
förfärliga makt att, inom kortare eller längre tid, men alltid säkert, 
förderfva sina offer, i det den förslöar deras själskraft och rättskäns-
la, undergräfver deras kropps helsa och styrka, föder likgiltighet för 
och försummande af  familjeband och familjepligter, med deraf  
följande kallsinnighet och missämja mellan makar, oordning och 
vantrefnad i hemmet, minskadt välstånd och husligt elände, äfven 
i den boning, der förr gudsfruktan och ordning hade sitt hemvist.91

Men, konstaterade kommittén, detta var inte hela bilden, eftersom ju 
även orsaken i sig hade orsaker - som inte alltid låg inom den enskil-
des makt att hantera:

Orsaken till brännvinsmissbruket är utan tvifvel icke ensamt en rå 
sinnlighets njutningsbegär. Äfven yttre orsaker finnas, som ej böra 
förbises. [...] Osunda och osnygga boningar, dålig beklädnad, otill-
räcklig och kraftlös föda alstra, i förening, ett tillstånd af  nedstämn-
ing hos själ och kropp, hvilken af  män, som på andra orter forskat i 
dessa ämnen, ansetts såsom en mycket betydande orsak till det både 
måttliga och omåttliga förtärandet af  spirituösa drycker, så vanligt 
hos den fattigare, under umbäranden och försakelser lefvande, folk-
klasen.92

Lättast att åtgärda var bostadsbristen och en kort tid senare pre-
senterade kommittén för sin tid ganska radikala förslag, som gick 
ut på att kommunen skulle bygga ett stort antal bostäder åt olika 
kategorier av fattiga.93 Kommittén presenterade också en för sin tid 
avancerad teori om hur undermåliga livsmiljöer påverkade dem som 
exponerades för dem. Samtidigt avslöjar den dock ett oerhört prim-
itivt och objektivistiskt sätt att betrakta arbetarna på:

Dessa menniskor är okunniga, tanklösa och oförståndiga varelser, 
men ofta till sitt uppförande oklanderliga, ärliga och beskedliga, 
visst icke alltid vårdslösa lättingar, som vilja ligga det allmänna till 
last. Äfven det samhälle de tillhöra lider förlust, icke ensamt den 
materiella, ganska betydliga, som uppkommer genom fattigvårdens 
betungande med försörjning af  de många enkorna, föräldralösa och 
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genom sjukdom i förtid orkeslösa, utan äfven en i penningar icke 
uppskattbar, derigenom att i dessa bostäder uppväxer ett svagt, sjuk-
ligt och kortlifvadt slägte, som odugligt till ett kraftigt kroppsarbete, 
i stället anlitar de lättare förvärfsmedel, som i städerna florera och 
- vid tillfälle - lätt tager steget från fysiskt vanslägtande och ekono-
misk ruin till moralisk förnedring. Dryckenskap, prostitution, laster 
och brott äro proletariatets bedröfliga frukter.94

Symptomatiskt nog föll kommitténs förslag till bostadsbyggande i 
fullmäktige, medan istället ett annat förslag till reglering av bränn-
vinshandeln antogs och så småningom även började användas i an-
dra städer, under beteckningen ”Göteborgssystemet”.95 Miljöteorier 
fanns alltså att tillgå redan vid den här tiden, genom import från 
länder som hunnit längre i urbaniseringsprocessen, men det skulle 
dröja några decennier innan de också blev politiskt gångbara.

*

Ett liknande mönster möter vi i Stockholm, där den fattiga delen av 
befolkningen under första hälften av artonhundratalet själv ansågs 
bära skulden till sin egen olycka:

Ifrån ofvanberörde [berömmande] omdöme om invånarne i allmän-
het, måste dock här, såsom i andre stora städer, undantagas den 
lägsta Folk-klassen, hvarest ett öfverhandtagande begär för omåt-
tligt bränvinssupande, utbredt sjelfsvåld, lättja, sedeförderf, nöd och 
tiggeri, som ännu mera ökats genom det stigande antalet af  osedlige 
och lättsinnige föreningar och sammanflyttningar, utan äktenskap, 
könen emellan, hvarigenom tillkommer en mängd oäkta barn, hvil-
ka i deras spädaste ålder sakna föräldravård och tidigt vänjas vid alla 
slags laster.96

Vid mitten av artonhundratalet var det dock dags att notera resultat-
en av de första filantropiska bostadsprojekten i staden97, och då reg-
istrerades även i Stockholm den orsaksrelation som några år senare i 
Göteborg var så uppenbar:

Det tillfälle, som personer tillhörande arbetsklassen sålunda erhållit, 

att förskaffa sig bättre och sundare bostäder samt kraftigare föda 
och att genom flit och omtanka kunna bereda sig besparingar för 
framtiden, kommer otvifvelaktigt att fördelaktigt inverka på sed-
ligheten inom denna klass, ehuru förbättringen endast småningom 
kan blifva märkbar.98

Den individualistiska propagandan byggdes upp runt två under-
teman: sparsamheten och trevnaden. Bostaden skulle å ena sidan, 
som gymnasieläraren och den populärmedicinske skriftställaren 
Truls Johan Hartelius konstaterade 1874, bli arbetarens sparbank, 
där amorteringarna kunde samlas kvartal för kvartal och bli en trygg-
het inför ålderdomen eller, om olyckan var framme, iallafall ett arv 
som de efterlevande kunde klara sig på. Inte mindre viktigt, härig-
enom skulle ett hos människan medfött ”beger att ega något, som 
de kunna kalla sin egendom” stillas.99 När arbetaren så, som läkar-
en Hjalmar Wallqvist uttrycker det, ”blir kapitalist och träder in i 
egarnes klass” ska livsandarna återställas och arbetaren kommer med 
flit och arbetsamhet att ägna sig åt såväl sitt dagliga värv som sina 
sociala skyldigheter.100 
  Men bostaden skulle inte bara ägas, den skulle också bli bättre. I 
bostädernas usla skick låg, konstaterade man, en såväl sanitär som 
moralisk fara - dessa båda kopplades i tidens medicinska diskurs så 
nära samman att de knappast gick att skilja åt.101 Dels verkade här, 
som Hartelius påpekade, rent fysiologiska faktorer:

En försvagad helsa medför försvagad arbetskraft, försvagad ar-
betskraft medför minskad arbetsförtjenst, minskad arbetsförtjenst 
ökar fattigdomen; bekymmer och otrefnad i hemmet framkallar lätt 
håglöshet och blir en frestelse att dränka vedermödan i ruset. Vi be-
höfva icke utföra målningen vidare, ty verkligheten talar härutinnan 
ett tydligt språk.102

Bostaden påverkar själen via kroppen. Men påverkan kunde också 
vara direkt, helt enkelt därför att en dålig bostad är otrevlig; fram-
förallt, och ur ett manligt perspektiv, att komma hem till. Detta tema 
utvecklades av medicinprofessorn Elias Heyman:

I fråga om bostädernas inflytande behöfver jag ej vara utförlig. Jag 
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har sett mer än en förut ordentlig arbetarhustru, efter fruktlösa be-
mödanden att hålla det enda rum familjen ägde rent och trefligt, 
småningom sjunka ned i liknöjdhet och slöhet; jag har känt mer än 
en arbetare, hvars första steg till krogen föranledts af  motviljan att 
efter slutadt arbete vända hem och där möta anblicken af  smuts och 
otrefnad samt skrikande och sjuka barn. Det är min på ej ringa er-
farenhet grundade öfvertygelse, att intet medel finnes, hvilket i den 
grad förmår motverka superiet, som sunda och trefliga bostäder.103

*

Kring motsatsen till denna otrevlighet, kring trevnaden, knöts konk-
ret kritik och förslag på förbättringar intimt samman med en ambi-
tion att hålla arbetarklassen utanför en expanderande offentlighet. 
Dess fria tid skulle istället koncentreras till den privata sfären, till, för 
att använda ännu ett kodord, hemmet.104 Så skulle den direkta manli-
ga homosocialiteten – i politisk organisering, men också i krogarnas 
drickande och diskussioner – omformas till indirekt homosocialitet, 
i den flitige äkta mannens självkärlek inför sin förmåga att försörja 
en familj i eget hus. Den hemmabundna kvinnan hade en central roll 
i den här visionen, om än bara som ett verktyg – för myndigheternas 
kontrollstrategier (det var hon som skulle omsätta välmenta råd i 
praktiken och det var hon som skulle påverkas att informera my-
ndigheternas representanter om förhållandena i familjen) och för 
makens självkärlek (genom sin förmåga att sköta familjehushållet).105 
Det egna hemmet, fritt att disponera och dekorera, var den privilegi-
erade formen, om än aldrig tillgänglig för alla. Inte heller var det, från 
dessa, från individens utgångspunkter, invändningsfritt; avbetalning-
arna skapade beroende, och stod alltså i motsats till önskan att styra 
genom att öka arbetarnas autonomi.106 Men det var vanligt att tänka 
sig att en självgenererande civiliseringsprocess kunde sättas igång av 
den dagliga flit som påtvingades av dryga avbetalningar, men också 
stimulerades av ett verkligt intresse för trädgårdsarbete och för ett 
ständigt pysslande med det egna huset.107 Enligt läkaren Hugo Toll 
var det inte alls säkert att det var den materiella standarden som var 
den viktigaste faktorn, det fanns andra omständigheter:

Arbetaren är icke rädd för litet slask, om han har sin egen täppa att 
regera på. Och kvinnorna trifvas godt, om de ha sina höns att vakta 
och sin brunn att mötas och sladdra vid! Man behöfver icke mer 
än ha haft en egen katt för att veta, hur trefnad och nöje följa med 
några husdjur.108

Bostadsreformismen har både inkluderande och exkluderande drag. 
Å ena sidan är det uppenbart att ett av skälen till att intellektuella 
börjar intressera sig för arbetarklassens bostadsfråga, är att arbetaren 
sakta har börjat få status av likaberättigad samhällsmedlem. Hjalmar 
Wallqvist betonade att medelklassens medlemmar med all säkerhet 
skulle ha svårt att leva upp till sina egna etiska krav, om de tvingades 
leva under samma materiella betingelser som arbetarna, ett tema 
som även utvecklades av litteratören Gustaf  af  Geijerstam. Sagt på 
annat sätt: fick arbetarna bara bättre levnadsomständigheter, skulle 
de utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Agnes Lagerstedt 
ursäktade å sin sida de arbetarhustrur som var otrogna med innebo-
ende: rymligare bostäder skulle underlätta för dem att kontrollera sin 
sexualitet.109

*

Denna humanism bygger på en endimensionell materialism och 
i förlängningen den djupt antihumanistiska, deterministiska, 
föreställningen att arbetare är (kulturlösa) produkter av omstän-
digheterna. Det verkar som om det med den falnande tron på 
den kristna individuella moralens effekter även följde ett allmänt 
förnekande av det personliga valet, iallafall för de lägre klassernas 
del.110 Det är därför följdriktigt att humanismen åtföljdes av oro för 
den sociala turbulens (med Pariskommunen 1871 i färskt minne) som 
alltför olidliga bostadsförhållanden kunde föra med sig.111 Reformer-
nas uttalade mål var att öka den nationella samman-hållningen över 
klassgränserna, och främja såväl utbytet av erfarenheter mellan hög 
och låg som den sociala blandningen i bostadsområdena.112

*
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Ett konsekvent om än opraktiskt uttryck för denna community re-
form-tanke på svensk botten var AB Stockholms Arbetarehem, ett 
filantropiskt bostadsbolag grundat efter förebild av Octavia Hills och 
John Ruskins verksamhet i England.113 I den beskrivning av företag-
et som dess eldsjäl, folkskolelärarinnan Agnes Lagerstedt utgav år 
1900, betonades starkt det goda i umgänge över klassgränserna. Bo-
lagets verksamhet gick ut på att förebildliga representanter för me-
delklassen skulle bo tillsammans med arbetare och hjälpa dem med 
både praktisk och moralisk handledning. Lagerstedt ansåg att denna, 
som hon själv kallade det, missionsverksamhet, skulle utövas i första 
hand av (ogifta) medelklasskvinnor som hon själv.114 Verksamheten, 
ledd av dessa vicevärdar, innehöll ett stort mått av disciplinering. 
Hyresgästerna kunde vräkas såväl för bristande hyresbetalning som 
för att ha tagit emot inneboende115  - hyran låg något över den vanli-
ga för arbetarbostäder – och vid konflikter mellan vicevärdarna och 
hyresgästerna eller till och med deras barn:

Om någon under dryckenskapen upprepade gånger ställer till 
störande uppträden, eller om barnen eller någon af  de äldre visar 
uppenbart trots och förakt för den ordning som fordras och ej låter 
varna sig, då måste de för exemplets skull sägas upp till afflyttning. 
Så har hitintills måst ske med fem familjer, däraf  i två fall för man-
nens skull och i tre fall för uppenbart trots af  uppvuxna barn. Dylik 
uppsägning sker med svidande hjärta, men den måste ske för det 
helas skull.116

Till skillnad från de flesta av de bostadsreformatoriska skriftställarna 
hade Lagerstedt själv lång erfarenhet av att leva i arbetarbostäder. 
Hon började sin verksamhet 1889 som vicevärd vid de kommunalt 
ägda rucklen på Nybergsgränd på Östermalm och skildrar arbetares 
liv mer inkännande och konkret än de flesta filantroper.117 Det går 
inte att bortse från att disciplineringen även hade befriande inslag, 
som vid ett tillfälle när en kvinna med hennes stöd lyckas frigöra 
sig från sin ”råe, hänsynslöse” make.118 Men den övergripande 
målsättningen var ändå att restaurera hemmet och dess trevnad, med 
uttalad förvissning om ”hvilken stor betydelse bostadens beskaffen-
het och andra därmed sammanhörande förhållanden i den dagliga 
omgifningen hafva på arbetarens lifsriktning”.119

  Denna verksamhet försiggick dels i bolagets egna hus – Lagerstedt 
är mycket angelägen om att betona att verksamheten var en god af-
fär – och dels i stadens förfallna träkåkar, spridda på gatureglerings-
fastigheter över malmarna.120 En liknande kontrollapparat byggdes 
från slutet av 1800-talet upp även på den helprivata sidan genom 
fastighetsägareföreningens ”svarta bok”, där hyresgäster som på ena 
eller andra sättet ansågs olämpliga registrerades. Anmärkningarna 
upptog allt från förfallna hyror till betydligt vagare kategoriseringar, 
inklusive rent antisociala tillmälen som ”Jude, schackrare” och ”polsk 
jude”.121 Även om det verkar som om de kommunala myndigheterna 
ett ögonblick reflekterat på saken, bör det ha varit uppenbart att 
en så ingående bevakning inte kunde vara en realistisk lösning på 
boendets kontrollproblem.122 Den lösningen måste vara inriktad på 
arbetarklassen som kollektiv, och motiverade därmed en mer utarbe-
tad environmentalistisk diskurs, en som tar sikte på levnadsmiljöer-
nas inverkan, liksom ytterligare argument för egnahemmen som den 
bästa boendeformen.123

*

Det första av dessa kollektivistiska teman, utspridningens, utveck-
lades i de bostadsundersökningar som genomfördes under ledning 
av Edwin Chadwick i Storbritannien och Louis-René Villermé i 
Frankrike och publicerades i början av 1840-talet.124 Chadwick kon-
struerade begreppet trångboddhet (overcrowding) genom att kon-
trastera mot en hushållscentrerad normalitet, och förklarade att hög 
befolkningstäthet förutom hygieniska risker också orsakade allvarli-
ga moraliska och till och med politiska störningar.125 Även om hans 
rapport – som var starkt påverkad av miasmateorin, uppfattningen 
att sjukdomar överförs av nedsmutsad luft – kritiserades som enkel-
spårig och ”ultrasanitär”, blev den mycket inflytelserik.126

  Orsaksrelationen kunde även här konstrueras på flera sätt. Av strat-
egisk betydelse var naturligtvis luftrymden, som gärna mättes och 
fördelades på de boende.127 Men sambandet är inte nödvändigtvis 
beroende av miasmateorin, exempelvis hade det, som Hartelius kon-
staterade, konsekvenser att trångbodda bostäder var svåra att hål-
la rena: ”Smuts och fysisk sjuklighet följas åt och drager med sig 

36 37



likgiltighet och osedlighet”.128 Särskilt riktades hans rädsla mot de 
koncentrationer av arbetarfamiljer som från mitten av århundradet 
samlades i kasernlika flerfamiljshus, mot möten i trappor, mot dåligt 
inflytande från misskötsamma grannar; en form av trångboddhet på 
väg från sammanpackning till sammanblandning.129 Det nära sam-
bandet mellan sanitära och moraliska effekter tycks mot sekelskiftet 
ha börjat lösas upp, i och med upprättandet av ett oberoende hy-
gieniskt kunskapsfält. Istället försköts intresset alltmer till en annan 
orsaksrelation, som samexisterat med trångboddheten men som var 
lättare att förena med sekelskiftets betydligt mer vittgående ambi-
tioner.130

*

Detta andra tema, åtskillnadens, utgår från ansträngningarna att skil-
ja arbetarna från brottslingar, agitatorer och andra som kunde antas 
ha ett dåligt inflytande på dem. Fortfarande är det uppenbart att den 
medicinska diskursen var viktig; inflytandet tänks som en överföring 
av smitta. Rädslan för de infekterade, ambivalenta ”farliga klasserna” 
var delvis en reaktion på 1830-talets arbetarradikalism,131 och hur 
upproren delvis utlösts av rädsla för sjukdomar.132 Denna sociala ut-
gränsning hade även rumsliga former. Vissa områden, senare också 
tekniska anordningar som broar och avloppsordningar, förklarades 
vara farliga platser. Andra gränser drogs med hjälp av uppfattade 
lukter och dialekter.133 Journalistiska beskrivningar av slumområden 
konstruerades gärna på samma sätt som imperialismens berättande 
om resor bland koloniernas infödda.134

  Denna rädsla för att människor som ansågs fundamentalt olika 
bodde på samma plats, utvecklades till något som liknar den ”mix-
ofobi” - rädslan för att ”blanda kroppar och kulturer (eller mentala 
former)” - som enligt den franske fascismforskaren Pierre-André 
Taguieff  är en kärnpunkt i modern rasism.135 Rädslan riktades i sam-
tiden exempelvis mot Englands judar och irländska invandrare,136 
men också mot de arbetande kvinnor som överträdde den etablerade 
dikotomin mellan de moraliskt korrekta privatiserade hushållen och 
filantropiska aktiviteterna å ena sidan och gatornas ”offentliga” 
kvinnlighet å den andra.137 Kvinnor skulle hållas borta från gator-

nas flöden – där de blandades med männen – men de skulle också 
i hushållens rum ha särskilda zoner, fria från män, eller åtminstone 
från de män som inte var deras närmaste anhöriga.138 Kvinnan blev 
symbol för både ordning – den strävsamma husmodern som mot 
alla odds höll familjen samlad – och oordning – hennes misskötsam-
ma syster som berusad, högljudd, omgiven av män låter barnen fritt 
springa omkring på gatan.139 Åtskillnadstemat konstruerades i första 
hand som rädsla för det så kallade inneboendesystemet, som släppte 
in främmande personer – oftast manliga arbetare – i privatsfären, där 
de kunde utöva dåligt inflytande över samtliga familjemedlemmar 
och driva dem isär. Ett inte ovanligt tema var, helt följdriktigt, risken 
för att den inneboende (mannen) skulle utnyttja situationen och inle-
da en sexuell relation med den hemmavarande hustrun.140 Men temat 
kunde även utsträckas till all gälla all sammanhopning, särskilt den 
som karakteriserade de stora hyreshusens trappuppgångar:

Man är icke längre för sig själf. Man har svårare än i ensamhuset 
att inskränka sitt umgänge och därmed undgå en del utgifter och 
frestelser. Man kan icke undvika alla de beröringstillfällen, som ge-
mensamma trappor och förstugor, gård, tvättstuga och afträden 
framkalla; man råkar lätt in i slitningar, gräl och öppet krig.

Eftersom det av ekonomiska orsaker på många håll ändå var svårt 
att komma undan sammanblandningen organiserades därför teknis-
ka hjälpmedel för att minimera den:

Beröringen invånarna emellan kan inskränkas genom ett ökadt an-
tal trappuppgångar, särskildt genom användandet af  det engelska 
systemet med ”external staircases” eller att trapporna löpa utefter 
husen och mynna ut i framskjutande gallerier framför de särskilda 
lägenheterna.141

För detta syfte utsågs till och med en särskild yrkeskår:

Ingeniörens uppgift blir därför att i kasernen genom familjens isol-
ering skydda folklifvet för de mångfaldiga sanitära och etiska faror, 
som åtfölja kasernsystemet.142
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Men det bör observeras att åtskillnad lika lite som trångboddhet är 
något absolut begrepp, det konstrueras alltid vid historiskt bestäm-
da nivåer. Stockholms stad vacklade exempelvis hela tiden mellan å 
ena sidan myndighetsutövning och sedlighetsväkteri och å den andra 
de ekonomiska intressen den hade som hyresvärd (i gatureglering-
skåkar och asyler för husvilla). Närmare besett gick det under dessa 
förutsättningar allt som oftast att finna fördelar med inneboendesys-
temet, också utöver de rent ekonomiska. Exempelvis underlättades 
kanske barnpassning. Men överskred det vissa gränser – exempelvis 
släktskapets – var det alltid förkastligt.143

Kapitel 4

I början av 1850-talet kopplades boendemiljön och sociala problem 
samman i ”Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik”.144 En 
annan tidig sammankoppling mellan moraliska och sanitära risker 
återfinns i byggmästaren A E Rudbergs plan för en total ombyggnad 
av Gamla stan i Stockholm, presenterad i en debattskrift 1862. Här 
rymdes både oro för trångboddheten i sig med följder: ”dess träng-
sel, dess smuts och mörker i förening göra den till ett älsklingstillhåll 
för lasten och brottet” och för blandningen av befolkningselement 
som hellre borde skiljas åt:

Och der icke flertalet af  invånarne utgöres af  dylika subjekter, äro 
dock sådana tillräckligt talrikt utplanterade inom stadens område, 
för att verka, alltid förargelseväckande, ofta förderfvande och be-
smittande på dem, som nödgas bo i deras grannskap.145

Förslaget i sig var dock tidstypiskt haussmannistiskt; Rudberg deklar-
erade öppet att han bara bekymrade sig om nedrivandet av farliga 
miljöer, som skulle ersättas med kommersiella och administrativa 
byggnader. Bostäder åt de fattiga, konstruktionen av föredömliga 
livsmiljöer, var en underordnad fråga som han ansåg kunde hanteras 
i ett senare skede.146 Det är uppenbart att Rudberg tänkte sig en cen-
trifugal rörelse.147 Sanitär och moralisk smitta uppstod i centrum och 
skulle med en ökad mängd förflyttningar komma att vandra utåt i 
staden, mot de nya kvarteren och industriella anläggningarna på mal-
marna. Om istället effektiva administrativa och kommersiella funk-
tioner placerades i centrum skulle rörelsen föra ekonomisk tillväxt 
och välstånd samma väg.148 Tankefiguren skulle senare sporadiskt 
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återkomma, i omsorgen om en välmående huvudstad för nationens 
väl, men dominerande blev snart istället den centripetala tankefig-
uren av en periferi som äter sig in mot en otillräckligt expanderande 
stads hjärtpunkt.

*

Den göteborgska pauperismkommittén gjorde samma koppling när 
den i sitt slutbetänkande i bostadsfrågan, som presenterades i juni 
1866, underströk att bristen på ”billiga och sunda, om också till utry-
mmet inskränkta, lägenheter för de mindre bemedlade torde, mera 
än någon annan omständighet, hafva föranledt de sammanflyttning-
ar af  olika familjer och inhysningar af  familjen icke tillhörande per-
soner, som vållat så mycket moraliskt elände, förenadt med sjuklighet 
och uselhet i arbetares hem”.149 Att det var sammanblandningen som 
oroade mest av alla de brister den kommunala administrationen på 
ett ovanligt uppriktigt och samvetsgrannt sätt hade påvisat, framgår 
klart av den bilagda inlagan från fattigförsörjningsstyrelsen:

Ännu vigtigare torde dock vara den moraliska sidan af  saken. I de 
trånga boningarne sammanföras flera familjer och flera person-
er af  skiljda kön. Hvarje tillstymmelse till hemtrefnad är härifrån 
aflägsnad; fyllerilasten och otukten finna här sin bördigaste jordmån 
med allt det nya elände, som deraf  måste härflyta.150

*

I det förslag till stadsreglering som presenterades av Albert Lindha-
gens kommunala kommitté 1867, hade dock Gamla stan helt uteläm-
nats. I konsekvens med detta var också den environmentalistiska di-
skussionen rumphuggen; den handlade bara om trångboddhet, inte 
om det nödvändiga i att hålla olika slags människor åtskilda.151 Kom-
mittén hade också tillsynes lämnat den extrema haussmannismen och 
uttrycker ett visst intresse för de lägre klassernas bostadsförsörjning, 
men måste å andra sidan offra den logiska konsekvensen i det att den 
samtidigt som den ivrar för ett luftigare byggnadssätt är övertygad 

om att det måste ske genom förtätning av bebyggelsen på malmarna. 
Även här är det den centrifugala tankefiguren som dominerar.152

  I det reguljära kommunala materialet verkar153 den environmen-
talistiska diskussionen få sitt genombrott under 1870-talets bost-
adskris.154 Med hänvisning till den internationella debatten hade en 
kommitté under fattigvårdsnämnden redan 1870 föreslagit att staden 
skulle understödja bygget av fristående stugor åt arbetare. Initiativet 
överlämnades dock till den privata byggnadsnäringen, som ännu var 
ointresserad.155 Under den värsta krisen koncentrerades intresset 
mot trångboddheten, men 1880 beklagade sig hälsovårdsnämnden, 
på samma sätt som Rudberg tidigare, över det tillsynes nödvändi-
ga men beklagansvärda ”innebosystem, som så i moraliskt som i 
hygieniskt hänseende utgör ett af  de mest förderfliga förhållanden 
inom hufvudstaden”.156 Dessa bekymmer uttrycktes ännu starkare 
i de båda följande rapporterna (därefter innehåller nämndens rap-
porter bara korta berättelser om vad hälsopolisen uträttat under året) 
och i 1881 års rapport presenterade nämnden med gillande bostäder 
som tagits fram åt Ekmans mekaniska snickeri AB på Kungsholmen. 
Med dessa tvåvånings fristående stugor kunde behovet både av ut-
spridning och åtskiljande tillgodoses på ett nöjaktigt sätt:

Den förträffliga anordningen är vidtagen, att hvarje lägenhet har 
sin särskilda ingång, hvilket utan tvifvel befordrar trefnad och 
grannsämja, på samma gång faran för spridandet af  smittosamma 
sjukdomar är betydligt mindre än i de stora kasernlika arbetare-
bostäderna.157

*

Vid ungefär denna tid började den disciplinära bostadsdiskurs som 
rekommenderar småstugor mot trångboddhet och människobland-
ning tränga ut från det medicinska fältet till den teknologiska158 
och den allmänna samhällsdebatten.159 Hur nära kopplingen mellan 
medicinsk och samhällsdiskurs var illustrerades av läkaren Hjalmar 
Wallqvist, av Sten O Karlsson kallad ”en 40 år försenad Chad-
wick”160, i hans statistiska undersökning av bostadsförhållandena i 
Göteborg, utgiven 1891:
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I den medicinska vetenskapen har nu Virchow genom sin ”cel-
lulära patologi” brutit en ny väg, i det han hänförde sjukdomar och 
deras botande till företeelser i cellen. Mer eller mindre medvetet, 
går sociologien samma väg, då den förklarar sjukliga företeelser i 
familjelifvet för källan till djupa och allmänna sociala lidanden. Ty 
hela samhällskroppen är i fara, om det, som i densamma kan sägas 
motsvara cellen, d.v.s. familjen, mera allmänt röjer sjukliga symp-
tom. Det ligger väl derför i öppen dag, att en noggrann kännedom 
af  familjens grundval: huset och bostaden, är af  största betydelse 
för en social patologi och - terapeutik!

Wallqvist var inte heller på minsta sätt otydlig om det önskade sl-
utresultatet av dessa strävanden: ”Familjernas isolering borde vara 
målet”.161

*

Det dröjde till mitten av 1890-talet innan diskursen nådde de 
beslutande delarna av Stockholms kommunalförvaltning. Första 
gången förekom den i C A Söderlunds motion till stadsfullmäktige 
i december 1895, om medel till en undersökning av bostadssitua-
tionen i Stockholm. Visserligen valde beredningsutskottet att avvisa 
Söderlunds resonemang om behovet av egnahem för Stockholms 
arbetare – eftersom utskottet ville hålla stadens myndigheter utanför 
byggnadsmarknaden162 – men egnahemmens uppfostrande effekter 
betonades desto kraftigare i den rapport som blev resultatet av ans-
trängningarna, och som publicerades 1897:

Ett eget hus ställer familjen i skydd för den moraliska och fysiska 
smitta, som gärna vidlåder hyreskaserner. Därtill kommer, att des-
sa på arbetarne göra det neddragande intrycket af  fattighus. Mö-
jligheten för arbetaren att bli husegare höjer hans kommunala och 
sociala intresse och blir därigenom en indirekt kulturfaktor.163

Rapporten gav också för första gången pålitliga – och uppmärk-
sammade – siffror om ”det mångomskrifna inneboendesystemets 
utsträckning och omfattning”.164 Dock, inskärpte han, måste myn-
digheternas165 uppgift vara ”af  rent negativ art”:

Den enskilda affärsverksamheten, filantropien och arbetarnes egen 
samverkan böra vara utgångspunkterna för successiva, af  staten 
kontrollerade förbättringar i bostadsförhållandena.166

Denna gammalliberala uppfattning ansattes nu från flera håll. Redan 
i november 1895 hade socialdemokraternas norra distriktsstyrelse i 
Stockholm vänt sig till stadsfullmäktige med en begäran om att sta-
den antingen själv skulle bygga bostäder, eller billigt upplåta tomter 
där det skrevs in i kontraktet att enbart smålägenheter fick byggas.167 
Tre år senare, i december 1898, framställdes samma krav av libera-
la valmansförbundets centralstyrelse, som även uttalade sin uppfat-
tning 

att Stockholms kommun är skyldig icke blott att hjälpande träda 
emellan, då bostadsbrist redan är för handen, utan äfven att, såvidt 
möjligt är, förebygga att bostadsbrist i svårare form inställer sig.168

När kampanjen mot inneboendet tog fart strax innan sekelskiftet 
skedde det från två håll, och tog sikte på både vad jag vill kalla dess 
efterfråge- och dess utbudssida. Det vill säga, dels borde det byg-
gas andra – och välövervakade – bostäder åt unga ogifta arbetare. 
Bankmannen Johan Henric Palme började 1898 agitera för att staden 
skulle ta initiativ till byggandet av ungkarlshotell enligt det engels-
ka rowtonsystemet.169 Dels måste man bygga billigare bostäder åt 
barnfamiljerna, så att de inte var tvungna att hyra ut delar sina lä-
genheter för att få ihop till hyran. Samtidigt försökte generalkonsul 
Edvard Fränckel, Palmes kompanjon i villastaden Djursholms AB, 
i en motion övertyga stadsfullmäktige om att staden skulle bygga 
bostäder för sina egna arbetare. Motiven var av allt att döma snara-
re socialpolitiska, enligt känt mönster, än patriarkala: dyra dåliga 
bostäder och inneboendesystem skulle, menade han med hänvisning 
till Key-Åbergs undersökning, ”fostra allt annat än husliga dygder 
och känsla för hemlif ”.170 För drätselnämndens (som hanterade sta-
dens finanser) första avdelning, som tillstyrkte förslaget, var det dock 
viktigare att ”en dylik åtgärd skall visa sig egnad att fastare sam-
manknyta bandet mellan arbetsgifvaren och arbetaren”.171 Av kost-
nadsskäl måste den också liksom drätselnämndens andra avdelning 
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konstatera att enligt ”sanitära och sociala synpunkter” mer lämpade 
”smärre fristående byggnader” skulle visa sig alltför kostsamma.172 
Åtgärden kom därmed att falla in bland de bostäder som avsetts för 
de av stadens arbetare som av driftsäkerhetsskäl behövde finnas nära 
till hands, gasverksbostäderna i Hjorthagen, färdigställda 1897.173  En 
socialliberal på stockholms-bänken, M F Nyström, försökte 1899 
åberopa inneboendets och trångboddhetens sanitära och moraliska 
risker. Han föreslog att staten för att möta dessa faror skulle upplåta 
en del av sina egendomar i Järva, nordväst om Stockholm, till eg-
nahem åt arbetare. Frågan var inte bara av lokalt intresse, menade 
han, eftersom (här har vi den centrifugala tankefiguren igen) såväl 
”de allt för skarpa sociala motsatser” som ”den sedliga förskämning, 
som varder en följd af  permanent bostadsbrist [...] naturligtvis måste 
återverka på landet i dess helhet”.174 Motionen avstyrktes likafullt 
av statsutskottet, och riksdagen beslöt istället att enbart låta utreda 
möjligheterna att stödja egnahemsgrundande, småbruk, på landsby-
gden.175 Där innefattades även de villa- och kåkstäder som på många 
håll växte upp utanför stadsgränserna, på icke planlagt område.
   När den kommitté som blev resultatet av dessa turer presenterade 
sitt utlåtande 1901 saknades environmentalistiska tankegångar helt. 
Utredningen betonade visserligen att bostadsfrågan hade viktiga 
både sociala och kulturella implikationer, men det disciplineringsin-
strument den föredrog var ägandet; att låta arbetaren äga både sin 
bostad och tomten den stod på.176 Ideologiskt innebar detta en be-
tydande tillbakagång. Egnahemsrörelsen skulle i och med detta, vad 
egnahemmen utanför städerna angick, begränsas till arbetarklassens 
mest välsituerade delar. Men framför allt skulle inte befordrandet av 
individuell moral – genom ägandets ansvarstagande – kunna kom-
pletteras med den kollektiva reformeringen av arbetarklassen genom 
livsmiljöernas ordnande för nya levnadsformer. Detta var en uppfat-
tning motsatt den C A Söderlund framfört. Just för att bibehålla ut-
spridningen och åtskillnaden måste, hade Söderlund påpekat, staden 
träda emellan om inte markprisstegringen skulle underminera alla 
sociala avsikter.177

   Den femte oktober 1902 tillsatte föreningen Studenter och arbetare 
en egen bostadskommitté, i akt och mening att påverka staden att 
fortsätta bostadsbyggandet i första hand för stadens egna arbetare.178 

I kommittén samsades socialdemokraterna Knut Abel Tengdahl – 
som vid tidigare tillfällen uttryckt åsikten att det bara var staden 
som kunde bygga åt arbetare utan att fuska179 – och Charles Lindley 
(ombudsman i transportarbetareförbundet, så småningom dess ord-
förande) med liberaler eller liberalkonservativa som redaktören Ger-
hard Halfred von Koch, regementsintendenten kapten J Lagercrantz 
och läkaren Axel Raphael.180 En gemensam nämnare blev dock snart 
de katedersocialistiska tankar om kommunalt markägande som vid 
den här tiden hämtats från Tyskland.181 De ekonomiska resoneman-
gen var även här intimt sammanvävda med de moraliska. Axel Ra-
phael förklarade samma höst i sina föreläsningar för Stockholms 
arbetareinstitut:

Att i dylika eländiga, redan öfverfyllda bostäder ytterligare intaga 
främmande element, är att alldeles förstöra familjelifvet; föräldrar 
och barn få inga tillfällen att ostörda af  främlingar vara tillsammans, 
och på förhållandet makarne emellan får systemet ofta en ödesdiger 
inverkan. Men äfven de inneboende själfva, åtminstone de kvinnli-
ga, erbjuda sådana bostäder alltför ofta endast vantrefnad, och det 
ogästvänliga bemötande hyresgästen är utsatt för så godt som tving-
ar henne till ett demoraliserande utelif.182

Delar av den liberala falangen var också organiserade i den stock-
holmsbaserade Föreningen för välgörenhetens ordnande, som med 
en skrivelse till stadsfullmäktige sent på hösten 1902 satte igång den 
process som skulle leda till att en kommunal bostadskommitte till-
sattes några månader senare. Där framhävdes särskilt farorna både 
med ”trångboddhet samt det för sundhet och sedlighet vådliga in-
neboendesystemet” och föreningen krävde ”att framför allt stadens 
tomtområde utvidgas genom inköp af  mark i stadens närhet och att 
samtidigt till dessa nya områden bekväma och billiga kommunika-
tioner anordnas”.183

  Efterfrågesidan av problemet avhandlades av stadsfullmäktige på 
ett tillsynes avgörande sätt i oktober 1905, när ett beslut togs om 
under vilka former kommunen kunde tänka sig att medverka till att 
det byggdes ett ungkarlshotell. Den kommunala bostadskommittén 
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uttryckte sig här ytterst vältaligt om vad inneboendet kunde föra 
med sig:

Det blir omöjligt för föräldrar och barn att vara ostörda tillsam-
mans, och de mest intima förhållanden blottas på ett för anstän-
digheten sårande sätt. Än värre är att förhållandet makarne emellan 
genom de inneboendes vistelse i hemmet ofta tager obotlig skada. 
Än inträffar det, att otillbörligt förhållande uppstår mellan makarne 
och de inneboende, och mången äktenskaplig lycka har på sådant 
sätt grusats. Än åter händer det, att de inneboende införa i hemmet 
dåliga vanor, dryckenskap, kortspel och dylikt eller lockar familjens 
medlemmar till utelif.184

Försäkringsdirektören och riksdagsmannen Sven Palme, som stod 
de liberala bostadsreformatörerna nära, förklarade till och med att 
byggandet av ungkarlshotell inte bara var en form av välgörenhet 
utan ”en åtgärd till själfförsvar för vårt samhälle ur såväl sanitär 
som moralisk och ekonomisk synpunkt”. Andra framhöll dock att 
så länge inget gjordes åt ”utbudssidan”, bristen på billiga bostäder 
för arbetarfamiljer, skulle inneboendet fortgå. I anslutning till det 
resonemanget underströk Tengdahl betydelsen av att staden grep 
in och försökte ”tala om för de konservativa svenskarna, att det är 
möjligt att bo på ett annat sätt, än hvad man hittils föreställt sig”.185

*

Redan i den föreläsning han höll vid bildandet av föreningen Stu-
denter och arbetarens bostadskommitté, hänvisade Tengdahl till en 
plan för Stockholms utvidgning.186 Planen hade ritats av arkitekten 
Per-Olof  Hallman, och presenterades av honom första gången den 
22 april 1902 vid en föreläsning inför Svenska teknologföreningens 
afdelning för husbyggnadskonst. Den hade den strax tidigare public-
erade expansionsplanen för Stuttgart som förebild,187 och relaterade 
till de förhandlingar som samtidigt fördes mellan representanter för 
staden och staten om de kungliga domänerna på norra Djurgården, 
nordöst om Stockholm. Hallmans budskap till stadens förhandlare 
var otvetydigt:

Är villa- och egnahemsidén riktig och skall den en gång fram här, 
hvilket den nog tvingar sig till, så är det nödvändigt att Stockholms 
plan måste utvidgas och att vid denna utvidgning tillbörlig hänsyn 
tages till egnahemstanken; att staden om möjligt köper in under 
hand allt hvad köpas kan af  obebyggda områden i dess närhet, eller 
och leder planarbetet åt rätt håll. Så göra de flesta andra städer, 
hvarför kunna vi icke också göra det.188

von Koch instämde i en inflytelserik och uttömmande artikel om 
bostadsfrågan i Social Tidskrift,189, liksom fattigvårdsinspektören Al-
bin Lindblom, i dennes rapport från en bostadskongress i Düssel-
dorf.190 I november 1903 höll föreningen Studenter och arbetares 
bostadskommitté ett stort offentligt möte, och sände därifrån ut en 
resolution, som fick stöd av en lång rad organisationer.191 Uppmärk-
samheten kring bostadsfrågan hade stor betydelse för mobiliserin-
gen inför och det socialliberala genombrottet vid kommunalvalen 
1903.192

  Samma år presenterades fattigvårdsnämndens undersökning av 
bostadsbristen, som ställts samman av Joseph Guinchard, senare 
chef  för stadens statistiska byrå. Nämnden hade ägnat en hel del 
utrymme åt att kartlägga inneboende och lägenheter som bebod-
des av ”lösaktiga” kvinnor, och beskrev de sociala och moraliska 
konsekvenserna av att inte hålla dessa kategorier åtskilda från andra 
människor.193 Rapporten introducerade också omsorgen om rasens 
fortbestånd i den stockholmska bostadsdebatten.194 Men framför 
allt erbjöd den bevis för att såväl trångboddheten som hyrorna hade 
ökat betydligt sedan 1897 års undersökning.195

*

I september 1903 publicerade von Koch en jämförelse mellan bost-
adssituationen i Stockholm och Köpenhamn, som gjorde tydligt att 
i den danska huvudstaden var lägenheterna ungefär dubbelt så stora 
och hyrorna hälften så höga som i Stockholm. Det viktigaste skälet 
till detta var, förklarade han, stadens tyskinspirerade markpolitik 
med omfattande kommunalt markägande.196 I april 1903 begärde 
Carl Lindhagen i stadsfullmäktige en aktivare kommunal markpoli-
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tik. Detta innebar att staden skulle köpa mark utanför stadsgränsen 
och hyra ut den, istället för att sälja den till marknadspris och därmed 
bidra till markspekulationen.197

   Vid samma tid etablerades dessa tankar också i stadens byråkrati. 
Redan i ett osignerat memorial till drätselnämnden, antagligen skriv-
et av stadsingenjören Herman Ygberg tidigt på våren 1903, förkla-
rades apropå ett erbjudande om ett markköp att ”det torde lända de 
uppväxande förstäderna till nytta och staden till afsevärd nytta om 
nu, sedan inom stadsplanen stadens landtvinning snart ändats, utom 
densamma stadens förvärf  påbörjas. Nu, då bostadsbristen och sta-
dens skyldigheter att afhjälpa densamma dryftas, förefaller det eget 
att vår tids Stockholm ej löser frågan på samma sätt som forntidens, 
genom upplåtandet emot en ringa penning af  ”ofri eller stadens gr-
und”.198 Hösten 1903 beviljade drätselnämndens första avdelning två 
stipendier för resa till stadsbyggnadskongressen i Dresden. Det ena 
av dem till Per-Olof  Hallman, nu amanuens vid byggnadsnämnd-
en,199 det andra till stadsingenjören Herman Ygberg.200 Det är mö-
jligt, rentav troligt, att herrarna träffade varandra i Dresden, det är 
möjligt att de till och med reste till-sammans.201 Viktigare verkar dock 
vara att samma dag som Ygberg beviljades pengar för att åka till 
Dresden, inlämnade han ett memorial till Byggnadsnämnden där de 
grundläggande idéerna bakom stads-utvidgningarna presenterades. 
Detta memorial hade han skrivit tillsammans med stadsarkitekten 
Kasper Salin, som besökt Dresden under sommaren.202 Där utveck-
lade de uppfattningen att staden borde börja göra upp planer för eg-
nahemsbebyggelse i de obebyggda delarna av innerstaden. Särskilt, 
och i överensstämmelse med utspridningstemat, varnade de för ”de 
faror, som i flera hänseenden äro förenade med sammanträngandet 
af  en större mängd menniskor inom ett rel. trångt begränsadt om-
råde, hvilket i de flesta fall blifver förhållandet uti storstäderna”:

Ehuru Stockholm icke får betraktas såsom någon storstad före-
finnes dessa faror i högre grad här än på andra håll, beroende på 
att här uppföres så godt som uteslutande fem våningar höga hyre-
skaserner, under det att de byggnader, som äro afsedda för en eller 
ett fåtal familjer förekomma ytterst sällsynt.

I dessa stugor skulle möjligheter beredas ”för familjefäder af  alla 
klasser att blifva sina egna hyresvärdar”.203 Dessa sista rader över-
ensstämde väl med de risker som hade att göra med hur situationen 
tillspetsats inte bara i form av förment felaktiga livsformer, utan väl 
så mycket rent socioekonomiskt, genom att boendet frikopplats från 
förhållandena inom arbetslivet och kommersialiserats. I en samma 
år utkommen pamflett uttrycktes dessa farhågor av Johan Henric 
Palme:

Bruket att i stora och relativt fåtaliga hyreshus sammanhopa största 
delen af  en stadsbefolkning måste nödvändigtvis leda till att denna 
befolkning finner sig af  ekonomiska intressemotsatser delad i två 
bestämt åtskilda grupper: å ena sidan ett jämförelsevis ringa antal 
husägare och å den andra alla hyresgästerna, det vill säga det ojäm-
förligt stora flertalet af  befolkningen.204

När von Koch senare under hösten uppmärksammade memorialet 
framhöll han hur mycket fördelaktigare det skulle vara om staden 
expanderade till de omgivande socknarna, istället för att försöka sig 
på småhusbygge på malmarna.205 Så resonerade även drätselnämnd-
ens första avdelning när det första stora markköpet, av egendomen 
Enskede söder om staden, föreslogs för stadsfullmäktige i slutet av 
mars 1904.206

*

Som stadsplanehistorikern Ingemar Johansson framhållit måste 
Stockholms markköp ses mot bakgrund av en rad tekniska och in-
stitutionella förutsättningar. Staden var ålagd att gratis förse bostad-
sområdena med en viss infrastruktur. Ganska snart hade en praxis 
etablerats där stadens arbeten finansierades med de medel markaf-
färerna inbringade. Den tidens bristfälliga rättsliga möjligheter att 
komma i besittning av den mark som behövdes spelade också in 
– först 1907 gavs kommunerna rimliga möjligheter i det avseendet 
med den nya stadsplanelagen. Detta faktum, kombinerat med att 
Stockholm till skillnad från andra städer under lång tid avhållit sig 
från administrativa inkorporeringar, förklarar att diskussionen om 
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markkköpen i så hög grad som skedde fördes med rent tekniska ar-
gument.207 Men det är likafullt inte hela historien. 
    Att dessa resonemang utgjorde ett brott med en tidigare syn på 
staden illustreras av de motsättningar som uppkom mellan stadens 
och statens representanter under de tidigare nämnda förhandling-
arna om norra Djurgården, området norr och nordöst om den nya 
stadsdelen Östermalm. I det betänkande som Ladugårdsgärdes-
kommissionen la fram för Kungl. Maj:t 19 maj 1903 avfärdades 
möjligheterna att i någon större utsträckning bygga enfamiljshus på 
området med att dessa snart skulle svepas undan av markvärdesteg-
ringen. Istället räknade man med en bebyggelse av samma slag som 
det hårt exploaterade Östermalms hyrespalats. På detta vis – ”i be-
traktande af  de i Stockholm nu gällande tomtpris, kunna med full 
visshet förväntas att, om vissa delar af  Ladugårdsgärdet upplätes 
till tomtplatser, endast jämförelsevis små områden skulle behöfva 
försäljas för att erhålla en afsevärd köpesumma”208 – räknade staten 
med att kunna tjäna bortåt 200 miljoner kronor på markförsäljnin-
gen.209 I sitt utlåtande över förslaget framhöll stadens representan-
ter att de obebyggda områden som redan fanns på malmarna var 
tillräckliga för att tillgodose behovet av den typen av bebyggelse 
(här spelade det säkert också in att en statlig markförsäljning skulle 
konkurrera med stadens). Om nya områden togs in i stadsplanen 
skulle det ske med andra ändamål:

Vi syfta härvid i första rummet på de under senare åren alltmer 
framträdande anspråken på billiga tomter för industriella anläggn-
ingar och arbetarebostäder, men vilja därjämte erinra, att samma 
fordran, billigt tomtpris, är den enda förutsättningen för att de efter-
sträfvansvärda ”enfamiljshusen” skola utan alltför stora uppoffring-
ar komma till stånd. Vill man emellertid tillgodose angifna behof  
för industri och smärre bostadshus, så kan detta svårligen förverkli-
gas inom andra områden, än där stat eller kommun eger marken 
till ett pris, som högst väsentligt understiger det, som utgifvits för 
redan planlagdt område. Vi antaga därför, att vid uppgörandet af  
stadsplan för stadens områden utom Stockholm, behörig hänsyn 
skall komma att tagas till sist berörda förhållanden.210

Staden hotade med andra ord att hindra försäljningen genom att inte 

godkänna en stadsplan, där inte avsevärda områden var avsedda för 
småhus. Statens representanter, 1904 ombildade från kommitté till 
kommission, la därför i nästa omgång i förhandlingarna fram ett eget 
alternativ till den med småhus rikt försedda stadsplan som Hallman 
och Ygberg utarbetat. De kunde, menade de, ”icke finna nödvän-
digheten eller ens önskvärdheten af  att de områden, hvarom nu är 
fråga, bebyggas på sådant sätt”, särskilt som ”det ekonomiska resul-
tatet af  områdets försäljning under trycket af  dylika bestämmels-
er om tomternas disponerande, blir vidt skiljdt från det, som kan 
förväntas, om dessa få bebyggas enligt hittills tillämpade grunder”. 
Kommissionen menade för det första att det inte var statens sak att 
träda emellan för att lösa Stockholms bostadsfråga på ett sätt som 
passade staden, för det andra att staden i egen ägo hade områden 
som passade bättre för småhusbebyggelse.211 Stadsarkitekten Kasper 
Salin betonade i sitt svar starkt sin uppfattning:

att för ernående af  en sund utveckling ett frångående af  den här 
i staden nu så godt som allenaherskande typen för våra bostäder, 
det stora moderna boningshuset, hyreskasernen skulle jag vilja kalla 
den typ [sic], bör i största möjliga mån undvikas och ersättas med 
bostäder, som erbjuda större fördelar i många hänseenden.212

Ygberg, som tillsammans med Hallman framhållit ”de olägenheter, 
som [med hyreskaserner] äro förenade, såsom mindre tillgång på ljus 
och luft och sammanhopandet af  många invånare inom en byggnad 
m.m.”,213 reste även han principiella invändningar. Mycket tydligt 
framhöll han att bostadsbristen inte bara var en fråga om mängden 
bostäder i förhållande till folkmängden, utan också om bostädernas 
kvalitet:

Stockholms bostadsfråga skulle dock erhålla en mycket snar lösning, 
om Ladugårdsgärdet upplätes till bebyggande med sexvåningshus 
då öfverflöd på bostäder naturligtvis lättare uppstår, om husen up-
pföras med sex våningar än med mindre antal. Lycklig skulle den 
däremot icke blifva.

Därmed var den också nära kopplad till frågan om social ordning 
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(här uttryckt enbart i förhållande till befordrandet av individuell 
moral genom trevnad och sparsamhet):

Genom egna hemsidéns tillämpning skulle däremot innevånarna 
säkerligen bland annat blifva sparsammare och således skatta krafti-
gare.214

*

Till en motion till stadsfullmäktige 1907 bifogade G H von Koch 
ett memorial skrivet av arkitekten L J Wahlman, vilken förklarade 
att den viktigaste svårigheten i modernt bostadsbyggande var att 
skilja husen från varandra utan att samtidigt driva upp kostnaderna. 
Denna strävan till utspridning motsvarades av åtskillnad inuti husen, 
där bland de viktigaste förutsättningarna för planlösningen var att 
”vägarna till hemmets ekonomiska och hviloområden ej böra korsa 
hvarandra” och att husmoderns arbetsplats väl skulle avskiljas från 
resten av huset.215 Det disciplinära tänkandet var tydligt även i en 
motion till stadsfullmäktige i september 1907, angående öppnandet 
av en kommunal fond för bostadsbyggande, skriven av von Koch 
och läkaren Knut Kjellberg. Fastän von Koch redan i sin broschyr 
1903 dragit slutsatsen att det viktigaste bostadsproblemet helt enkelt 
var avsaknaden av lägenheter till hyror som den fattigare delen av be-
folkningen kunde betala, föreslogs i den här motionen att kommun-
ens ingripanden på bostadsmarknaden, vid sidan av egnahemmen 
på de nyköpta områdena – i förbigående nämnda som otillräckliga 
för att lösa bostadskrisen – enbart skulle ske för att uppmuntra byg-
gandet av sådana bostäder som syftade till att skilja olika kategorier 
av människor från varandra.216 Ogifta manliga och kvinnliga arbetare 
skulle bo på arbetarehotell; tuberkulösa skulle ha egna, välvädrade 
lägenheter; ordentliga hemlösa familjer skulle hållas borta från miss-
kötsamma människor i samma situation; och slutligen skulle stadens 
egna arbetare och tjänstemän ha bostäder på sitt håll. Till skillnad 
från de hygieniska riskerna med de rådande bostadsförhållandena, 
som här fick en extra omsorgsfull behandling, ansåg motionärerna 
att de sociala och moraliska farorna var så kända att de i samman-
hanget inte behövde utredas närmare.217

  Den nyutnämnda lantegendomskommittén, som skulle adminis-
trera egnahemsbyggandet på stadens egendomar, presenterade sitt 
första utkast på hösten 1907 och förklarade då att andra principer 
skulle gälla där än för landsbygdens egnahem. Genom att staden be-
höll äganderätten till marken kunde den inte bara begränsa mark-
spekulationen, utan även diktera att de nya områdena uteslutande 
skulle bebyggas med de önskade stugorna i parkliknande lantlig mil-
jö. Till skillnad från marken skulle stugorna ägas av dem som bodde 
där, och vara väl utspridda.218 I tomträttskontrakten försäkrade man 
sig också om familjernas åtskillnad och isolering:

[§4] Ej må i lägenhet inhysas personer på ett sätt, som uppenbarli-
gen ej är förenligt med god hälsovård eller sedlighet.219

*

Ytterligare en faktor, som hade ett otvetydigt inflytande på stadens 
bostadspolitik under den här perioden, var oron för de kåkstäder 
som byggts i privat regi utanför stadsgränsen. Enligt tidens lagstift-
ning kunde bostadsbyggande i landsortssocknar ske nästan oregler-
at, något som mindre nogräknade markägare och byggmästare gärna 
utnyttjade i takt med att fabriksindustrin sökte sig utanför tullar-
na.220 von Koch hade 1902 vänt uppmärksamheten mot kåkstäderna 
i sin ovan nämnda artikel i Social Tidskrift.221 I april 1903 lämnade 
överläraren Sven August Kinnwall och läkaren Clemens Gottfrid 
Rystedt en motion till stadsfullmäktige, där de föreslog att en kom-
mitté skulle utses för att undersöka möjligheterna att administrativt 
inkorporera de omgivande socknarna. Motionärerna intresserade sig 
främst för möjligheten att därigenom kunna beskatta invånarna och 
industriföretagen i dessa områden, medan polis- och bostadsfrågor 
för dem var en underordnad fråga.222 Motionen avslogs, eftersom 
drätselnämndens första avdelning föredrog att staden skaffade sig 
äganderätten till avsevärda delar av den aktuella marken innan den 
åtog sig att överta det administrativa ansvaret (så att intäkterna från 
markförsäljning i vanlig ordning kunde balansera ökade kostnader). 
Avdelningen instämde dock i den övergripande målsättningen; att 
även dessa trakter skulle stadsregleras.223
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  Det dröjde inte länge innan stadsfullmäktige på överståthållar-
ens initiativ måste ta upp frågan på nytt. När ett utlåtande slutligen 
avlämnades 1908 hade omsorgen om ordningshållandet uppvärder-
ats till att bli det viktigaste motivet. Det var, framhöll kommittén, 
känt att ”dessa omgifningar utgöra tillhållet för åtskilliga mer eller 
mindre samhällsfientliga element, som göra icke blott dessa trakter 
utan äfven vissa delar af  staden i någon mån osäkra”.224 Klagomålen 
på dessa områden, de enda delar av stockholmsområdet som inte 
bara innehöll spridda ruckel utan verkligen förtjänade att betecknas 
som sammanhängande territoriella slumområden, var under dessa år 
ett viktigt inslag i den kommunala debatten. Typisk var den åsikt som 
uttrycktes i Stockholms-Tidningen i februari 1905, att i dessa kåkar blan-
dades ordningsamma arbetare med slödder.225 Denna rädsla trängde 
snart undan de tidigare farhågorna, som mest handlat om hygieniska 
risker (genom avsaknaden av avlopp). Ur dessa farhågor produc-
erades rädslan för så kallade ”farliga klasser”, som bildar grogrund till 
den kommunala bostadskommitténs uppfattning att de tättbebyggda 
områdena utanför stadsgränsen inte bara skapade hygieniska, utan 
även moraliska risker. I enlighet med den centripetala tankefiguren 
antogs sedan dessa inflytanden hota även den egentliga staden.226 
Eftersom inkorporeringen uppenbarligen skulle dröja (Brännkyrka 
inkorporerades 1913, Bromma 1916), blev denna rädsla istället ett 
välkommet verktyg i debatten för de grupper som ivrade för mark-
köp; bostadsreformatörerna och drätselnämndens första avdelning, 
förenade i strävan att utvidga stadens markinnehav. Om staden inte 
köpte marken, löd argumentet, skulle nya kåkstäder byggas på den, 
utom stadens kontroll.227

*

Vad vi däremot inte i någon större omfattning finner från den 
kommunala ledningens sida under perioden fram till markköpen, 
är omsorg om de fattigas hälsa. Utan tvekan fanns inom såväl 
hälsovårdsnämnden som bland de den underställda stadsläkarna 
ett omutligt engagemang för att motverka även de sjukdomsfram-
kallande missförhållandena. Under 1880-talet bedrev läkarna kam-
panj för att förhindra uthyrandet av alldeles nybyggda, ännu fuktiga 

lägenheter, och de lyckades 1890 faktiskt få till stånd en visserli-
gen måttligt effektiv lagändring.228 Förste stadsläkaren C G Grähs 
beskrivning av situationen under 1870-talets bostadskris är tydlig 
nog:

De uslaste kyffen, en skrubb på en vind, ett uthus, vedbodar, sk-
jul, spilta i stall, källrar utan dager och eldstad, i trädgårdar belägna 
lusthus och källrar under dem - se där de bostäder, som det mången 
gång endast varit möjligt för de fattige husvilla att förvärfva! Och 
hur skänka dessa olycklige vård vid tillfälle af  sjukdom? Naturligtvis 
endast genom remiss till sjukhus, äfven af  de obetydligste åkom-
mor, hvarigenom utrymmet å dem de senaste åren mer och mer an-
litats, sjukvården lidit ett kännbart intrång och kommunen betydliga 
kostnader.229

Men vare sig humanistiska eller ekonomiska argument visade sig 
verksamma230 och situationen kan bäst karakteriseras som i en rap-
port daterad 1875 från distriktsläkaren i Ladugårdslandets fattiga 
församling, Dr Martin:

Att särskilt uppgifva den mängd af  osunda bostäder, som finnas 
i distriktet, skulle f. n. tjena till ingenting, så vida afsigten dermed 
skulle vara att söka bereda bättre och sundare lokaler åt de fattiga, 
då sådana lokaler för den fattiga befolkningen, som deraf  äro i be-
hof, ej finnas att tillgå. Det skulle under närvarande förhållanden 
verkligen vara ett hån att utpeka osunda lägenheter, då en mängd 
lokaler, som, åtminstone under den kallare årstiden, aldrig tillförene 
begagnats till bostäder, nu tillgripits, såsom till exempel den s. k. 
brunnssalongen i Kongl. Humlegården, äfvensom åtskilliga stånd 
och skjul inom samma qvarter.231

Hans uppmaningar till kommunen att själv bygga bostäder för 
de fattiga, eftersom det privata byggandet svek, förklingade dock 
denna gång liksom så många andra ohörda.232 Denna overksamhet 
från kommunens sida förlamade givetvis även de engagerade läkar-
nas verksamhet. Det dröjde till 1904 innan hälsovårdsnämnden alls 
erkände sambandet mellan tuberkolosen och de dåliga bostäderna.233 
Inte förrän 1906 utsågs en effektiv bostadsinspektion.234 Det är i 
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ljuset av den prioriteringen som den disciplinära bostadsdiskursen 
framstår som tydligast.

Kapitel 5

Redan några månader efter landegendomskommitténs konstituer-
ande 1907, hade frågan varit uppe att göra den tomträttskassa man 
ville bilda till en föregångare till vår tids kommunala bostadsföre-
tag. Det hade, meddelar kommittén, ”ifrågasatts, huruvida en sådan 
anstalt, som ofvan sagts, äfven borde befatta sig med att i större 
skala uppföra bostäder på staden tillhörig mark för att sedan antin-
gen öfverlåta tomträtterna med tillbehör till bostadssökande eller 
uthyra lägenheterna”. Detta var dock ett projekt som ”Kommit-
téns öfvervägande flertal” inte ville vara med på.235 Ett av de vik-
tigaste argumenten för kommunalt byggande var att det skulle vara 
ett stöd för den nyintroducerade tomträtten, om byggandet kom 
igång och områdena därmed blev attraktivare för privata invester-
are, som inte skulle behöva bygga på rena landsbygden.236 Även om 
styrkeförhållandena var emot honom tvekade inte Carl Lindhagen, 
som i egenskap av ordförande i kommittén och senare i nämnden lär 
ha styrt pennan, att understryka resonemanget för framtida bruk. På 
ett tidstypiskt sätt anknöt han också till den ännu förhärskande dis-
ciplineringsdiskursen, här dock entydigt riktad mot det spekulativa 
kapitalet.237

  Istället fanns möjligheten att bygga kommunalt i mindre skala, och 
på förslag av stadsingenjören Herman Ygberg ansåg sig kommit-
tén på våren 1908 kunna förorda att kommunen skulle bygga hus 
åtminstone för de personer som förlorat sina bostäder i stadens ga-
turegleringsfastigheter, när dessa stått på tur att rivas. Det handlade 
då om ”en särskild uppfordran” av nödhjälpskaraktär, som gick ut-
märkt väl att motivera inom de rådande diskursiva ramarna.238 Sam-
ma höst presenterade en annan tjänsteman, lantegendomsnämndens 
direktör Carl Henrik Meurling, en annan, mer avancerad variant. Det 
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handlade om att få affärshusen byggda så att egnahemsspekulan-
terna kunde få nödvändig service. Vidare framhöll han visserligen 
att staden inte skulle äga några bostadshus – så snart de var byggda 
skulle de säljas med tomträtt – och på så vis var hans förslag i själ-
va verket ägnat att inskränka betydelsen av det Ygberg fått igenom. 
Men när han argumenterade för att staden också skulle hjälpa till 
med byggandet av egnahem, tangerade han i själva verket de prin-
cipiella argument för kommunalt byggande som Lindhagen anförde 
ovan:

Det är också tydligt, att det för den strängt upptagne och med ringa 
erfarenhet i affärs- och byggnadsfrågor försedda arbetaren måste 
vara det mest praktiska och betryggande sättet att skaffa sig ett eget 
hem att låta det utföras under en kontroll och en ledning varå han 
litar samt därefter mottaga detsamma fullt färdigt emot övertagande 
av beviljad belåning och erläggande av den kontanta sparpenning, 
han vill insätta i sin byggnad.239

Ett annat sätt att formulera denna möjlighet att göra dygd av nöd-
vändigheten använde Ygberg 1915, när han framhöll att:

endast en mycket begränsad del av den allmänhet, som står i saknad 
av smålägenheter, kan hava tillfälle eller möjlighet att sammansluta 
sig i bostadsföreningar, varför särskilt nu innan ens en bostadspro-
duktion genom bostadsföreningar kan hinna slutligt organiseras, 
kommunens eget ingripande i en måttfull omfattning ej torde kunna 
anses opåkallat.240

Detta var ett argument som använts redan av 1903 års kommunala 
bostadskommitté, när den i sitt betänkande 1907 principiellt valde 
att skilja mellan det den kallade ”den allmänna bostadsfrågan”, med 
andra ord de ökade kostnader och de brist som kunde härledas till 
stadens speciella marknadsbetingelser, och ”arbetarnas bostadsfrå-
ga” som snarare berodde på att ”den privata byggnadsverksamheten 
hälst ägnar sig åt byggande för större lägenheter”.241 Arbetarna, eller 
snarare de sämst ställda, hade därför konsekvent en sämre position 
på marknaden, vilket man utan att att ge upp de liberala doktrinerna 
kunde kompensera dem för. Denna indelning implicerade emeller-

tid en kritik av marknadsmekanismerna, sådana de oftast represen-
terades i stadsfullmäktige. Därmed kunde den bli ett tacksamt verk-
tyg för socialdemokraterna, framförallt anförda av Gustav Wahl.242

*

Ett engagemang som gick utanför kommunens tänkta område ris-
kerade att göra allt vad man i det kommunala arbetet uppnått om 
intet. Då kunde det, för att ta ett tidigt exempel, låta såhär (kammar- 
och byggnads-kontoren 1908):

Kontoren få i anledning af  motionen framhålla det principiellt 
betänkliga uti att kommunen i hvarje fall, då densamma af  en eller 
annan anledning nödgas rifva bostadshus, skulle ersätta detsamma 
genom uppförande af  andra sådana ty genom ett sådant förfarande 
skulle kommunen kunna indragas i en mycket omfattande bygg-
nadsverksamhet, som torde medföra afsevärdt ökade utgifter för 
kommunen.243

Givetvis fanns det en lång rad varianter. Man kunde, som herr Lovén 
1916, uttryckligen ta fasta på lagens bokstav.244 Man kunde precisera 
sig och tala om bristen på byggnadsmaterial245 eller riskerna med över-
drivna regleringar.246 Ett särskilt kärt ämne var argumentet att en hög 
sysselsättning på byggmarknaden stärkte fackföreningarna, varigen-
om den borgerliga sidan kunde ge socialdemokraterna skulden för 
de många arbetskonflikterna under tjugotalets första år.247 En variant 
av detta var hyresintendenten Per Olof  Starcks åsikt 1923 att staden 
inte i onödan skulle få döma ut otjänliga bostäder, eftersom detta 
skulle skapa förhoppningar om ett större kommunalt engagemang, 
som i sin tur skulle försvaga viljan till självhjälp och att genom eget 
initiativ skaffa sig hälsosammare bostäder.248 Det fanns också en so-
cialdemokratisk variant av det här argumentet, som i en avgörande 
debatt i december 1924 användes av det socialdemokratiska fas-
tighetsborgarrådet Harry Sandberg mot den kommunistiske leda-
moten John Andersson. Denne hade framhållit dels att den satsning 
på kooperativa byggnadsföreningar som ersatt det kommunala byg-
gandet lämnade de sämst ställda utan bostäder, dels att kommunen 
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själv bar skulden för konflikterna på arbetsmarknaden, eftersom den 
anlitade entreprenörer som var lojala mot arbetsgivarnas samorgan-
isation, SAF. Sandbergs svar blev en motbeskyllning mot Anderson 
som, ansåg Sandberg, med detta ”försöker fullkomligt nedgöra den 
kooperativa verksamheten, vilken dock på andra områden inom ar-
betarklassen fått det allra största understöd”. Sandberg förstärkte 
sitt resonemang med att förklara att den kooperativa verksamheten 
också kunde tjäna mänsklig frigörelse inom arbetarhushållens be-
gränsade budget, förutom att den byggde hus. Det är tydligt att han 
samtidigt som han argumenterade mot vänstern också la sina ord på 
ett sätt som bör ha tilltalat liberala ledamöter:

Ty i och med att man i samverkan med ett kooperativt företag in-
träder såsom ägare till sin bostad, har man ingen mellanhand att taga 
hänsyn till, utan hyresgästen bestämmer själv sin hyra. Han blir mera 
aktsam om sin lägenhet, då ju var och en själv inom en kooperativ 
bostadsförening svarar för sin bostads underhåll, och detta kommer 
naturligtvis även att i längden bli billigare för hyresgästen själv.249

Gentemot detta invände kommunisten Karl Kilbom:

Om det blir ökad tillgång på bostäder, komma hyresgästerna där [i 
de kooperativa husen, MD] att sitta med hyror, som de omöjligen 
kunna klara. Den allmänna bostadsmarknaden kommer att göra, att 
hyrorna sjunka och även komma arbetslönerna att sjunka, så att ar-
betarna icke kunna betala sina hyror.250

Det är annars tydligt att åtminstone Sandberg själv hade uppfattnin-
gen att kommunalt byggande skulle förstöra förutsättningarna för 
det privata byggandet (även om det med den lilla andel kommunalt 
byggande som var för handen som han såg det inte fanns någon 
sådan fara).251 Istället för att staden byggde åt de sämst ställda tänkte 
han sig att staden frivilligt eller med tvång skulle kunna övertyga en 
del av dem som bodde i dess nödbaracker och regleringskåkar att 
flytta till de nybyggda kooperativa föreningshusen. Någon uttalad 
vilja att använda kommunalt byggande för att bygga bort de mest 
ohälsosamma bostäderna märktes däremot inte av i det samman-
hanget.252

*

Kommunalt byggande kunde, som ekonomen och stadsfull-mäk-
tigeledamoten (och CSA-medlemmen) Gösta Bagge, senare högerle-
dare, uttryckte det, aldrig bli annan än en skenbild, en ”chimär”.253 
Men den uppfattningen kunde också uttryckas indirekt, som i för-
vissningen att om väl regleringarna avskaffades skulle marknadsk-
rafterna själva se till att bristen byggdes bort (kammarkontoret 1925):

Det finnes sålunda numera goda förhoppningar om att bostadsbris-
ten, i den mån den ännu är förhanden, skall vara avhjälpt inom den 
närmaste framtiden, varför hehovet av stadens mellankomst icke 
längre är så trängande som förut.254

Carl Lindhagen använde också vid ett tillfälle argumentet att kom-
munen inom sig skulle kunna härbärgera de koncentrationstendens-
er som ändå verkade finnas inom ekonomin.255 

*

Under perioden 1917-20, när den offentliga interventionen på 
byggmarknaden verkade ha kommit för att stanna, framfördes ett 
flertal förslag för att på olika sätt komma till rätta med situationen 
utan att behöva tillgripa kommunalt byggande.256 Det handlade om 
en lyxskatt på ”överloppsrum” utöver dem som kunde motiveras 
med ett på något sätt fastställt bostadsbehov, det handlade om att 
kräva av staten att den skulle bygga för sina egna anställda och det 
handlade om att bygga så enkelt som möjligt, helst i trä, med det 
uttryckliga villkoret att byggandet bara skulle tjäna till att häva ett 
tillfälligt nödtillstånd.257 När väl något slags konsensus kring ned-
dragningarna nåddes en bit in på tjugotalet – dock avbrutet av 
ständiga socialdemokratiska motioner om offentliga ingripanden258 

– blev det istället vänsterns tur att försöka hitta andra spelplaner. 
Socialdemokraterna hade vid det laget hamnat i ett läge där de egen-
tligen inte hade något av vikt att invända när högermannen Ahlbin 
1919 föreslog stöd till byggande av villor åt medelklassen i Brommas 
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trädgårdsstad.259 Carl Lindhagen, som efter avhoppet från det nybil-
dade kommunistpartiet 1920 agerade som politisk vilde innan han 
1924 återinträdde i socialdemokratin (där han i praktiken fortsatte att 
vara vilde) hade en egen variant på de här försöken att flytta spelp-
lanen. Han försökte få igång en diskussion om bostadsbyggandets 
etik, med uppfattningen att ett byggande i kommunal regi var etiskt 
bättre än ett byggande i privat regi.260 Kommunisterna försökte bland 
annat få stadsfullmäktige att begära en urtima riksdag (som skulle 
kunna bevilja statligt stöd) inför första oktoberflyttningen 1923, de 
agerade vidare för att få till stånd ett samarbete med byggnadsfacken 
och de tog strid mot de affärsmässigt satta hyrorna i kommunens 
inhysningslokaler.261 Redan 1920 hade Carl Lindhagen föreslagit att 
staden skulle se över de gamla lantarbetarbostäderna och torpen på 
stadens lantegendomar, men det dröjde till 1929 innan någon utred-
ning kom till stånd, och då på tillskyndan av en kommunistisk mo-
tion som främst riktade sig mot misären i gaturegleringskåkarna i 
innerstaden.262 I byggnadsinspektören Ernst Eggerts utlåtande om 
den kommunistiska motionen framhölls att även om det nog stämde 
att lägenheterna var hälsovådliga, borde man ta det försiktigt med 
att utrymma dem, eftersom det var sådan brist på billiga lägenheter:

Vid uthyrning av stadens lägenheter försöker man därför också i 
första hand reservera dessa mycket billiga lägenheter för barnrika 
familjer i mindre goda ekonomiska omständigheter.263

Att denna politik var på väg ut visas dock av att högermannen 
Mårten Granqvist redan tidigt, och mer av befolkningspolitiska än 
av humanitära skäl, motionerat om billiga bostäder speciellt byggda 
för fattiga barnfamiljer. Starkare förankrad var dock inte den be-
folkningspolitiska diskursen vid den här tiden än att han samtidigt 
ansåg sig tvungen att i enlighet med den liberala doktrinen reda ut 
att föräldrar med unga barn helt enkelt inte har tid att ägna sig åt 
självhjälpsverksamhet.264 De socialdemokratiska försvararna av den 
förda politiken hade i den debatten inte mycket annat att göra än att 
skylla på byggnadsinspektören. Just den debatten slutade med ett 
beslut om att uppdra åt fastighetskontoret att göra en utredning om 
saken.265

Kapitel 6

Det kan möjligen verka märkligt att socialdemokratin, vars politiska 
och organisatoriska styrka i staden ju i hög grad byggde på de ar-
betarkulturer som fötts ur den industrialiserade stadens bostadsseg-
regation, samtidigt från början starkt framhävde sin önskan att skapa 
en klassintegrerad stad.266 En av Carl Lindhagens ambitioner med 
det jordpolitiska program han slogs för var just att upphäva segrega-
tionen så att ”de offentliga byggnaderna och de enskildas trädgårdar 
med en anspråkslös bostad ligga varaktigt och tryggt blandade om 
varandra utan hänsyn till central eller mindre central belägenhet och 
frigjorda fullständigt från alla ekonomiska värdesättningar eller annat 
jordocker”.267 Detta ideal utvecklade han på CSAs bostadskonferens 
i Stockholm 1916 genom att anknyta till den gamla svenska småsta-
den av artonhundratals- eller om man så vill Elsa Beskow-snitt.268 
När fastighetsnämnden under senare delen av tjugotalet började 
överge trädgårdsstadsplanerna, och istället ge efter för de ovan 
nämnda önskemålen om att återigen separera såväl klasser som 
byggnadstyper, utvecklade Lindhagen den representationen ytter-
ligare, i föreställningen om klassintegrerade idylliska ”hembygder”, 
invävda i en retorik med tydliga korporativa drag.269 Det måste dock 
tilläggas att till dessa föreställningar kopplades också en rättvisetan-
ke, i och med att klassintegreringen förknippades med motstånd mot 
olika sorters diskriminerande åtgärder.270 Detta var en vändning som 
också kom till pass när man från det borgerliga hållet argument-
erade för att införa valfrihet i upplåtelseformer, så att äganderätts- 
och tomträttsupplåtelser kunde ligga invid varandra.271 Som Johan 
Rådberg visat blev blandningen av byggnadstyper – och därmed av 
klasser – närmast ett särdrag i den svenska trädgårdsstadstypen.272
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*

Ganska snart utvidgades det Carl Lindhagenska projektet från att 
bygga ”en fristad i den förutnämnda konkurrenskampen” på lan-
tegendomarna till att, på howardskt vis,273 och med faderns regler-
ingssträvanden som förebild, försöka reformera stadsbyggandet i 
Stockholm i stort.274 Åren strax innan världskriget drev han en inten-
siv kampanj för att göra trädgårdsstaden till ett övergripande stad-
splanekoncept.275 Men viktigare på lite sikt var de olika detaljfrågor 
som han och hans meningsfränder inom och utanför socialdemokra-
tin drev. En av de viktigaste gällde hushöjderna. Redan våren 1909 
avlämnade Lindhagen en mycket kritisk reservation mot ett beslut 
att bygga fyravåningshus i Alvik i östra ändan av Brommalandet, 
något han ansåg helt ovärdigt det ”mönstersamhälle” han ville se 
där.276 Att bostadshus inte skulle ha mer än en, i undantagsfall två 
våningar, var en uppfattning han också försökte få universellt gäl-
lande, genom förslag till stadsfullmäktige.277 En annan kärnfråga, 
där motståndet var särskilt starkt, var diskussionen om möjligheter-
na att använda stadsplanelagen för de långtgående förändringar 
trädgårdsstadsförespråkarna tänkte sig – liksom att försäkra sig om 
att lantegendomsnämnden fick ett tillräckligt stort inflytande över 
hur den användes.278

*

Vid sidan av detta fanns nämligen hela tiden en mer traditionell - och 
i längden starkare - uppfattning om stadens expansion som nödvän-
dig och en önskan att etablera en balans i dess utveckling, härledd 
från traditionellt organismiska tankefigurer. Det fanns en mängd 
företrädare för denna uppfattning. En av de mest inflytelserika var 
stadsarkitekten Per Olof  Hallman, här 1910 rapporterande från en 
studieresa i Tyskland:

Kring Stockholm växer nu upp det ena samhället efter det andra; 
föga eller intet göres för samarbete, och hufvudstadens inflytande 
på ordnandet är nästan lika med noll, kanske till oerhörd skada 
för ett blifvande ”Större Stockholm”. Tiden borde därför nu vara 

inne att söka erhålla samförstånd; vi veta, att stadsplaner just i des-
sa dagar utarbetas för de flesta af  stadens viktigaste omgifningar. 
Från Råsunda till Örby i norr och söder, från Bromma i väster, till 
Saltsjöbaden i öster planlägges nästan hvarje bebyggbar yta och inga 
stora sammanhållande, ledande principer gå igenom det hela.279

Ur detta härleddes en rad förslag och initiativ till övergripande åt-
gärder, från inkorporering till generalplanering och regionalförbund 
(när inkorporeringen nu blev så begränsad som den blev, från början 
fanns tankar att inkorporera såväl Nacka som köpingarna i Solna 
och Sundbyberg).280 Dessa båda sätt att se på staden hade inte bara 
rumsliga implikationer, utan även konsekvenser för perspektivet på 
det sociala. Detta gällde såväl utformningen och driften av kommu-
nikationsmedel, som synen på byggnadsstandarden och förhållandet 
mellan staden och dess egnahemsbyggare, samt inte minst bibehål-
landet av möjligheten, även för de minst välbärgade, att flytta ut till 
trädgårdsstäderna.281 Dessa motsättningar koncentrerades 1928 i en 
diskussion om förslaget till den nya stadsplanelagen. Stadens rep-
resentant i den parlamentariska utredningen, fastighetsdirektören 
Nils Hasselquist, hade med en omfångsrik reservation markerat sitt 
missnöje med lagförslagets i hans ögon alltför begränsade ambition-
er. Med Paris och Bryssel som förebilder argumenterade han istället 
för en i det dåtida svenska sammanhanget mycket kraftfull lagstift-
ning, där staden med hjälp av framförallt en lag om zonexpropriation 
skulle kunna genomföra omfattande förändringar på ganska kort 
tid.282 Det hör till saken att dessa önskemål åtminstone för tillfället 
snarare föranleddes av den förestående och för staden mycket dyr-
bara omregleringen av de gamla privata villasamhällena utanför den 
gamla stadsgränsen, än av planer på de omfattande förändringar av 
centrala staden som Stockholm ju genomled betydligt senare (även 
om planeringen för regleringen av Nedre Norrmalm också inleddes 
redan vid denna tid).283 Hasselquists resonemang var utpräglat stad-
sorganismiskt, till den grad att drätselnämnden i sitt utlåtande asso-
cierade till preussiskt ämbetsmannamanér.284 Denna organismtanke 
togs upp av fastighetsnämnden i dess understöd för Hasselquists 
invändningar mot utredningens förslag att staten skulle kunna sätta 
det kommunala planmonopolet ur spel, i de fall då den bedömde den 
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enskilda kommunens föreskrifter som uppenbart olämpliga. Denna 
motivering tolkades i klartext som att staten ville ha möjlighet att 
sätta sig över kommunala inskränkningar av dess rätt att exploatera 
sin egen mark.285 Carl Lindhagen tillade i ett särskilt yttrande att det 
var i den historiska genomgången av markrättens utveckling som 
han såg ”denna sociala frågas medelpunkt”, och att det var där han 
ville förankra frågan om en rättvis fördelning av jordvärdestegrin-
gens vinster.286

*

Dessa båda perspektiv, det stadsfientliga/stadsförändrande och det 
stadsorganismiska, möttes och verkar ha samexisterat förhållande-
vis konfliktfritt i den gemensamma önskan att trädgårdsstäderna – 
liksom för övrigt koloniträdgårderna, länge ansedda som ett slags 
provisoriska trädgårdsstäder för innerstadsborna – skulle fungera 
som integrations-mekanismer, eller varför inte folkuppfostrare. 
Detta var ett perspektiv som inte heller den socialistiska vänstern 
var främmande för.287 Ur detta följde uppfattningen att markpolitik-
en, som ju i princip syftade till att avskaffa tomtmarknaden, skulle 
och måste ha som konsekvens att också förutsättningarna för den 
allmänna opinionen skulle förändras. Begäret att äga, handla med 
och eventuellt tjäna på jord skulle gradvis försvinna, och då, först 
då, skulle så småningom också ett folkligt stöd uppkomma för den 
politik som nu genomdrevs av en måttligt demokratiskt utsedd 
stadsfullmäktigemajoritet.288 Det handlade, som Lindhagen uttryck-
te det, om ”att skapa en allmän mening, som till en början finner 
sig i, därefter förstår och slutligen prisar en sådan ordning”.289 Att 
skapa en stad efter sitt beläte var en praktik som utvecklats redan i 
den privatbyggda tjänstemannaförorten Stocksund, invid Djursholm 
norr om Stockholm, vars drakoniska regleringar snart provocerade 
fram en stark lokal organisering.290 Möjligheterna att reglera livet i 
trädgårdsstäderna hade från början varit ett huvudmotiv för den 
tomträttsinriktade delen av trädgårdsstadsförespråkarna, och det var 
en av konfliktpunkterna gentemot äganderättsförespråkarna. Lante-
gendomsnämnden bekämpade med jämna mellanrum den mångfald 
av budskap, annonser och affischer som fästes på väggar och stolpar 

i Enskede och Bromma och den höll likaså det offentliga nöjeslivet, 
liksom möjligheterna att samlas offentligt för politiska manifestatio-
ner, i strama tyglar.291

*

En central del av konstruktionen av upplevelsen av att bo i en 
trädgårdsstad på friköpt mark var uppenbarligen möjligheten att re-
servera vissa utrymmen för privata syften. I prospektet över Djur-
sholms villstad, som gavs ut 1889, poängterades särskilt det faktum 
att de väldiga tomterna innebar att behovet ”av allmänna parker 
inom villaområdet blir därigenom minskat”. På dessa tomter kunde, 
framhävde prospektet, såväl de vuxnas umgänge som barnens lekar, 
vilka tidigare utövats i offentliga rum, fullständigt privatiseras och 
undandras andras blickar.292 Stadens trädgårdsstäder var självklart 
betydligt mindre generösa med tomtutrymme, och därför mindre 
privatiserade. Carl Lindhagen deklarerade från början att de skulle 
förses med mindre parkavsnitt, avsedda att vara just de offentliga 
scener som skulle undvikas i Djursholm, där egnahemsägarna fick 
”när de gå ut från de jämförelsevis trånga rutor, som blifvit dem 
tillmätta, ett mål, där de kunna träffas och en gemensam samling-
splats”.293 Det fanns också ett starkt intresse för att reservera till-
räckliga allmänna parkområden åt invånarna – vilket ibland råkade 
i motsättning till stadens ekonomiska intressen.294 Husen placerades 
att börja med alltid mitt på tomten, vilket gjorde att privatiserade 
områden fanns runt om dem, och måste avskärmas. Våren 1917 mo-
tionerade Anna Lindhagen om att husen, åtminstone på några stad-
sområden, borde förläggas i gatulinjen istället, och förbindas med 
plank som effektivt avskärmade dem från insyn från gatan. Hennes 
motiv var delvis estetiska, riktade mot den erformighet den strikta 
byggnadsregleringen ledde till, men även orienterade mot skapandet 
av privata rum:

Att åtminstone någon del av en tomt kan giva den känsla av avskild-
het, tryggad hemkänsla, varav mången egnahemsbyggare är i be-
hov, utvecklas icke blott genom planteringar utan på effektivare och 
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snabbare sätt även genom uppförande av täta staket eller mark eller 
mur.295

Fastighetsnämnden vågade sig bara på ett försiktigt tillmötesgående. 
Den uttalade att börja med att det föreslagna byggnadssättet inte på 
några villkor skulle få tillämpas på enstaka hus. Istället skulle ett en-
skilt område reserveras för försöksverksamhet, men även där måste 
verksamheten bedrivas med försiktighet. Problemet var att den 
minskade insikten även minskade stadens möjligheter att kontrollera 
skötseln av hus och tomter:

Det föreslagna byggnadssättet har, vid sidan av sina fördelar, även 
sina risker. Det ställer stora krav på skötseln och underhållet av uthus 
och inhägnader samt på omvårdnaden av de instängda tomtom-
rådena. Följderna av brister harutinnan bliva utan tvivel allvarligare 
än inom den öppna trädgårdsstaden och faran för urartning till en 
dåligt hållen kåkstad är därför också större.296

Hösten 1926 hade gatunämnden vänt sig till fastighetsnämnden i 
avsikt att försöka övertyga den om att vara mindre generös med par-
kområden i trädgårdsstäderna, eftersom framförallt de mindre park-
er som låg utplacerade mellan kvarteren var dyra att underhålla. I 
fastighetsnämndens avvisande svar, avfattat i januari 1927, argumen-
terade den (och följde därvid lantegendomsavdelningens chef  Axel 
Dahlberg) på tre sätt för de små parkbitarna: de var för det första till 
för barnens skull, så att dessa inte skulle behöva ge sig iväg alltför 
långt bort för att leka. För det andra skulle de utgöra ett ”isolering-
sområde” som avskärmade egnahemmen från hyreshusen, eftersom 
”hyreshustomter ej ordnas och skötas på samma mönstergilla sätt 
som enfamiljshustomterna”. För det tredje kunde de också moti-
veras estetiskt, som ett avbrott i tristessen.297 Axel Dahlberg hade, 
uppenbarligen bland sina grannar i Ålsten, samlat in synpunkter på 
parkområdena. I dessa saknas den estetiska aspekten, däremot på-
pekas i flera fall att parkbitarna var värdefulla för barnen. Likaså 
betonas den avskiljande funktionen, med begrepp som ”neutrala 
områden” och ”lilla allmänning”. Att parkerna skulle ha den funk-
tionen var en så etablerad föreställning att ett slående ärligt svar som 

det följande kunde lämnas, i ett sammanhang som ju var så officiellt 
man kunde tänka sig:

Jag tillåter mig då framhålla, att när jag valde villatomten i Smedslät-
ten, kv. /.../, så var ett av de viktigaste skälen därtill, att jag blev skild 
från min granne på motsatta sidan kvarteret genom en omkring 15 
m. bred, barrskogsklädd markremsa. Vi blevo därigenom så gott 
som oberoende av varandra, till ömsesidig båtnad. Min familj och 
jag hava under den gångna tiden lärt att sätta stort värde därpå.298
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Kapitel 7

Vid tiden för lantegendomsnämndens konstituerande verkar det ha 
rått en ganska bred konsensus om det önskvärda i att förändra be-
byggelsemönstret bort från den struktur det fått av 1874 års bygg-
nadsstadga, och dess betydelse för hur tomtmarknaden reglerades.299 
Den prioriteringen gällde inte bara bostäderna. Den billigare marken 
på lantegendomarna kunde också utnyttjas för ett glesare bygg-
nadssätt när det gällde offentliga byggnader. Folkskoleinspektören 
Frans von Scheele framhöll 1908 angående byggandet av en ny 
folkkskola i Enskede att innerstadens stora skolhus ”medföra olä-
genheter både av hygienisk och av mera pedagogisk art”. Med de 
lägre tomtpriserna på lantegendomarna skulle det bli möjligt att in-
skränka hushöjderna till högst två våningar, och därmed motverka 
följderna av ett mer urbant anpassat byggande:

I rent pedagogiskt hänseende medföra de över måttan stora skolhu-
sen en för andan och stämningen i skolan skadlig inverkan, i det att 
skolan förlorar all likhet med ett hem, i viss mån gör intryck av en 
kasern, under det att det enskilda barnets individualitet ej kan göra 
sig på önskvärt sätt gällande i den stora oorganiserade massan.300

När nämnden iallafall i ett enstaka fall tvingades godkänna ett sådant 
projekt, några fyravåningshus i Alvik i Bromma 1913 (beslut 1909), 
skedde det under stor vånda och efter uttalade motsättningar.301 
Däremot medgav även de varmaste förespråkarna för det glesa 
byggnadssättet att det inte skulle vara möjligt att införa på det gamla 
stadsplaneområdet, nuvarande Stockholms innerstad.302 Vad gällde 
ytterområdena och deras gränser uppstod emellertid ett flertal konf-
likter. För det första om deras utbredning, där Carl Lindhagen i fas-



tighetsnämnden under tjugotalet framförallt engagerade sig för att 
reservera den västra delen av Kungsholmen mittemot Brommalan-
det för ett glesare byggnadssätt.303 För det andra inledde han genom 
att kontrastera de båda byggnadsmönster som fanns en kampanj 
med det uttalade syftet att göra ytterstadens till allmän norm och 
därmed ”utplåna storstaden så småningom och förvandla den helt 
och hållet till trädgårdssstad”.304 För det tredje drevs under tjugotalet 
speciellt från socialdemokratiskt håll en kampanj med det mer prag-
matiska syftet att åtminstone undvika att bygga alltför höga hus i de 
fall då det handlade om byggen av smålägenheter med kommunalt 
stöd.305 I samband därmed kunde det hända att högern komment-
erade att de småstugor som prioriterades istället för hyreskaserner i 
innerstaden trots allt var oåtkomliga för många.306

*

De två- till trevåningshus det kunde bli tal om på lantegendomarna 
kunde emellertid även de väcka irritation. Sommaren 1927 mottog 
fastighetsnämnden en skrivelse från trädgårdsstadsföreningen i Ål-
sten, som uttryckte sitt missnöje med det faktum att enligt gällande 
stadsplanebestämmelser ett antal hyreshus skulle byggas på de ännu 
tomma tomterna runt egnahemskvarteren. Villaägarna oroade sig 
för att hus av den storleken skulle skymma utsikten för dem. Men 
de hade också två andra argument, som de betonade än mer. För det 
första fruktade föreningen effekterna av den sociala integration som 
den nya byggnadstypen skulle innebära. Det var inte att förvänta att 
de som bodde i hyreshus skulle lägga samma omsorg på sin hemmil-
jö som det förväntades att egnahemmarna skulle göra:

Dessa gårdar komma att gestalta sig icke såsom trädgårdstäppor 
utan såsom bakgårdar, där ögat ständigt mötes av stora soptunnor 
och uthängda kläder. /.../ Där komma hyreshusens bakgårdar att 
ligga omedelbart intill villaägarnas trädgårdar. Det är att befara, att 
detta intima grannförhållande i och för sig kommer att föranleda 
konflikter mellan grannarna. Villaägarens och hyresgästens respek-
tive intressen kunna lätt komma att gå i sär.

För det andra, betydligt mer subtilt och vältaligt, anförde de estetiska 
synpunkter om hur hyreshusen genom sin kompakta gestalt skulle 
”fördärva helhetsbilden av trädgårdsstad”. De framhävde med detta 
det faktum att villaägaren på eget initiativ, och med inte så liten ans-
trängning, tagit sig ut ur staden till ett boende av annat slag än det 
hyreshusen representerade. Ålstensborna, som framhävde att de vid 
flera tillfällen påtalat sitt missnöje för nämndens tjänstemän (av vilka 
några bodde i Ålsten), visade med detta att de delade den ofta lanse-
rade idén om de båda stadsbyggnadstyperna. Emellertid med ringa 
framgång, eftersom deras klagomål utan vidare avvisades.307

*

Ett oreglerat byggande på områden med friköpta tomter innebar att 
det till slut blev kommunen som fick överta kostnaderna för nödvän-
diga åtgärder, medan markexploatörerna kunde inhösta en överprof-
it. Detta var det viktigaste motivet för ansträngningarna att förbät-
tra 1907 års stadsplanelag, och införa ett kommunalt planmonopol 
även på landsbygden.308 Ett annat sätt att komma åt problemet var 
i början av tjugotalet att begränsa det offentliga stödet till bostads-
byggandet till stadsplanelagt område.309 Staden väntade åtskilliga år 
med att ingripa mot de usla sanitära förhållandena i de privatbyggda 
områdena i ytterstaden, för att slippa göra det under en lagstiftning 
som var alltför generös mot markägarna. Eftersom å andra sidan 
de boende i de oreglerade områdena hörde till fattigare skikten up-
pstod ur den politiken ganska snart en rättvisekonflikt med drag av 
klassmotsättning, samtidigt som högerrepresentanternna å sin sida 
inte var sena att utnyttja samma konflikt i en kampanj mot de tuffare 
stadsplanebestämmelser som utarbetades under tjugotalets lopp.310

*

I de områden som omfattades av stadsplanebestämmelserna up-
prätthölls emellertid en strikt enhetlighet.311 En viktig fråga blev  
koloni-stugeområdena, där tendensen att flytta ut till stugorna up-
pmärksammades.312 Under det tidiga tjugotalets stora bostadsbrist 
tvingades myndigheterna emellertid acceptera den typen av boende 
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i stor skala, vilket gav socialdemokraterna möjligheten att använda 
sig av kåkstadstemat: om inte kommunen bygger kommer kåkstads-
boendet, med allt vad därtill hör, att breda ut sig.313 Detta blev ännu 
tydligare i den diskussion som vid mitten av tjugotalet ledde till att 
staden gav sig in på att leda byggandet av småstugorna. Innan det 
projektet kom igång hade stugorna försetts med en hel del utrust-
ning, motiverad just med risken för att områdena annars skulle risk-
era att få en mer proletär, kåkstadsaktig karaktär än vad som egent-
ligen var meningen.314

  Även detta tema verkar ha etablerats bland egnahemsbyggarna själ-
va. Strax innan nyår 1915 mottog lantegendomsnämnden en skriv-
else från Enskedes fruktodlarförening som invände mot ett tillstånd 
till etablerande av en kioskrörelse i ett av egnahemmen. Problemet 
var att huset saknade källare och kioskägaren därför skulle tvingas att 
använda sin bakgård för en mindre lagerbyggnad, som enligt de klag-
ande skulle hamna alltför nära grannens tomtgräns. Det var, menade 
de 17 tomträttsinnehavare som undertecknat skrivelsen, ”absolut ett 
missgrepp att vid entrén till samhället gyttra ihop en mängd smärre 
byggnader och derigenom skapa ett intryck af  kåkstad, hvaraf  sam-
hället hittills icke burit prägel”. Inte heller den här gången lät sig 
nämnden imponeras av hur inbygggarna försökte använda den dis-
ciplinära diskursen i eget intresse.315

*

Det rådde under den tidigare delen av perioden en bred politisk 
enighet om att staden, med de olika legala möjligheter som stod till 
buds, direkt skulle bekämpa sammanblandning av människor utanför 
kärnfamiljens hägn, vare sig som inneboende eller i av alltför många 
trafikerade trappuppgångar.316 Motiven utvecklades, inte minst gen-
om att inneboendet från 1908 också kopplades till risken för tuberko-
lossmitta.317 Temat började dessutom användas i överförd betydelse. 
I en debatt om kommunalt understöd till en dansbana i Vasaparken i 
centrala Stockholm, var det ett flertal ledamöter som uttalade sig för 
avslag med motivet att ”det skulle blifva mycket svårt att hålla borta 
från denna bana vissa sämre element”.318 I april 1916 föreslog vidare 
högerns J Björling att stadsplaneprinciperna skulle ändras i ytterom-

rådena, så att hyreshusen och egnahemmen skildes åt och inte, som 
dittills varit fallet, blandades om varandra.319 Liknande åsikter kan 
anas i Herman Ygbergs farhågor i lantegendomsnämnden 1917, om 
att ett byggande av nödbostäder i Bromma skulle skrämma bort den 
”burgnare” del av befolkningen som närde planer på att bosätta sig 
i villasamhällena där.320 Ett intressant ifrågasättande av åtskillnad-
stemat inträffade 1912, när högerns Alma Hedin föreslog att staden 
istället för de länge diskuterade ungkarlshotellen skulle medverka till 
byggandet av övervakade men könsintegrerade arbetarbostäder av 
det slag som Stockholms arbetarhem drivit sedan 1890-talet. Det 
var, menade hon, ”ett sorgligt förhållande” att ”uppdela männis-
korna i olika grupper och i särskilda hus mer eller mindre strängt 
afstänga dem från varandra”. Socialdemokraten Knut Abel Teng-
dahl, Carl Lindhagens vapendragare i lantegendomsnämnden, intog 
i debatten den främsta positionen till förmån för ungkarlshotellens 
syfte att ”motarbeta den under inneboendesystemet florerande sede-
slösheten och dryckenskapen”. I ett mycket långt anförande citerade 
han bland annat en filantrop som ville jämställa inneboendets sam-
hällsupplösande kraft med de ”anarkistiska lärorna” och utvecklade 
därefter ett riskargument:

Intetdera af  dessa ungkarlshotell kunde tillfredsställa mig, men å 
andra sidan kunde jag inför mig själf  icke neka till det faktum, att 
de gjorde en viss nytta, ty här funnos dock sängplatser för 700 män-
niskor; och jag måste med bäfvan fråga mig, om icke det innebure 
ett afsevärdt socialt ondt, om man återigen skulle släppa dessa 700 
människor lösa på dessa arma familjer, som icke gjordt något ondt 
eller något, som berättigade att de skulle få inneboendets elände 
öfver sig igen.

Debatten innehöll emellertid ytterligare en intressant detalj, i det att 
en deltagare lyfte fram vad han ansåg vara inneboendesystemets för-
delar i ekonomiskt avseende, och det faktum att det till viss del alltid 
skulle förekomma, eftersom det fanns personer som av olika skäl 
fritt skulle välja att ha inneboende.321 Den inställningen förebådade 
den omsvängning som skulle komma när den tioåriga bostadskris-
en inleddes under världskrigets sista år. I september 1917 föreslog 
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stadens bostadskommitté genom dess ordförande högerpolitikern 
Jonas Folcker, att staden genom ett kommunalt bidrag skulle up-
pmuntra hågade familjer till mottagande av inneboende bostadslösa 
(familjer).322 Detta var ett förslag som mottogs med avsky av fram-
förallt Tengdahl, men det accepterades efter en stunds diskussion om 
en annan uteslutningsstrategi – nämligen att inskränka möjligheten 
för krigsflyktingar att bosätta sig i Stockholm.323 Inneboendet kunde 
även användas för att avstyrka åtgärder mot bostadsbristen, som skatt 
på ”överloppsrum” och bostadsransonering.324 Emellertid skedde en 
definitiv omsvängning efter 1920, när fastighetsnämnden anförde 
samma resonemang som ledamoten Erixson hade gjort 1912, som 
argument för att begränsa stadens del i bekämpandet av bostads-
brist.325 Under bostadskrisens värsta år blev det alltså vänsterns lott 
att ensamma anföra inneboendesystemets risker i akt och mening 
att utvidga det kommunala engagemanget, inför en bagatelliserande 
borgerlighet.326 När situationen något hade lättat vid trettiotalets 
början, var det inte minst hävandet av det ”ur social och moralisk 
synpunkt förkastliga inneboendesystemet” det socialdemokratiska 
borgarrådet ville betona.327

*

Ett sätt att teknikalisera diskussionen om hyreskaserner och trång-
boddhet var att koncentrera sig på de medicinska riskerna. So-
cialdemokraten Gustav Wahl gjorde 1915 ett av de första allvarliga 
försöken att sammankoppla frågan om kommunalt bostadsbyggande 
med bekämpandet av folksjukdomen tuberkolos.328 Wahl angrep se-
dan högern i den påföljande fullmäktigedebatten, för att den vägrade 
agera mot de hälsovådliga miljöerna. Detta Wahls initiativ var emel-
lertid samtidigt ett led i en kampanj för att höja bostadsstandarden 
genom att på sikt även för arbetarfamiljer bygga lägenheter större 
än de enrummare med kök eller mindre, som de allra flesta träng-
des i.329 Men det skulle dröja länge innan detta blev fallet. Under 
de sista världskrigsåren motionerade istället högerrepresentanterna 
om lättnader i regleringarna, både i inner- och ytterstaden.330 Bost-
adsbristen under decenniet efter världskrigets slut satte alla tidigare 
begrepp ur spel och diskussionen kom snart att istället handla om 

huruvida det var hälsosammare att bo i provisoriska nödbaracker 
i innerstadens periferi än i nödtorftigt vinterbonade kolonistugor 
(som flera hundra familjer gjorde under de värsta åren).331 Det var 
också ur den diskussionen som den första yttringen av en ny soci-
alkonservatism hördes av, lektor Hedströms motion om en större 
variant av kolonistugor, snart mer kända som småstugor, och mo-
tiverade med det orerande om ”vådor av sanitär och moralisk art” 
som då under några år varit vänsterns kännemärke.332

*

Under tjugotalet fortsatte även kategoridiskussionerna med 
oförminskad styrka. Ungkarlshotellskommitténs betänkande 1924, 
skrivet i nära samarbete med CSA, utmärkte sig för en detaljdiskus-
sion som fram till stadskollegiets betänkande hade resulterat i hela 
sju olika kategorier av ungkarlar som kunde tänkas vilja använda sig 
av hotellen (ogifta, inflyttade från landsbygden, oförvållat fattiga, ar-
betsovilliga, skötsamma som inte har råd med bättre, arbetare med 
rörliga arbeten och inneboende – den sista kategorin tillagd av kolle-
giet).333 Fullmäktigediskussionen kom emellertid inte att beröra des-
sa kategorier, utan handlade istället om det faktum att den stiftelse 
som skulle bekosta hotellet inte tillät att det förlades i närheten av ett 
hem för ensamstående kvinnor.334 Sådana hem, föreslagna av liberala 
Emilia Bromée 1920 och kommunisten Dagny Sundqvist 1929, mo-
tiverades för övrigt även de, i tjugotalets ömse ändar, med behovet 
av att motverka inneboendesystemet.335

*

Omedelbart efter att byggnadsverksamheten hade inletts på lante-
gendomarna började egnahemsägarna ansöka om mildringar av de 
hårda villkoren i tomträttskontrakten. Ett vanligt önskemål var att 
få inreda ett extra kök i villorna, för att kunna hysa in en eller flera 
andra personer utanför kärnfamiljen. Sådana ansökningar beviljades 
i enstaka fall, då och då uppdagades också att den typen av förän-
dringar genomförts olovandes, vilket föranledde krav på att inred-
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ningen skulle tas bort.336 I september 1910 redovisade nämndens 
direktör Meurling folkbokföringsuppgifter för Enskede, som visade 
en så hög befolkningstäthet att det var uppenbart att förbudet mot 
inneboende inte åtlyddes.337 Tomträttskassan gjorde 1913 ett försök 
att få ändra ett större enfamiljshus i Enskede till flerfamiljshus, eft-
ersom huset, som kassan återtagit exekutivt, visat sig svårt att vare 
sig sälja eller hyra ut.338 Riktig fart på extrainredningen blev det 
dock först efter kriget, i takt med att bostadsbristen växte.339 Vid 
en besiktning 1924 upptäcktes att en stor mängd kokvråar byggts 
utan tillstånd. Eftersom det nu inte var möjligt att ytterligare minska 
bostadsbeståndet beslöt fastighetsnämnden att tillvidare tillåta den 
typen av inneboende.340 Vid juletid 1926 gjorde stadsarkitekten Sig-
urd Wretlind en framställning till nämnden, om att den istället för 
dessa provisorier borde tillåta byggandet av tvåfamiljshus i stor skala 
på stadens egendomar. Dessa borde dock å andra sidan förläggas för 
sig, avskilda från enfamiljshusen, åt vilka man kunde reservera de 
bästa tomterna.341 
    Först 1928 hade situationen lättat så mycket att nämnden uppdrog 
åt fastighetskontoret att göra en utredning om hur staden skulle för-
fara mot det intensiva inneboende som utvecklats i egnahemmen.342 

Denna utredning, som presenterades i maj 1928, visade att det fanns 
496 extra kök eller kokvråar i egnahemmen, varav två tredjedelar 
eller 328 tillkommit utan lov. De flesta av dem låg på områdena söder 
om stan, i Brännkyrka/Enskede, där nästan 30 % av husen försetts 
med sådana möjligheter, medan detsamma bara gällde för knappt 5 
% av villorna i det mer välbärgade Bromma. I denna första värdering 
av situationen, formulerad av fastighetsdirektören Nils Hasselquist, 
var tonen hård och väl i linje med den disciplinära diskursen; det 
talades om att ”sätta respekt bakom orden” och i sista hand väc-
ka åtal för brott mot tomträttskontrakten. Argumentationen hade 
tre nivåer; för det första allmänna hänvisningar till enfamiljshusets 
sociala och ekonomiska fördelar, för det andra konstaterandet att 
extrarummen knappast kunde ”utgöra någon större dragningskraft 
på de bästa hyresgästerna” och för det tredje förslaget att de enda 
tillbyggnader som skulle kunna godkännas – och även dessa bara 
som en nödåtgärd och mot höjd avgäld – var de där ”fullständig 
avskildhet” kunde garanteras.343 Redan i den bifogade utredningen 

om hur stora avgäldshöjningarna borde vara, som skrivits av chefen 
för egnahemsavdelningen Axel Dahlberg, var dock tonen en annan. 
I den utredningen användes tydligt ett annat perspektiv på det soci-
ala än hos Hasselquist, i och med att det var Dahlbergs åsikt att de 
som skulle straffas med rivningsföreläggande inte var de som levde 
alltför intimt samman, utan de som hyrde ut för ekonomisk vinnings 
skull. Fastighetsnämndens åtgärder borde inte, menade Dahlberg, få 
drabba ”önskvärdheten för tomträttshavaren av att utan samman-
blandning av hushåll hava en nära anhörig person eller familj bo-
ende i huset eller dylikt”.344 När Dahlberg i oktober 1928 redovisade 
en ytterligare utredning, hade han också undersökt hur höga hyror 
som togs ut av de inneboende. Eftersom dessa snarast verkade vara 
tilltagna i underkant, och eftersom han nu bedömde de ”sanitära 
olägenheterna” – sociala dito förde han inte alls på tal – bara i ett 
fåtal fall verkade vara särskilt allvarliga, kunde i de allra flesta fall bara 
avgäldshöjningar komma på tal.345 Inte heller dessa kom emellertid 
att sättas i verket, eftersom bostadsbristen och arbetslösheten 1929 
på nytt gjorde att nämnden inte kunde riskera att utbudet av ex-
trabostäder minskade. Som Dahlberg inte utan belåtenhet framhöll, 
hade ”tydligen den rent moraliska pressning, som villaägarna varit 
utsatta för i syfte att få bort inredningarna, medfört ett tillfredsstäl-
lande resultat” i det att de vid en förnyad besiktning visade sig ha 
minskat i antal från 496 till 402.346

*

Som högermannen Juhlin-Dannfelt framhävde i en debatt om 
kolonistugeboendet 1924, fanns det också en stark opinion som 
föredrog kolonistugorna framför de träbaracker som kommunen 
ville ersätta dem med. På dennes uppmaning tvingades borgarrådet, 
socialdemokraten Sandberg, att läsa upp en resolution som antagits 
av ett enligt uppgift hundraprocentigt besökt medlemsmöte. Visser-
ligen kunde Sandberg gentemot detta anföra den motsatta uppfat-
tningen, uttalad av föreningarnas styrelser samlade till ett krismöte i 
Blå hallen i Stadshuset, men icke desto mindre var detta en opinion 
som staden måste ta hänsyn till.347
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*

Som framgått var inställningen till åtskillnadspolitiken mycket olika 
på de båda stadsplaneområdena. Medan brännkyrka/enskedebor-
na i all stillsamhet satte åtskillnadspolitiken ur spel, åtminstone un-
der tjugotalet i hög grad med nämndens goda minne, var den av 
stor vikt för brommaborna. I april 1917 vände sig Äppelvikens vil-
laägareförening till nämnden med klagomål över planerna att bygga 
trerumsvillor i området. Detta skulle för det första göra att ”samhäl-
lets karaktär av trädgårdsstad förryckas och Äppelviken mer komma 
att likna ett fabrikssamhälle”, för det andra att villorna skulle sakna 
de bekvämligheter som grannarnas hade försetts med, och för det 
tredje hindra samhällets utveckling. Den framställningen lämnades 
utan åtgärd, liksom en annan ett år senare med krav på rivning av 
en ”alldeles överbefolkad” tvätterskebostad.348 Denna önskan om att 
hålla främmande inflytanden borta från de delar som betraktades 
som trädgårdsstad fanns också i Enskede. Därifrån kom i november 
1915 ett par skrivelser från hyresgäster som protesterade mot planer-
na att hyra ut lokaler till Frälsningsarmén, då ”detta samfund på sina 
möten och öfriga sammankomster använda sig af  en bullrande och 
larmande sång och musik”. Undertecknarna ville också framhålla att 
deras motstånd inte var riktat enbart mot armén, utan var av prin-
cipiellt slag:

Äfven vilja vi framhålla det olämpliga i att till privata bostäder 
förlägga offentliga samlingssalar med dessas ständigt cirkulerande 
publik och däraf  följande otrygghetstillstånd. Vi bedja Landtegen-
domsnämnden beakta, att vi hyresgäster såväl som de flesta andra i 
Enskede boende, sökt oss hit just för att finna det lugn och den frid 
som detta samhälle i motsats till staden kan bjuda.349

Kapitel 8

Motsättningen mellan det borgerliga och det socialistiska blocket 
tog sig under tjugotalet i stor utsträckning uttryck i motsättningar 
mellan finans- och fastighetsförvaltningarna. Den av den radikale 
socialdemokraten Carl Lindhagen ledda lantegendomsnämnden 
slogs 1919 samman med innerstadens fastighetsförvaltning till fas-
tighetsnämnden, vilken alltså även inom sig själv kom att härbärgera 
den motsättning mellan den äldre och den reformistiska periodens 
markpolitik, som utgjorde grunden för konflikten mellan finans- 
och fastighetsförvaltningarna. Vidare kom den 1923 inrättade stad-
splanenämnden att på många sätt omfatta en liknande uppfattning 
om markpolitiken som det borgerliga blocket. En ansenlig del av 
den politiska verksamheten under den senare delen av perioden kom 
därför att handla om gränsdragningskonflikter mellan de olika för-
valtningsgrenarna, konflikter som också gärna koncentrerades i ut-
nämningsärenden och personangrepp.350 
   En ytterligare konsekvens av den konflikten var att fastighetsnämn-
den riktade hårda angrepp mot att det var finansförvaltningen som 
utsågs stadens ledamöter i den från 1916 praktiskt taget helt kom-
munalägda tomträttskassan, vilken stod för bolånen på kommunens 
mark. Först från 1928 lyckades det fastighetsförvaltningen att med 
socialdemokratisk hjälp få tillsätta en egen ledamot i kassan – in-
flytandet stärktes då ytterligare genom att stadsfullmäktige också till-
satte det socialdemokratiska borgarrådet som ledamot i kassan.351 I 
det sammanhanget framhöll både kassans styrelse och drätselnämn-
den att de såg en särskild fördel i att kassans administration genom 
bolagsformen var undandragen offentlig skärskådan, bortsett från 
sedvanlig revision.352 Detta var ett gammalt argument, som sedan 
länge också använts av högern gentemot förslag om att kommunen 
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i egen regi skulle bygga bostäder åt de sämst ställda:

Om Stockholms stad skulle uppföra en byggnad med så små rum 
som Aktiebolaget Vanadislunden tillåtit sig, då skulle vi få höra en 
kritik i stadsfullmäktige, som icke vore synnerligen behaglig att höra. 
Vi måste räkna med större mått, och då blir också det s. k. eldstad-
spriset dyrare.353

*

Redan 1919 hade det av den liberala reformrörelsen dominerade 
Svenska stadsförbundet presenterat en utredning signerad Yngve 
Larsson, vilken från 1920 som kanslichef  (stadssekreterare) på 
stadskollegiet var stadens högste tjänsteman. I utredningen uttryck-
tes uppfattningen att som en reaktion mot det ökade demokratiska 
inflytandet för arbetarrörelsen borde de utbildade tjänstemännens 
inflytande öka på politikernas bekostnad.354 Detta föranledde en de-
batt i fullmäktige året efter om antalet självskrivna – det vill säga 
tjänstemän – i den stadsplanenämnd som var på väg att tillsättas. 
Meurling framhöll där följdriktigt att ”ingen social verksamhet och 
inga sociala önskemål över huvud kunna bedrivas eller tillgodoses 
utan tekniska hjälpmedel”. Lika följdriktigt var det socialdemokraten 
Carl Lindhagens mening att:

Särskilt beträffande sociala frågor bör väl gälla, att vederbörande 
skola väljas efter sin fallenhet för uppdraget och att man bör söka 
taga hänsyn till den genom tilltagande ålder ofta minskade kontak-
ten med dagens realiteter och de principer, som uti ifrågakomna 
avseende kunna anses vara vägledande. Att beröva sig denna mö-
jlighet att kunna välja personer med särskild fallenhet och förmåga 
för uppdraget i fråga anser jag vara att återfalla i medeltiden.355

Lindhagen gjorde ett försök att introducera politiska val även av 
tjänstemännen i samband med att stadsfullmäktige i oktober 1920 
beslöt att lämna ett visst stöd åt det av den liberala reformkretsen 
runt CSA föreslagna social- och kommunalpolitiska institutet, för 
utbildning av främst kommunal administrativ personal (nuvarande 

Institutet för socialt arbete vid Stockholms universitet). Den formul-
ering han föreslog för beslutsmotiveringen erinrar visserligen i första 
hand om det äldre tiders klientsystem inom administrationen, som 
nu började vika:

Det är den i tjänsten ådagalagda praktiska dugligheten, det goda 
omdömet, medkänslan och det goda hjärtat, vilka böra vara den 
kommunala tjänstemannens viktigaste kvalifikationer.356

I praktiken måste den emellertid, för att låta sig iscensättas, ta for-
men av politiska val av åtminstone de ledande tjänstemännen, med 
andra ord det närmande mellan de beslutande och den verkställande 
makten som inletts med borgarrådstjänsterna. I sin argumentation 
under fullmäktigedebatten (som han förlorade), utvecklade Lindha-
gen vad som närmast kan beskrivas som ett program för den (so-
cial)demokratisering av tjänstemannastaben, som Bo Rothstein i 
sin avhandling Den socialdemokratiska staten beskrev för statsför-
valtningens del.357 Det handlar om ett angrepp på den byråkratiska 
struktur som socialdemokraterna ännu inte hade haft tillfälle att bör-
ja förändra:

På detta sätt skulle dessutom lätt komma att stärkas, vad jag skulle 
vilja kalla makulaturismen och socialbyråkratien i samhället, före-
teelser, som vi verkligen måste ganska noga fästa uppmärksam-
heten vid, då de hota att växa oss över huvudet och slutligen kanske 
förkväva allt framstegsarbete. Vi måste ge akt på detta högskolemäs-
siga, systematiska utredningsarbete, vid vilket man fördjupar sig i 
det oändliga, så att slutligen, när själva saken skall bli tillgodosedd, 
kommer det icke fram mer än en liten råtta utav det stora, mycket 
kostsamma och med mycket tidsspillan hopbragta berget av lun-
tor.358

I föredragande stadssekreteraren Yngve Larssons ögon såg saken 
annorlunda ut:

Det kräver av honom en helt annan kunskapsutrustning än förut, 
det kräver av honom en kunskap om och en inblick i det sociala och 
ekonomiska livets företeelser, och denna kunskap lär han näppeli-
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gen kunna vinna genom ett ensidigt detaljarbete på rummet. Han 
torde kunna vinna den endast genom ett ingående mera teoretiskt, 
låt oss säga vetenskapligt studium av dithörande ting.359

Även om demokratiseringen av byråkratin när allt kom till kritan 
fick mindre dramatiska former än de inledande diskussionerna kan 
förleda oss att tro, återkom mot slutet av tjugotalet med jämna mel-
lanrum en konservativ kritik av en utnämningspolitik, som ansågs 
ta mindre hänsyn till kompetens än till engagemang.360 Såväl från 
vänster som från höger förekom också hot om att dra sig tillbaka 
från de verkställande organen, när det inflytande de tyckte sig ha där 
inte längre räckte till.361 Men vid sidan av detta fanns också inom so-
cialdemokratin en principiell kritik mot den byråkratiserade politik-
en, som, menade Lindhagen, Ström och advokaten Georg Branting 
i en motion 1928, förstärkt genom det ökade statliga överinseendet 
över kommunen riskerade att rycka undan själva grunden för ar-
betarrörelsens maktutövning:

Genom den starka byråkratiska kontrollen, som måhända förr 
kunde lättare fördragas, är fara värt att medborgarandan upplöser 
sig i privategoismens smådelar, intresset för allmänna angelägen-
heter måste tvina under trycket av ett starkt utvecklat ämbetsman-
navälde och den naturliga medborgerliga frihetskänslan finner icke 
utlopp.362

*

Forskningen är enig om att det tog avsevärd tid för den so-
cialdemokratiska majoriteten att etablera sin bostadspolitiska up-
pfattning i stadsfullmäktige – och inte bara beroende på konsti-
tu-tionella hinder.363 Att det skulle bli så kunde anas tidigt. Under 
1900-talets första decennium var bostadspolitikens expansion i 
första hand en sak för vänsterliberaler och socialkonservativa, om 
än ivrigt understödd av de fåtaliga socialdemokraterna. När så det 
första valet efter 1907-09 års rösträttsutvidgning fört en betydligt 
större socialdemokratisk representation till fullmäktige, rådde ändå 
viss tvekan. Detta markeras av hur den första socialdemokratiska 

partimotionen i bostadsfrågan, daterad oktober 1910, inleds med en 
verklighetsbeskrivning hämtad från 1903-07 års bostadskommitté, 
med andra ord de objektifierande och disciplinerande resonemang 
som vi såg så många exempel på tidigare.364 Eftersom det dröjde till 
sommaren 1917 innan denna motion behandlades kom dessa pers-
pektiv att behålla sin ställning ännu längre, samtidigt som det faktum 
att den så länge fick ligga overksam gav ett entydigt belägg för att 
den typen av vädjanden inte längre var effektiva.365

   Till en del berodde detta på att maktförhållandena inte var så gy-
nnsamma för arbetarpartierna som det vid en första anblick kunde 
verka. Även om den socialdemokratiska majoriteten under hela tju-
gotalet var stabil i stadsfullmäktige, efter flera års om än inte kontinu-
erligt samregerande med liberalerna, växlade regeringarna betydligt 
mer på statlig nivå. Det satte sina spår bland annat i ett otillräckligt 
stöd till bostadsbyggandet. Vidare begränsades de politiska mö-
jligheterna av 2/3-regeln, som ställde den regerande majoriteten in-
för valet att antingen acceptera de borgerliga reservanternas beslut, 
eller också finansiera bostadsbyggandet med skattepengar. Eftersom 
kommunalskatten var och är proportionell var det senare en utväg 
som drabbade de egna väljarna hårt. 
   Även om det, som Rolf  Karlbom visat, fanns en kommunalsocial-
istisk tanketradition inom socialdemokratin sedan 1890-talet, var det 
första kommunalpolitiska programmet, fastställt 1905, i allt väsen-
tligt en upprepning av de den vänsterliberala oppositionens krav. 
Det första självständiga socialdemokratiska kommunalpolitiska pro-
grammet, fastställt 1911, hade i stora stycken också utformats av den 
avhoppad vänsterliberal, CSA-pionjären Yngve Larsson, uppenbart 
påverkad av Carl Lindhagens jordpolitiska idéer. Larsson hade dock 
redan 1907, på uppdrag av CSA och dess eldsjäl liberalen von Koch 
skrivit en engagerad plädering för kommunalsocialismens principer, 
vilken också användes som bilaga till en motion inlämnad 1907 av 
von Koch och Knut Källeberg.366 Ändå blev detta, med dess uttalat 
socialistiska ambition på både de mark- och bostadspolitiska om-
rådena, den radikala höjdpunkten. Under CSAs bostadskongress i 
Stockholm 1916 var denna radikalism redan under attack i en tyd-
lig skism mellan kommunalsocialister och självförvaltare knutna till 
den liberalt inspirerade kooperativa rörelsen. Som Håkan Forsell har 
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visat markerade redan 1919 års lokala kommunalpolitiska program 
för Stockholms stad en tydlig reträtt, där socialiseringsambitionerna 
ersatts av ett reformistiskt institutionellt perspektiv, med olika typer 
av stödinsatser främst riktade till den kooperativa sektorn och ökat 
samarbete med staten som viktiga medel. Den politik som följde 
bekräftades i 1928 års kommunalpolitiska program på riksnivå, där 
socialiseringstankarna visserligen i hög utsträckning fanns kvar, men 
underordnades en principiell föresats om ”affärsmässig drift” av den 
kommunala verksamheten. 
   Den socialdemokratiska kommunalpolitiken karakteriserades, kon-
staterar Kjell Östberg, under tjugotalet av en återkomst för 1880-ta-
lets kommunala sparsamhetspolitik, där de socialdemokratiska och 
de borgerliga grupperna närmast tävlade i att visa omsorg om de 
kommunala finanserna. Först sedan socialdemokraterna i början 
av 1930-talet erövrat regeringsmakten på nationell nivå skedde en 
förändring, som dock inte var större än att partiet i 1944 års program 
ansåg sig föranlåtet att uttrycka sitt missnöje över långsamheten i 
det kommunala förändringsarbetet.367 En förklaring som genast in-
finner sig, och som anförs av Kjell Östberg, är det faktum att de 
socialdemokratiska kvinnorna i stor utsträckning hölls utanför det 
kommunalpolitiska arbetet. En studie av den tidens kvinnoklubb-
sprotokoll visar ett stort intresse för en radikalare politik av det slag 
som 1911 års program föreskriver.368 Det kommunalpolitiska ge-
nombrott som kom under efterkrigstiden sammanfaller också, enligt 
Östberg, med ett ökat kvinnligt deltagande, föregripet av många års 
arbete i offentligheter som samtidigt som de undanhållits politisk 
beslutsmakt naturligtvis också stått friare gentemot de starka offen-
tligheterna.369 Den långa kommunalpolitiska samarbetsperioden i en 
stark offentlighet med tydliga restriktioner hade, får vi anta, den dub-
bla effekten att både demokratisera högern och att avdemokratisera 
vänstern.370

   Under tjugotalets period av relativ maktlöshet kunde det förekom-
ma att socialdemokrater som varit med ett tag till och med efterlys-
te den gamla fördemokratiska högerns socialkonservativa engage-
mang.371 Att en sådan återgång inte var möjlig är dock tydligt. En 
avgörande förändring inträdde förmodligen redan med Stockholms 
statistiska kontors inrättande 1905. Det tog ytterligare några år, men 

1908-09 och framåt kom den politiska debatten i stadsfullmäktige i 
allt större utsträckning att föras med hjälp av statistiska redogörelser. 
Det säger sig självt att den typen av representationer hellre lånar sig 
till en ekonomisk – ”affärsmässig” – argumentation.372 Givetvis inne-
bar detta också en maktförskjutning till kanslierna, eller de politiker 
som med hjälp av lämpligt avpassade instruktioner visste att utnyttja 
dem, i takt med att siffermaterialet växte i omfång och komplexitet. 
Detta fick 1928 högermannen Mårten Granqvist att fordra att de 
ansvariga politikerna i de verkställande nämnderna skulle ta med de 
vid den tiden rejält tilltagna utredningarna i sina utlåtanden, på det 
att de också inför revisionen skulle ansvara för att uppgifterna var 
korrekta (och därmed tvingas att sätta sig in i dem).373 Istället för de 
fantasifulla projektioner som tidigare präglat politiken konstruerades 
nu ett flitigt använt allmänintresse, som presenterades i två varianter: 
en avpassad för den regerande riktningen, en för den oppositionella. 
Den förra bestod i påståendet att ett oppositionellt agerande skulle 
skada gemensamma och beslutade kommunala intressen, som ex-
empelvis när socialdemokraterna i drätselnämnden förklarade sig 
vara tvungna att ansluta sig till högerns uppfattningar av omsorg 
om kommunens ekonomi.374 I den andra varianten handlade det om 
att demokratiseringen innebar att kommunen i fortsättningen hade 
ett ansvar för att samtliga invånare skulle skyddas från att orättvist 
drabbas av politiska beslut.375
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Kapitel 9

Bostadspolitiken dominerades 1900-1930 över hela Västeuropa av 
två frågor. För det första genomdrivandet av nya stadsbyggnadside-
al. Det sena 1800-talets täta kvartersstad ersattes av ett mer utspritt 
stadbyggande, där trädgårdstaden, egnahemmet, regionalismen 
och de nya kommunikationsmedlen var viktiga delar. Markpoli-
tiken blev både symbol och verktyg för dessa strävanden. För det 
andra av tvekande och motsägelsefulla ansatser till ökat offentligt 
ansvarstagande för bostadsförsörjningen. Den tredjedel av perioden 
som präglades av första världskriget och dess efterverkningar satte 
naturligtvis sin prägel på den utvecklingen – men faktiskt också på 
stadsbyggandsidealen.
   Historikern Alf  Johansson menar sig kunna konstatera att ansträng-
ningarna innan första världskriget verkligen ser ut att ha burit frukt. 
Sett över hela riket verkar byggandet, efter att innan sekelskiftet på 
ett katastrofalt sätt ha avstannat, vid det laget laget ha befunnit sig 
i en kontinuerlig acceleration.376 Dessvärre var en oproportionerlig 
del av byggandet ännu större lägenheter, alltför kostsamma för ar-
betarklassfamiljer. Under perioden innan 1910 ökade därför hyrorna 
snabbt i Stockholm, vilket indikerade en allvarlig bostadsbrist. Boen-
detätheten, som i Stockholm hade ökat från 130 personer per 100 
eldstäder (rum inkl kök) år 1868, till 140 år 1900, hade 1910 sjunkit 
tillbaka till 127 personer.377 Det var naturligtvis illa nog, och de kom-
munala åtgärderna var knappast ens tillräckliga för att kompensera 
för de bostäder som försvann i de allt intensivara rivningarna av sta-
dens kåkar på innerstadens regleringstomter. 
  Det enda betydande kommunala engagemanget gällde egnahem-
men i Enskede och Bromma – och på samma sätt såg det ut i de 
övriga större städerna i landet.378 De kommunala ingripandena in-



skränkte sig till rena undantagsåtgärder, och till de åtgärder som 
kunde motiveras med stadsdisciplinerande skäl, med arbetarklassens 
integration genom hjälp till självhjälp.379 När så kriget kom, och med 
det en våldsam inflation, rasade det kommersiella byggandet snabbt 
ihop, eftersom det till stor del var baserat på småkapital. Produk-
tionen krympte med en tredjedel under krigets första år, fram till 
1918 hade det i Stockholm sjunkit från 10 000 lägenheter byggda 
1914 till en femtedel, eller 2 000.380 Den bostadskongress som CSA 
samlade i Stockholm 1916 summerade, menar Johansson, vad den 
liberala reformrörelsen lärt sig under ett och ett halvt decennium. 
Kongressens diskussioner ledde 1917 fram till ett subventionspro-
gram, där staten med ren subvention skulle stå för två niondedelar av 
kostnaderna vid nybyggnader, under vissa villkor, och kommunarna 
för ytterligare en niondedel. För ändamålet inrättades Statens bygg-
nadsbyrå, men besluten togs på kommunal nivå. Även om de statliga 
anslagen var alldeles för små – besluten togs med stor tveksamhet 
(av en ännu fördemokratisk riksdag) och, menar historikern Thord 
Strömberg, till ackompanjemang av revolutionära stämningar som 
hotade att sprida sig från öster och söder – fick åtgärderna en viss 
byggnadsteknisk betydelse.381 Som Johan Rådberg betonar var de 
hus som byggdes med de offentliga stödpengarna fram till 1920 un-
dantagslöst låga hus med högst tre våningar, stadsplanerade antingen 
som friliggande hus, eller som storgårdskvarter, med betydligt större 
grönytor än vad som varit regel under de föregående decennierna. 
För Stockholms del passade det bra att få de första större hyreskvar-
teren på lantegendomarna byggda under den här perioden.382 Som 
Eva Jacobsson påpekat var detta också bostadsföreningarnas stora 
tid, och det kan mycket väl tänkas att resultatet av stödpolitiken blivit 
än magrare om inte den rörelsen kunnat träda in.383

   Den korta perioden av något som skulle kunna kallas krigskommu-
nalsocialism med offentligt stöd till bostadsbyggandet och från 1917 
också hyreskontroll (för nybyggda hus) kom inte att sätta särskilt 
stor prägel på utvecklingen framgent. Detta är åtminstone vid första 
anblicken lite förvånande. Efter valen 1920 hade socialdemokraterna 
både regeringsmakten – visserligen i minoritet – och en vänsterma-
joritet (48 s och 3 vs av 100) i stadsfullmäktige. Ändå gick avvecklin-
gen av den offentliga interventionen på bostadsmarknaden fortare 

i Sverige än i de flesta jämförbara länder.384 Det var uppenbart att 
ambitionerna skruvats ner. Redan i den motion som ledde fram till 
1912 års statliga bostadskommission hade den socialdemokratiske 
ekonomen Gustaf  Steffen framhållit att samhället dels måste ”hin-
dra vissa ekonomiska och materiella förhållanden inom befolknin-
gen att nedsjunka under en viss nivå (detta är minimistandardpolitik-
en), samt dels däruti att samma organiserade samhällsmakter sträfva 
att steg för steg höja dessa lägsta tillåtna standards af  lefnads- och 
arbetsförhållanden inom befolkningen.”385 Han uttryckte därmed 
den offensiva politik som slagits fast i 1911 års kommunalpolitiska 
program, och dess ambition att ”från bostadsmarknaden undant-
ränga den kapitalistiska produktions-metoden eller motverka dess 
skadliga följder”.386 Men detta var också en strategi som utarbetats 
av sekelskiftets vänsterliberaler, av vilka vid tjugotalets början Yn-
gve Larsson omfattade liberalismen (men var anställd som opolitisk 
tjänsteman vid stadskollegiet) och Carl Lindhagen fram till 1920 
var vänstersocialist, och inte återvände till socialdemokratin för-
rän 1924. Som nämnts var det program för Stockholms stad som 
socialdemokraterna presenterade 1919 ett steg tillbaka vad radika-
liteten beträffar (förmodligen en direkt följd av att Lindhagen inte 
haft något direkt inflytande över det).

*

Även om socialdemokratin skulle bjuda hårt motstånd både i riks-
dagen och i stadsfullmäktige vid avvecklingen av både hyresreglerin-
gen (1922-24) och det statliga stödet till byggandet (1923-24, med 
ytterligare debatt om lånefondens permanentande 1924-25, fram till 
dess avskaffande 1929) är det ändå de åsikter som verkar ha varit 
gemensamma för socialdemokrater och de borgerliga partierna, som 
verkar ge den tydligaste bilden av den tidens syn på bostadspolitiken. 
För det första det faktum att båda sidor verkar ha accepterat den 
bild av den långsiktiga stadsutveckligen som Socialstyrelsen redo-
visade 1920 och 1922, och som gick ut på att stadstillväxten hade 
avstannat, och städerna till och med skulle kunna tänkas minska i 
volym framöver.387 Till detta lät man lura sig, säkert dels av de starka 
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antiurbana stämningarna, dels av ett tillfälligt utflyttningsöverskott 
för Stockholms del under de sista krigsåren.
   För det andra åsikten att egnahem var den överlägsna boendefor-
men, och att införandet av åttatimmarsdagen motiverade att det stat-
liga stödet från 1921 (året innan hade byggandet nästan helt avstan-
nat på grund av konflikter) helt riktades till dessa.388 Detta innebar 
naturligtvis att de sämst utsatta lämnades helt åt sidan och så sent 
som 1925 fanns det bara i de största städerna över 6.000 person-
er inhysta i olika kommunala asyler.389 Detta gav också bränsle till 
de förlamande konflikter mellan socialdemokratiska ”kooperativis-
ter” och vänsteroppositionen i hyresgäströrelsen, som skulle vara 
decenniet ut.390 När den liberala bostadspolitiken var fullständigt 
restaurerad under senare delen av tjugotalet byggdes visserligen en 
stor mängd smålägenheter, men till hyror som var bland de högsta 
i Europa.391 Det höga hyresläget lär också ha underlättat den natio-
nella bostadskooperationens, HSB:s, expansion, som både gav dess 
ledning kraft att manövrera ut vänstern i hyresgästföeningen och, 
vilket Johan Rådberg påpekat, lät den alliera sig med fastighetsägare-
intressena och de funktionalistiska arkitekterna i tillbakarullandet av 
de utspridningsinriktade stadsplaneidéerna.392 

*

Den tomträtt som beslutades av riksdagen 1907 hade tre syften - den 
skulle göra det lättare för mindre bemedlade att bygga egnahem, den 
skulle låta kommunen inkassera markvärdestegringen och den skulle 
också underlätta för kommunen att göra framtida omregleringar. 
Redan i riksdagsdebatten, men framförallt på lokal nivå etablerades 
dock snart en ytterligare uppgift, nämligen att låta de kommunala 
myndigheterna i detalj utforma exemplariska bostadsområden, där 
dessutom, genom att marken ägdes av kommunen, ett viktigt mo-
ment av marknadsekonomiskt inflytande kunde undvikas. Tomträt-
ten fick därigenom en social eller samhällsförändrande betydelse: 
den utgjorde ett moment av tvång (undan ett annat tvång), avsett att 
etablera en miljö som i sin tur skulle gynna livsstilar och praktiker 
som på politiska och ideologiska grunder ansågs överlägsna dem 
som uppstod spontant i en marknadsekonomisk omgivning. Allt 

detta utan att därför direkt behöva ingripa mot förgripliga livsstilar 
(vilket var det konservativa alternativet). Att dessa ambitioner fanns, 
och i varierande utsträckning, beroende på ekonomiskt utrymme, 
också utövades hoppas jag ha kunnat belägga. Tomträtten kom på 
detta sätt också att definieras mot fientliga inflytanden från olika 
håll. Den politiska liberalismen dömde ut den som stridande mot 
grundläggande ekonomiska lagar, en liknande misstro fanns även 
hos bankkapitalet. Från stadens administration, som ställdes inför 
en fullständig förändring av regleringsstrategin, kom opposition mot 
det faktum att tomträtten i praktiken medförde både realkostnader 
och en omfattande kommunal skuldsättning. Tomträttsinnehavar-
na utsattes för höga avgälder och reguleringar (som visserligen så 
småningom undanröjdes av inflationen). Båda typerna av opposition 
kunde dock hanteras genom att tomträttens sociala område i Stock-
holm inskränktes till ett minimum – den skulle, hette det, göras så 
lik äganderätt som möjligt – vilket å ena sidan innebar att den mötte 
mindre ideologiskt motstånd, och å andra sidan minimerade dess 
realkostnader. 

*

Tomträtten och trädgårdsförstäderna tog några av de första stegen 
mot bostadspolitikens socialisering. Den processen fortsatte senare 
med kommunala eller allmännyttiga bostadsbolag, som i samver-
kan med kommunalt planmonopol och statliga lånegarantier gjorde 
bostadsbyggandet nästan helt till en samhällelig, eller om man så vill, 
social angelägenhet. Kulmen nåddes i mitten på sjuttiotalet, sedan 
dess har det här maskineriet inte bara monterats ner. De stadsform-
er det gav upphov till har också börjat gröpas ur och och förändras 
genom privatiseringar, utförsäljningar, nytrafikering av bilfria gårdar 
och förtätningar (det vill säga, privatisering av allmänt tillgängliga 
stadsrum). I allt väsentligt är vi tillbaka i den situation som rådde vid 
förra sekelskiftet och bostadskrisen i storstäderna har permanentats.
     Problemen är i grunden desamma: människor trängs ihop och 
klasser sprids ut, och det ekonomiska systemet innehåller inga 
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lösningar som inte förvärrar problemen. Om något, hanteras de 
istället med ökad repression, i form av register, en militariserad po-
liskår och arméer av olika typer av privatanställda väktare. Den in-
direkta, mjuka styrning som det tidiga nittionhundratalets stadspla-
neidéer försökte sätta i verket finns det inte länge rum för (bortsett 
från ett allmänt tal om ”nolltolerans” mot allehanda störande inslag 
i stadsbilden).
  Tomträtten förknippas idag antingen med cityfastigheter eller med 
åttiotalets våldsamma avgäldshöjningar för egnahem, som sedan 
snabbt friköptes (och gentrifierades). Men när den skapades var det 
som ett verktyg för att bygga inte bara bostäder, inte bara stad, utan 
ett nytt samhälle. Det finns mycket att säga om de idéer som bar 
fram den, men värt att bevara är ändå tanken att det går att bryta 
marknadens makt och forma världen, såväl materiellt som i förhål-
landena människor emellan, som en tillsammans bestämt att en vill 
ha den.

Exkurs: när staden var vår fiende

Redan Fredrika Bremer hade på sin tid klagat över rastlöshet och oro 
i ögonen på invånarna i New York.393 Den kanske mest kände rep-
resentanten för antiurbanismen i svensk litteratur var annars Viktor 
Rydberg (1828-95). I 1870-talsdikten Prometeus och Ahasverus394 
manar han fram en bild av industristaden som inkarnationen av det 
”människobränningens larm” han i dikten Drömliv från samma tid 
ställde mot den friare och mer naturenliga lantligheten.395 Rydberg 
kom sedermera att anföras som en föregångare bland antiurbanis-
ter över hela det politiska fältet. Denna antiurbanism är i hög grad 
glömd idag, och det finns anledning att påminna om hur mäktig den 
en gång var. Jag ska i denna exkurs kort ge några illustrationer ur en 
något senare generation, med i övrigt vitt skilda politiska positioner 
från socialdemokrati till agrarkonservatism.396 Om man bara är in-
tresserad av stadsplanering kan man tryggt hoppa över den, men jag 
ville ge en aning ändå om de idéer som var i svang vid den här tiden. 
De tre personer jag valt utmärks av att de visserligen ägnade sina liv 
åt helt olika yrken - en diktare, en läkare, en universitetsprofessor, 
alla dock livligt politiskt aktiva - men alla hörde hemma i de fria 
yrken, inom den kår av experter som ännu inte integrerats i statsap-
paraten och därför var delvis politiskt hemlösa, men desto aktivare 
i konstruktionen av den nya föreställda gemenskapen.397 Kort sagt, 
personer som rekryterats till det sociala fältets expertkår.

FORSSLUND

Den förste av dem, vänsterifrån sett, är grosshandlarsonen Karl-Er-
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ik Forsslund (1872-1941), grundare av Brunnsviks folkhögskola, 
författare, lärare, journalist och amatöretnolog. Efter sin filosofie 
licentiatexamen i Uppsala 1897, med konst- och litteraturhistoria 
som huvudämne, ägnade han ett enligt uppgift bohemiskt år åt Al-
bert Engströms tidskrift Strix. Han gifte sig sedan med grosshan-
dlardottern Sofia (”Fejan”) Öhman och slog sig 1898 ner på en 
bergsmansgård utanför Ludvika, godhetsfullt upplåten av svärfar. 
Grosshandlare Öhman lämnade också bidrag till Folkets hus i Lud-
vika, där Brunnsviks folkhögskola bedrev sin verksamhet de första 
åren.398 Forsslund hade redan 1896 debuterat med prosasamlingen 
Skog och försörjde sig som författare under större delen av sitt liv, 
bortsett från perioden 1907-1912 när han var rektor för folkhögsko-
lan. På Bernhard Erikssons uppmaning kandiderade han 1902 som 
socialdemokrat till riksdagens andra kammare, men blev inte vald. 
Diktsamlingen Arbetare från 1902 var länge bland de mest utlånade 
på folketshusbiblioteken och han medarbetade i Per Albin Hans-
sons tidskrift Fram. För den skull var han inte marxist, inte ens av 
den uttunnade form som var vanlig inom tidens socialdemokrati. Till 
hans belagda inspirationskällor hörde en så blandad församling som 
Herbert Spencer, William Morris, Henry David Thoreau och Ernst 
Haeckel (vilken han även översatte till svenska), samt konst- och 
familjedebattören Ellen Key, konstnären Gustaf  Ankarcrona och 
arkitekten John Åkerlund. En nära anslutning till både anglosach-
sisk utopism och tysk hembygdsskyddsrörelse gav hans socialistiska 
åskådning - så länge den nu varade - egenartade drag.399

   Genombrottet kom med den självbiografiska romanen Storgården 
(1900). I dess andra avsnitt introduceras hans antiurbanism. Han 
demonstrerar tydligt den oro som framkallas av mängden av förnim-
melser, och som den tyske sociologen Georg Simmel i sin berömda 
essä Storstäderna och det andliga livet 1903 skulle karakterisera som en 
”intensifiering av nervlivet”.400 I massans ensamhet tappar storstads-
bon bort sig i myllret av människor:

Jag går där i vimlet i oro och ångest och vet ej hvi denna oro skälfver 
i mig, ej varifrån denna ångest kommer. Då hör jag ett sus öfver mitt 
hufvud - jag känner något stort, tungt, mörkt falla öfver mig från 

höjden. Jag går som insvept i en svart sky mitt i det brokiga myllret. 
Jag irrar husvill, okänd, en främling utan hem och utan mål mitt 
ibland de brådskande, krälande stadsmyrorna.401

Följden av denna uttalat moderna upplevelse är jagets fragmenter-
ing, att personligheten inte går att hålla samman:

Jag känner alla dessa andra nöta sig mot mig, för hvarje gång fastnar 
en bit af  dem på mig, till sist blir jag bara en mosaik af  slika småbitar 
som ursprungligen tillhört andra. Och själf  har jag väl på samma 
sätt splittrats i smådelar som klibbat sig fast vid andra, en här, en 
där.402

Men det är inte bara människorna som är fientliga; hela den byg-
gda miljön i sin konstgjorde uppenbarelse, sin livlösa uppradning, 
konstrueras i texten tillsammans med modernitetens hedonism och 
egoism403 till ett dödligt odjur, i Viktor Rydbergs efterföljd en jätte-
lik spindel.404 Odjuret markerar kulturell nedgång och katastrof, ett 
återvändande till naturen. Men inte den idylliska pastoralen utan den 
vilda farliga naturen; så är det inte heller från den omvårdande mod-
ern den lånar drag, utan från en sexuellt initiativtagande, utmanande 
kvinna:

Det är glittrande droppar af  svett, hvilka prässas ut genom hennes 
hud, där hon vrider sig i slö vällust under mörkrets våldsamma om-
famning. Det är heta droppar af  de giftiga vätskor, hvilka fylla den 
stora svarta spindelns inre - de lysa och locka, från alla håll komma 
fjärilar och bin flygande, de tro att dropparna äro honung, men de 
äro gift som rusar och bedöfvar; och så sitta de kräken där förla-
made och slå ned med vingarna och trassla in sig alltmer och mer i 
nätet - detta nät af  oräkneliga glänsande silfvertrådar, som den stora 
svarta spindeln spinner runt omkring sig, allt vidare och vidare.405

Ett tredje tema är den rasande individualismen, hur stadens männis-
kor som likar ställts att kämpa mot varandra i en kamp för tillvaron, 
i en omgivning där kulturell förankring och, framförallt, besuttenhet 
inget betyder:
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Här finns icke lugnet, icke kärleken, icke helheten. Här är allt sty-
ckat, splittrat, halft. Här är hvarje människa endast en liten skruf  i 
den stora maskinen, kan endast utveckla en enda liten sida af  den 
stora, härliga organismen människa. Här komma skrikande vindar 
från alla väderstreck och draga oss hit och draga oss dit och vilja in-
billa oss att vi äro som de, att vi kunna lefva ett jäktande kamplif, ett 
hetsat kapplöpningslif, ett kringstrykarlif  som ej är fästat vid något, 
ej älskar sig in i något, ej eger något.406

Liksom Rydberg utgjuter sig Forsslund gärna över arbetarkvarter-
ens elände, ”denna sammangyttring, denna myrstacksträngsel, denna 
sillpackning med påföljande slagsmål och hat och elände och skämd 
luft”.407 Men lika fast naglar han vid den andra polen i det klassklu-
vna samhället, ”det råa massföraktets, det vämjeliga själfkära snobb-
föraktets hvassa piggar”,408 liksom alla den globalt expanderande 
kapitalismens urbana attiraljer; parker, promenader, idrott och veloc-
ipeder, skyskrapor och hyreshus; allt, menar han, blott onödiga och 
onyttiga påhitt.409 Detta markerar att hans analys av storstaden är just 
antimodern, och står i motsatsställning till den tidens allt starkare 
polarisering efter klasspolitiska linjer.
  Istället vänder han sig till den pastorala motpolen, hemmet, den 
lyckliga endräkten:

Det är ej i strid och hat och oro vi skola söka lifvet och oss själfva, 
jag ser det nu. Det är i det stora ljusa lugnet, i alla krafters glada 
samverkan, enhet, jämvikt. I en ensam gård på landet, insvept i solig 
stillhet - icke i stadens råa, bittra ofrid.410

Att äga det hem man levde i skulle ge var och en möjlighet att ut-
veckla sin individualitet och äkta konstnärlighet - till skillnad från 
vad stadens massframställning kunde åstadkomma. Där kunde man 
vila och komma åter till livet och inte minst kunde man på ett effek-
tivt sätt skilja människorna åt och på det sätt han föredrog lösa den 
könskonflikt som skymtade i spindelliknelsen:

Gif  hvarje man den kvinna, som är hans lifshalfvas motsvarande 
hälft - gif  så hvarje par ett eget hem, ett slott, en gård, en stuga, 

alltefter deras väsen och behof  af  utrymme och makt att fylla en 
större äller mindre rymd med lif  och skönhet.411

Dessa skuggor skymtar hela tiden i den idyll han bygger upp. Ett ele-
ment i Forsslunds samhällsuppfattning är, som idéhistorikern Bosse 
Sundin framhåller, en aggressiv individualitet med antisociala drag, 
som revolterar mot det han upplever som det moderna massam-
hällets falska och alla skillnader utsuddande individualism, och som 
har drag av det övermänniskoideal som tillskrivits filosofen Friedrich 
Nietzsche.412 Än så länge stod bara två bilder mot varandra: den för-
jagande, onda storstaden och den livsbejakande pastoralen. Men hur 
gå från det ena till det andra? I Storgården löste han problemet på ett 
förtvivlat, antisocialt sätt:

Och jag drömmer om den tid, då min själ blifvit fullvuksen och 
min styrka nått sin fulla middagshöjd; då skall jag samla ihop alla 
skogens djur, alla bärgens jättar och vildmarkernas fribrytare till en 
oöfverskådlig, oöfvervinnerlig krigshär och vandra ut i spetsen för 
den och rifva ner alla gamla fängelser, de må heta storstadshus och 
hyreskaserner äller kyrkor och kloster!413

Nästa stora episka verk, den likaså självbiografiska dubbelromanen 
Göran Delling (1906) hade han försett med en mer komplicerad struk-
tur. Han lät här storstadsfientligheten representeras av huvudperson-
ens morfar Jan-Erik, ”Gubben” kallad. Det gav honom möjlighet att 
än mer ta ut svängarna och nu lät han det moderna kulturförfall-
et - ”slims” i Gubbens vokabulär - inrymma även det stundande 
demokratiska genombrottet:

Slims - det är allmän rösträtt, blandad publik, skämd luft av orena 
kroppars utdunstning ock av billig förfalskad parfym; dålig gottköps-
lyks, halvbildning ur tidningar och häftesromaner, förvrängda ock 
missförstådda utlänska ord.414

Även om Forsslund låter huvudpersonen presentera en genomtänkt 
vision av hur modernitetens avarter ska kunna undvikas, som motvikt 
till Gubbens dystopi, är det tydligt att han delvis också själv ansluter 
sig till farhågorna ovan. Detta framgår klart i det avsnitt av romanens 
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andra del som behandlar den första delens olösta motsättning: hur 
ska moderniteten vridas på rätt spår utan att medlen gör situationen 
värre?

Han drömmer fortsättning på den gamla eddadyrkarens fantasi. 
Han tycker sig ha jämnat det stora menagerit med jorden, slagit ihjäl 
vakterna och låtit de instängda slavarna sprida sig fria över jorden. 
Men då ser han en upprörande syn: de lössläppta härjar ock plun-
drar, människorna råkar i strid med dem överallt och förvildas själ-
va. Jorden rullar med ens hundratals år tillbaka, mänskligheten blir 
barn igen ock har att vandra om samma väg som den redan tillryg-
galagt.415

Det går alltså inte att släppa slavarna lösa utan vidare. Det ordnin-
gens samhälle, enhetsriket, som han frammanar ska, och här anslut-
er han sig till den liberala komformismen, cementeras i särskilda 
livsformer; det ska centreras runt hemmen, runt enfamiljshus utan 
möjlighet till insyn och på självägd mark med lummig trädgård.416 
En civil religion med inslag av konst, musik och astronomi - allt 
utlokaliserat från städerna - ska ersätta de gudar ingen längre tror på 
och var och en ska vara garanterad att få njuta frukterna av sitt eget 
arbete.417 Men mitt i det sociala dröjer starka antisociala drag kvar. I 
ett sådant samhälle som han tänker sig det, måste den offentlighet 
som moderniteten så sakta hade börjat värka fram vara väl reglerad:

Men dessa otaliga föreningar ock sammanträden kan själva bli en 
fara. De kan splittra och söndra i stället för att ena. De skulle upplö-
sas alla - ock sammanslås till en enda. Till enhetsriket! Där förvärkli-
gas af  sig själft ock i samklang med vartannat allt som nu lösryckt 
ock kringstrött för väder och vind står skrivet på de skilda ordnarnas 
ock sällskapens fanor.418

  Denna ordningssträvan präglar också hans kanske mest kända in-
sats för socialdemokratin, kampdikten Den 4 augusti 1909 som pub-
licerades på Social-Demokratens första sida dagen efter storstrejkens 
utbrott. Diktens tema är inte kampen som sådan utan tvärtom det 
lugn som präglade staden, i bjärt kontrast mot de farhågor för pö-
belvälde som luftats från borgerligt håll. I den overksamma stadens 

stillhet fick storstaden ett försonande drag, för första och enda gån-
gen hos Forsslund.419 Hos Forsslund var en bra stad en död stad. 
Ordningsivern nådde sin logiska konsekvens när han några år senare 
angrep August Strindberg och utträdde ur socialdemokratin.420 En 
tid efteråt gjorde han offentligt upp med sin socialdemokratiska bak-
grund, i en hyllningsdikt till den svenska frivilligstyrkan på den vita 
sidan i finska inbördeskriget.421 I den samtida Tre tidsdikter tog han 
avstånd från den arbetarrörelse som iallafall vågat visa en begränsad 
klassolidaritet med de finska kamraterna:

Det finns inget heligt för er.
Ni trampa med råa fötter
vår folksjäls friskaste rötter - 
och stammen tynar och blomman vissnar ner.
Ni vill så ha det, och snart ha ni makten.
Snart blir det orkestern själv, som slår
takten, en så, en si -
det tör väl bli en grann symfoni!422

I dessa rader skymtar ett nytt drag, hur antimodernismen och ord-
ningssträvan fått tydliga drag av etnifiering. Detta hängde samman 
med den hembygdsjournalistik han hade inlett några år tidigare. 
Han verkade ha gett upp tanken på att stoppa moderniteten och 
istället påbörjat ett projekt som tycktes gå ut på att begränsa dess 
geografiska utbredning. En enorm hembygdslitteratur flöt de föl-
jande decennierna ur hans penna, inriktad på ett fåtal grundläggande 
frågeställningar: hur gick det till när moderniteten trängde in i det 
här samhället, vad försvann, vad blev kvar, vad kom istället?
  I boken Hembygdsvård II (1914) menade han att moderniteten - 
”storstadskulturens, storindustrin och de modärna snabba sam-
färdsmedlens tid” - hade fått ett för snabbt förlopp i Sverige, en 
brådska som hade lett till ett okritiskt anammande av kulturfräm-
mande element.423 Helt konsistent i sin analys var han dock inte, då 
han samtidigt å andra sidan förklarade det snabba förloppet med 
en kär käpphäst, ”vår flathet för främlingar och iver att efterhärma 
allt utländskt”.424 Det är tydligt att han här hämtat inspiration från 
den tyska hembygdsskyddsrörelsen.425 Bo Sundin har också jämfört 
Forsslunds analyser med dem som producerades av samtida proto-
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fascistiska rörelser i Tyskland, dock med den reservationen att rent 
rasistiska inslag saknades hos Forsslund.426 På samma sätt som ti-
digare i fallet med hans militanta stadsfientlighet lät han även här 
de olika uppfattningarna, i deras mest extrema tappningar, mötas i 
en tänkt diskussion.427 Han lät först industrialisten, så modernisten, 
kosmopoliten, nationalisten, den pragmatiske hembygdsivraren och 
samhällsreformatorn komma till tals i tur och ordning. Först därefter 
tog Forsslund själv till orda. Modernitetens värsta drag var nu inte 
längre den stora staden i sig själv, utan den rumsliga rörligheten, det 
faktum att människor flyttar både inom och mellan länderna, vilket 
hotar att upplösa gamla livsmönster:

Efter oss kom ett nytt led, delvis våra yngre syskon, men delvis 
nyinflyttade familjers ungdom. Och efter några år av dans och lek 
skingrades den skaran lika fullständigt som vår. Den nästa, den som 
nu just växt upp - den är av annan ras, idel nytt folk, nästan utan 
undantag invandrat från främmande bygder, utan rot i våra bärg och 
hagar. Det är en sällsam och våldsam upplösningsprocess. Lager 
efter lager av den gamla bärgslagsmarmorn, urkalken - löses upp 
av tidens molndigra kolsyremättade luft och slammas bort av alla 
rusande, skummande och kokande rännilar.428

Denna främlingsskräck kom i fortsättningen att spela en större 
roll för honom än antiurbanismen. Rörligheten hade också, kunde 
han konstatera, en benägenhet att svepa med sig alla klasser, varför 
hans ordningssträvan inte heller längre koncentrerades på de lägre 
klasserna:

En bridgespelande gammal major, en onestepdansande löjtnant, 
en tennisspelande ung dam ur trognaste högerkretsar - de äro alla 
fosterlandsförrädare i lika hög grad som en ungsocialistisk antimil-
itaristagitator.429

Som ett försöka att fånga en kultur i flykten framstår också hans 
väldiga hembygdsjournalistiska verk Med Dalälven från källorna till 
havet, som kom ut i 27 tjocka och rikt illustrerade band mellan 1919 
och 1937 och ändå inte på långa vägar hann avslutas. Med tiden kom 
hans rädsla för det främmande och utländska även (i motsats till vad 

Sundin säger) att uppta entydigt rasistiska element. I en intervju i 
Dagens Nyheter sommaren 1930 uttryckte han sig på följande sätt om 
den funktionalistiska arkitekturen:

Denna nya kultur inom byggnadskonsten är väl också som ett slags 
motsvarighet till negermusiken inom musik och dans. Funkis - det är 
frusen negermusik, och om jag skulle skapa ett epitet för denna im-
porterade så kallade odling, skulle jag vilja kalla den för uthemsk.430

Han upprepade karakteristiken samma höst i en debatt i Konsument-
bladet.431 I sina diktsamlingar under trettiotalet använde han även 
liknande uttryck som ”niggerdansen”432 och ”niggerschlager”.433 
Därmed hade hans antimoderna strategi definitivt tagit steget över 
från liberalt demokratisk social reglering till antisocial destruktivitet.

WALLIS

Läkaren och den liberale riksdagsmannen Curt Wallis (1845-1922) 
tillryggalade samma sträcka på betydligt kortare tid. Ändå var hans 
inställning till moderniteten betydligt mer försonlig. Han visade att 
börja med inga spår av stadsfientlighet. Tvärtom, menade han, var 
tidens ”allt mera tydligt framträdande begär att samla menniskorna i 
stora, tätt sammanbyggda centra” utan tvivel ”baseradt på nutidens 
både timliga och andliga behov”.434 Han var, i enlighet med sin lib-
erala övertygelse, tveklös förespråkare av könens jämställdhet och 
det samskolesystem som användes i USA435, liksom av att också 
de sociala klasserna skulle genomlöpa utbildningen sida vid sida.436 
I rösträttsfrågan skulle han 1907 tillsammans med den så kallade 
”grupp Lindhagen” förena sig med socialdemokraterna gentemot 
Staafs restriktiva kompromisslinje.437 Han var med andra ord en ut-
talad blandningsförespråkare, även om han demonstrerade en sva-
ghet för hur amerikanska villastäders utbredning kunde garantera ett 
större mått av avskildhet.438

  Hans stadsfientlighet hade sin upprinnelse på helt annat håll, i de 
upprörda rapporter som vid sekelskiftet nådde den brittiska allmän-
heten om de militära svårigheterna i kriget mot Sydafrikas boer, vilka 
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ansågs bero på att de brittiska unga männen förstörts av stadslivet. I 
ett anförande 1901 förklarade han att orosmolnen kunde förväntas 
driva in även över det svenska folket. Det var helt nödvändigt, me-
nade han, att ”öka detta folks ekonomiska bärkraft” på alla möjliga 
sätt, just i det här fallet med hjälp av socialförsäkringar.439 Han la 
också stor vikt vid att bekämpa ”dryckenskapslasten”, eftersom

den undergräfver ett folks både fysiska och moraliska krafter, och 
det torde hända, att det svenska folket i detta århundrade kommer 
att behöfva så mycket som möjligt af  sedlig och kroppslig kraft för 
att möta hotande faror.440

Wallis vilade alltså tryggt inom det framväxande reguleringssättets 
sociala logik. Staden var mot den här bakgrunden en styggelse inte 
för att den framkallade och koncentrerade modernitet utan tvärtom 
för att den fungerade för dåligt; den sinkade och i förlängningen 
skulle den hota den modernisering han ansåg vara nödvändig. Wallis 
utvecklade det här ämnet för första gången våren 1908, i en riks-
dagsdebatt om förkortning av arbetstiden. Han åberopade sig på den 
nya vetenskapens senaste rön, ”den moderna sociala biologien”, och 
förklarade

att storstaden är en hemsk företeelse, hemsk genom sin oerhörda 
degenerationsprocess, hemsk genom den progressiva karaktär den 
har, och hemsk genom sin förstörande inverkan på hela folkstam-
mens hälsa.441

Dels dog alltför många alltför unga. Särskilt oroade han sig för 
överdödligheten bland män i de verksamma åldrarna - orsakad av 
”venerismen, alkoholismen och den deraf  följande ökade död-
ligheten i tuberkolos” - och bland små barn, orsakad, ansåg han, 
både av bristande omvårdnad och biologisk degenerering. Därmed 
förlorades inte bara stadsbor utan även de till staden invandrade 
landsbygdsborna, som han liksom Forsslund och många andra ansåg 
vara ”det bästa folkmaterialet i landet”.442

  Dels föddes för få. Det temat utvecklade han vidare i juni 1910, 
i ett inlägg i en debatt om legaliseringen av sexualupplysning. Han 

vände sig mot vanan att av ekonomiska skäl nöja sig med två barn 
per familj, något som även oavsett storstadsmortaliteten skulle leda 
till folkminskning. Den minskande befolkningen skulle i sin tur mö-
jliggöra invandring, något Wallis av två skäl vände sig mot; dels eft-
ersom invandrarna oftast var industriarbetare, och därmed av sämre 
kvalitet än de bönder och småbrukare de ersatte. Dels eftersom de 
förmodligen skulle tillhöra folkslag som han ansåg vara sämre än det 
svenska:

När man står inför sådana konsekvenser och icke är af  den åskåd-
ningen, att vår kultur i framtiden skall bestå i att uppfostra ryssar, 
hvilket redan blifvit sagdt till oss af  en nymalthusian, då må man 
väl säga, att svenska folkets befolkningsfråga är i eminentaste grad 
dess lifsfråga.443

Denna rasförsämring skulle i sin tur få förskräckliga konsekvenser:

Det betyder, att vi hvita kulturfolk en gång i framtiden skola bli 
mindervärdiga såsom konkurrenter om världsherraväldet.444

Strax innan första världskriget förklarade han i boken Folkens fram-
tid. Befolkningsfrågan från kulturella och politiska synpunkter. Fransmän-tys-
kar-ryssar (1914) att de båda stora västeuropeiska folken på ett oro-
ande sätt av olika skäl minskade sin numerär. För fransmännens del 
handlade det om bekvämlighet - resonemanget spetsades till så att 
han i den minskade nativiteten emotsåg ett kulturellt förfall med 
förslöade föräldrar och bortklemade barn.445 Ett utslag av detta var, 
menade han, kvinnofrigörelsen.446 I det tyska fallet var boven i dra-
mat fortfarande storstäderna, framför allt Berlin med dess oändliga 
rader av hyreskaserner och den skörlevnad som förekom däri.447

  Dessa åsikter innebar inte att Wallis lämnat liberalismen och den 
positiva inställningen till moderniteten för en renodlat konservativ 
åskådning, även om han inlemmade såna element. Han den största 
förståelse för önskan att skaffa sig bättre materiella existensbetin-
gelser, även om det orsakade en minskning av nativiteten. Inte hell-
er hade han något emot den industriella utveckling som ledde till 
storstadstillväxt - även om han ville se en decentralisering. Han tänk-
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te sig istället ett nytt samhällskontrakt, som inbegrep livsformer där 
folken åtog sig att istället för två barn per familj fostra tre eller fyra. 
På så vis lät han de liberala och de antisociala strategierna förenas:

Om det lämpligaste barnsystemet kan debatteras. Men man kan 
icke ett ögonblick draga i tvivelsmål att ariernas utplåning vore 
den största olycka, som ännu drabbat människosläktet, ty vad som 
sedan återstår, kineser, hinduer, negrer, malayer, indianer, papuas, 
buschmän [sic], hottentotter m. m. är från kultursynpunkt sett ”in-
feriore Rassen”448.

WOHLIN

Statistikern, ekonomen och politikern Nils Wohlin (1881-1946) li-
knar på många sätt Wallis.449 Liksom denne uppfattade han det ”his-
toriskt naturliga och nödvändiga” i industrialisering och urbaniser-
ing.450 underströk det nödvändiga i att öka ekonomins effektivitet451 

och genomförde själv en rad statistiska undersökningar av hur arbet-
sintensiteten utvecklades inom olika områden.452 Hans ekonomiska 
modernism kombinerades dock med en stark kulturkonservatism. 
Industrin var nödvändig om landet skulle stå sig i den internationella 
konkurrensen, framhöll han, men dess kulturella inflytande måste 
begränsas:453

Förr, då de stora nationerna stodo vid skiljevägen, sökte ekonomer-
na svar på frågan: agrarstat eller industristat? Nu strides ej mera 
härom, ty lösningen är: agrarstat och industristat.454

Problemet var att moderniteten bredde ut sig även över landsbyg-
den, och löste upp kulturella former som Wohlin gärna ville bevara. 
Liksom Wallis fruktade han den sjunkande nativiteten, vilken han i 
en studie över dess utveckling på Gotland förknippade med kulturell 
nedgång:

Trögheten och bekvämligheten i folklynnet - såsom ofvan framhål-
lits troligen föga framträdande hos urfädren - var sålunda oförnek-

ligen en orsak till fruktsamhetens tillbakagång. Detta är emellertid 
blott den ena sidan av kausalsammanhanget. Viktigare är här att 
bemärka den andra. Böjelsen för barnantalets inskränkning har i sin 
tur återverkat på folklynnet och bidragit till handlingskraftens och 
företagarehågens ytterligare förslappande. Här möter oss ”tvåbarns-
systemets” andra stora fara.455

Det var, ansåg han nu, inte de ekonomiska och rättsliga förändringar-
na, vilka han noga utrett i sin doktorsavhandling,456 utan de ”psyko-
logiska” influenserna, närmare bestämt ”penningeåskådningarna” 
som drog människorna från jorden.457 Det hjälpte inte på något sätt 
att återvändande amerikaemigranter förde med sig nytt kapital och 
färska kunskaper, eftersom:

hela den amerikanska kultur och åskådningsvärld, som ifrågava-
rande immigranter representera, står i skarpaste motsatsförhållande 
till den gamla svenska bondeklassens, ja, just representerar den 
tidsströmning, som undergräfver denna sistnämnda.458

Staden hade en underordnad roll i denna idévärld. Det var inte sta-
den i sig han fruktade, istället använde han den som metafor för 
de mer övergripande samhällsförändringar som han ville åt. Den 
symboliserade förfall, såväl människorna och deras familjer459 som 
kulturen i stort var i fara.460 Särskilt hotades den rasenhet och det 
speciella ”folklynne” som han ansåg utmärka svenskarna.461 Inte 
minst illa ansåg han det vara att myndigheterna la ner mer omsorg 
på det enligt hans mening ”för nationens framtida livskraft mindre 
värdefulla folkmaterial” som stadsborna utgjorde, än för att lindra 
nöden på landsbygden.462 Det var hans bestämda åsikt att nationens 
väl och ve hängde på klassen av självägande bönder (och torpare).463 
Bara hos dem fann han ett bålverk mot modernitetens kulturella 
konsekvenser:

Rikemannen är fängslad av smak och seder från kontinentens 
storstäder, industriarbetarens sinne är fyllt av internationella dröm-
mar. Bonden däremot har i alla tider varit en vårdare av det natio-
nella, i detta ords betydelse av det inhemska. Därför måste all kon-
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servativ kulturpolitik i första rummet inriktas på lantbefolkningens 
skyddande och stärkande.464

Städerna och de urbana klasserna var alltså farliga i första hand för att 
de var de främsta mottagarna av utländsk kultur (i bredaste mening). 
Wohlin var motståndare till all sådan, även vurm för utländsk (tysk) 
nationalism.465 I andra hand för att importen ledde till att stadsborna 
levde sina liv på ett olämpligt och skadligt sätt. Eftersom städerna 
var en ekonomisk oundgänglighet - den ekonomiska moderniserin-
gens nödvändighet hade som sagt en trogen vän i Wohlin - måste alla 
krafter inriktas på att stänga ute det främmande:

Det är just kulturförsvar, att bekämpa utländska försök att slå under 
sig press, biografer och andra medel för folkopinionens påverkan, 
att stävja propagandan i böcker och broschyrer för skadliga utländs-
ka idéer, att skydda näringslivet för det utländska storkapitalet, att 
kasta ut över gränserna revolutionsagenterna och deras koffertar 
samt att - för att gå till det positiva - väcka vårt folks känsla för sina 
hembygdsvärden.466
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som han uppenbart hämtat ur Lagerstedts bok: ”Mycket af  det 
”lösaktiga lefvernet”, som man klagar öfver, har sin rot i innebo-
endesystemet. En ordentlig arbetarhustru har t ex blifvit änka eller 
måst sända sin man till sjukhuset. Hvem skall hjälpa henne med hy-
ran, denna mara som hvarje timme trycker hennes sinne? Det enda 
sättet är att hyra ut några sofplatser till främmande karlar. Det går 
bra till en början, men så inträffar det, som nästan är oundvikligt: 
hustrun råkar i olycka. Detta bekymrar föga den inneboende man-
nen. Antingen flyttar han och blir ersatt af  en annan, eller ock stan-
nar han, och då efterföljes det första barnet af  andra. I detta liksom 
i oändlgt många fall har inneboendesystemet varit orsaken till lösa 
förbindelser. Det är ej värdt att tala om brist på sedliga begrepp 
o.s.v. hos arbetsklassens kvinnor. Ingen, som ej varit utsatt för 
liknande förhållanden, kan döma dem”, Social Tidskrift 1902:8 s 293. 
Jag tror att jag uppfattar denna passus som kränkande i första rum-
met därför att Halfred von Koch här upplyfter ett enskilt drama till 
en generell nivå och därmed reducerar deras mänskliga innehåll till 
abstrakta kategorier med ett i allt väsentligt antisocialt innehåll. En 
jämförelse med det stycke hos Agnes Lagerstedt, där han hämtat 
sitt exempel, lär oss, tror jag, något om hur formuleringen av sexist-
isk ideologi går till: ”Se här ett annat exempel: En hederlig, präktig 
arbetarhustru hade sedan ett par år sin man på ett sjukhus såsom 
obotligt sjuk. Hon var icke stark själf, men sträfvade och arbetade 
till det yttersta för att kunna hålla ihop deras lilla nätta hem. ‘Tar 
jag inneboende, så kan jag behålla mina möbler, använda rummet 
själf  om dagarna och behålla barnen hemma’, så tänkte hon, såsom 

så många andra med henne. Rummet hyrdes ut till några snygga 
ungkarlar. En tid förgick, och hur det var - hustrun ‘kom i olycka’. 
Mannen dog på sjukhuset före barnets födelse och slapp således att 
veta om hustruns otrohet. Själf  råkade hon, då hon åter vaknade 
till besinning, i förtviflan och ville ej mera se den, som var fader 
till detta sista barn. Hon dog kort därefter, och ej otroligt förefaller 
det, att samvetskvalen öfver felsteget här ökade sjukdomen och 
påskyndade hennes död. Fattigvården och en enskild person togo 
hand om barnen, som inackorderades hos släktingar. För den lille 
minste var det svårt att finna ett hem. Med honom ville ingen räkna 
släkt! Det lyckades dock till slut. Hade icke inneboendesystemet 
funnits, då hade möjligen denna moder lefvat än hos sina barn, och 
säkert hade ‘olyckan’ ej händt henne, utan hon hade intill det sista 
förblifvit en trogen hustru och en god moder.” Lagerstedt s 3, jmfr 
s 6.
120 Lagerstedt s 103ff.
121 Forsell s 20ff, 22 (cit). Se vidare Håkan Forsell, Hus och hyra, 
Fastighetsägande och stadstillväxt i Stockholm och Berlin 1860-1920, Stadsh-
istoriska institutet, Stockholm 2003.
122 Så tolkar jag det faktum att man vid flera tillfällen innan 
sekelskiftet hänvisade till bolagets verksamhet för att motivera att 
kommunen avhöll sig från att själv ingripa på bostadsmarknaden, 
annat än för att stödja initiativ av det slaget, se SSF Bihang 32 1896 
s 6, Utlåtande 101 1896 s 2, Protokoll 1/6 1896 §7.
123 Vanan att förstå samhället som environment/milieux/miljö, 
livsbetingelser för människornas utveckling, hämtades från biologin 
under senare delen av artonhundratalet, Rabinow s 31ff, 128f.
124 Bullock & Read s 3, Gromark s 71, Rabinow s 30ff.
125 Poovey s 68, 70f.
126 Sigsworth & Worboys s 239. Som Hamlin visar utvecklades 
liknande tankar också bland medicinare som ställde sig tvivlande till 
miasmateorin, s 44f, 48f.
127 Wallqvist 1891 s 115, jfr Hartelius s 48, Lagerstedt s 5, Raphael 
s 3ff.
128 Hartelius s 7.
129 Hartelius s 12, Wallqvist 1890 s 19, Raphael s 39.
130 SSF Utlåtande 87 1899 s 18. Det faktum att den rent materi-
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alistiska environmentalism som impliceras av utspridningstemat 
- människan blir sämre än hon vill vara om hon inte får utrymme 
nog - eftersom det blir en fördelningsfråga lättare låter sig före-
nas med en vänsterposition, kan förklara att det fortfarande helt 
dominerar socialdemokraten Knut Abel Tengdahls framställning, s 
48ff. Jfr Barret-Ducrocq s 19. Jfr Wohl a 306.
131 Chevalier s 132-144, 361ff, Sindall s 105, jfr Stedman Jones 
1971 s 11.
132 Gaskell s 24.
133  Gilfoyle s 223, Mayne 1993 kap 7, Sigsworth & Worboys s 
247.
134 Mayne 1993 s 157, jfr Swartling, Walkowitz s 18f.
135 Taguieff  s 101.
136 Gaskell s 24, Walkowitz s 35f.
137 Copelman s 49, Walkowitz s 223.
138 Barret-Ducrocq s 10f, 18.
139 Mayne 1993 s 190ff, Walkowitz s 35, jfr s 119f.
140  af  Geijerstam s 52, Raphael s 3 - notera Raphaels ovanliga 
inlevelse i de kvinnliga inneboendes situation: ”Men äfven de inne-
boende själfva, åtminstone de kvinnliga, erbjuda sådana bostäder 
alltför ofta endast vantrefnad, och det ogästvänliga bemötande 
hyresgästen är utsatt för så godt som tvingar henne till ett demor-
aliserande utelif.” Men även att hans omsorg i själva verket mindre 
riktar sig mot risken för att den kvinnliga inneboende utsätts för 
övergrepp, än att denna risk avhåller henne från att vistats i hem-
met och därmed låter henne utsätta sig själv för alla det urbana 
nöjeslivets frestelser. I själva verket framstår detta som ett bost-
adsreformatörernas favorittema: vilka sexuella frestelser utsätts en 
arbetarkvinna för?
141 Raphael s 39 (båda cit), jmfr Hartelius 1874 s 42f.
142 Wallqvist 1890 s 21.
143 SSF Bihang 40 1897 s 118, Bihang 120 1902 s 3f, Bihang 24 
1904 s 4, Bihang 92 1905 s 1f.
144 Karlsson s 36.
145 Rudberg s 10.
146 Rudberg s 2f, 9f, 49; jfr Selling 1973 s 19f.
147 Jag lånar begreppen centrifugal och centripetal närmast från 

Yngve Larssons avhandling Inkorporeringsproblemet (Stockholm 
1912 s 48ff). Hos Larsson betecknar det dock dynamiska befolk-
ningsförändringar - en centrifugal rörelse innebär att befolknin-
gen ökar i stadens periferi men stagnerar eller minskar i centrum, 
centripetal det motsatta. Jag använder istället begreppen på den 
diskursiva nivån; centrifugal innebär att goda (kommersialisering, 
markvärdestegring) eller dåliga (social oro, moralisk oreda) urbana 
inflytelser fortplantar sig från centrum till periferin, centripetal 
alltså det motsatta.
148 Rudberg s 1f, 49. Närmare bestämt talar Rudberg om staden 
som organism.
149 GSFH 24 1866 s 1f.
150 GSFH 24 1866 s 28.
151 Utlåtande med förslag till gatureglering i Stockholm af  Komit-
erade 1867 s 1: ”Det kan icke förnekas, att genom befolkningens 
hopande uti stora massor i städerna samhällskroppens sundhet i 
betänklig grad hotas. De stora städerna blifva lätt härdar för fysiskt 
och sedligt förderf, från hvilka det onda sprides i öfriga sam-
hällskroppen.”
152 Utlåtande med förslag till gatureglering i Stockholm af  komit-
erade, Stockholm 1867 s 4, 6-8.
153 Jag har inte haft tillfälle att systematiskt undersöka saken. Se 
Hossin Sheiban, Den ekonomiska staden, Stadsplanering i Stockholm 
under senare delen av 1800-talet, Stadshistoriska institutet, Stockholm 
2002.
154 Embetsberättelse för år 1875 af  Dr C.G. Grähs, Förste stad-
släkare i Stockholm, Stockholm 1876 s 26.
155 Fattigvårdsnämnden, protokoll 17/10 1870 §16, bilaga 1473, 
Stockholms stadsarkiv; jfr Lindberg 1980 s 418.
156 E Ödmanson, t.f.f. stadsl., Berättelse till Kongl. Medici-
nalstyrelsen om allmänna helsotillståndet i Stockholm under året 
1879 och om hvad i afseende derå och för allmänna sjukvården 
blifvit under samma tid åtgjordt af  Stockholms helsovårdsnämnd, 
Stockholm 1880 s 14f.
157 E ödmansson, t.f.f. stadsl., Berättelse till Kongl Medici-
nalstyrelsen om allmänna helsotillståndet i Stockholm under året 
1881 och om hvad i afseende derå och för allmänna sjukvården 
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blifvit under samma tid åtgjordt af  Stockholms helsovårdsnämnd, 
Stockholm 1882 s 21f. Jfr Hartelius s 40ff.
158 Illustrerad teknisk tidskrift 1872:4 s 179f.
159 Hartelius s 6f, 42f.
160 Karlsson s 47.
161 Wallqvist 1891 s 114, 115. I sin föreläsning ”Om arbetare-
bostäder” året innan förklarade han (17): ”Endast som medlem i en 
familj är individen tänkbar och i besittning af  en fast ställning inom 
samhället. Löses familjebanden, då förlorar och inviden [sic] sina 
säkraste hållpunkter i lifvet och hemfaller under tillfälliga omstän-
digheters makt.”
162 Stockholms stadsfullmäktige Bihang 32 1896 s 4f, Utlåtande 66 
1896 s 2, Protokoll 1/4 1896 §10.
163 SSF Bihang 40 1897 s 117.
164 SSF Bihang 40 s 23(cit)-25. Jfr Bihang 92 1905 s 1.
165 Han skriver statens.
166 SSF Bihang 40 1897 s 117, jmfr s 99.
167 Skrivelsen publicerades i SFF Utlåtande 101 1896, där bered-
ningsutskottet på inrådan av drätselnämndens första avdelning, och 
med hänvisning dels till att kommunalt stöd redan kommit Lager-
stedts Stockholms arbetarehem till del och dels att resultatet av den 
Key-Åbergska utredningen borde avvaktas, avstyrkte begäran (s 2, 
21/5 1896).
168 SSF Utlåtande 87 1899 s 15, även förslagen i denna skrivelse 
avslogs, efter inlagor från drätselnämndens första avdelning och fat-
tigvårdsnämnden, och med hänvisning framförallt till det olämpliga 
i kommunal affärsverksamhet: s 19ff. Ytterligare en framställning, 
daterad 18/2 1900, kom från Stockholms arbetareförening, med 
instämmande från skräddarmästare- handtverks- och folkskollärar-
eföreningarna samt från studentföreningen Verdandi. Denna gång 
oroade man sig för ”ungdomens demoralisation” och ansåg den or-
sakad bland annat av bostadsbrist och inneboende. Framställningen 
avstyrktes och fullmäktigedebatten handlade enbart om förslaget 
att inrätta yrkesskolor; SSF Bihang 119 s 2, Protokoll 17/12 1900 
§4.
169 Svenska Dagbladet 1/11 1898, referat av föredrag i KFUMs stora 
sal 31/10 1899. Tidningens referent gavs sig dock omedelbart i en 

polemik, som illustrerar bredden på den bostadsreformatoriska 
rörelsen: ”Men hvad gör nu Rowtonsystemet för att uppfostra den 
unge arbetaren till kärlek för hemmet? Ingenting! Tvärtom beröf-
var det honom hvarje möjlighet att känna hemtrefnad. Det gifver 
honom sällskapsrum, hvilka han delar med hundratals kamrater, 
läsrum, rökrum och en koj, där han kan sofva. Men detta sofrum 
får han under vissa tider af  dygnet icke disponera. Han får aldrig 
vara ensam, utom då han sofver, där finns ingen fläck i det stora 
huset, om hvilken han kan säga: ‘den här disponerar jag”. Månne 
detta är rätta sättet att uppfostra den unge arbetaren till en god 
familjefader hvars kanske för ett lyckligt familjelif  mest betryggan-
de egenskap är kärleken till det egna hemmat? Vi betvifla det. Ja, 
vi tro till och med att detta ständiga samlif  med kamraterna utan 
möjlighet att någonsin åtminstone i vakande tillstånd, vara ensam 
snart sagdt måste verka demoraliserande.” Att detta var en syn-
punkt som kan ha bestämts av ett annat klassperspektiv, framgår 
av en debattartikel några dagar senare, signerad ”En arbetare” som 
hade liknande invändningar: ”Först och främst denna: tag bort det 
kasernartade så långt någon möjlighet finnes, sker det också något 
litet på bekostnad af  det praktiska och af  kvadratmeters-hygienen! 
Det är ett faktum att ingenting i bostadsväg är för svenskt kynne så 
motbjudande som kasernfysionomien. Detta trots att våra byggher-
rar så rikt välsignat oss med hyreskaserner. Det föreföll som om de 
ritningar och interiörer, både från det engelska arbetarhotellet och 
det tilltänkta stockholmska hvilka af  direktör Palme demonstre-
rade vid hans föredrag, väl så mycket påminde om kasern.” Av den 
följande texten framgår dock att det mindre är den byggda miljöns 
utformning, än övervakningen och försöken att inplantera bestäm-
da ideologiska preferenser, som han vänder sig emot. Kasernen 
symboliserar alltså här inte som hos medelklassdebattörerna, inte 
promiskuitet utan tvärtom ett av yttre tvång disciplinerat leverne.
170 SSF Bihang 48 1899 s 3.
171 SSF Bihang 48 1899 s 37.
172 SSF Bih nr 48 1899 s 10 resp 38. Detta var en annan slutsats 
än den som 1870 dragits av Fattigvårdsnämndens bostadskom-
mitté: ”Hvad emellertid angår systemet för ifrågavarande slag af  
bostäder, så har så wäl utaf  öfverläggningar inom Kommitterade 
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som af  hvad Kommitterade haft tillfälle inhemta af  skrifter och 
åtgöranden i andra länder, der frågan om ändamålsenliga arbetare-
bostäder blifvit lifligt omfattad, framgått, att man sammanstämmer 
deruti, att det är af  öfvervägande fördelar, att hafva befolkningen 
utbredd på en så stor yta som möjligt, hvilket åstadkommes genom 
uppförande af  mindre fribelägna byggnader, heldst omgifne med 
planteringar. Beträffande åter den ekonomiska sidan af  saken, så 
har man derom warit af  olika meningar, och har det framhållits, 
att de smärre, fritt belägna byggnaderna skulle blifva allt för dyra 
i jämförelse med större byggnader. Då en större utredning häru-
tinnan är af  synnerlig wigt och skall fälla utslaget uti denna, för 
de mindre bemedlades helsa och trefnad så wigtiga fråga, så hafva 
Kommitterade ansett det till sitt förnämsta åliggande, att såvidt de 
förmådde, härtill bidraga. [...] Af  förestående jemförelse framgår, 
att lägenhet af  rum och kök, blifver både för lägenhet och för 
qvadratfot golfyta billigare uti de små än uti de stora byggnaderne, 
men för enkla rum blifver förhållandet motsatt. Dock blifver me-
delpriset för de olika lägenheterne billigare i de små än uti de stora 
byggnaderne. Detta förhållande har sin grund deruti, att de större 
byggnaderne måste hafva korridorer som taga plats och kostnad, 
på bekostnad af  boningsrummen. Under dessa förhållanden torde 
man i denna del icke widare böra tveka om walet af  system för 
byggande af  arbetarebostäder. Det är naturligt att det erfordras 
ett relativt större tomtområde för de mindre byggnaderna än för 
de större, och större områden i den mån man gör afståndet dem 
emellan större, men då dylika byggander säkerligen icke komma att 
upföras i sådana trakter, der tomterna äro dyra, så torde skillnaden 
i tomtens kostnad icke blifva så särdeles betydlig, att den kan å 
walet mellan det ena och andra systemet inverka, när likväl sjelfva 
byggnadens kostnad för hvarje lägenhet blifver billigare i det ena 
fallet mot i det andra, samt det för öfrigt just är det större afstån-
det mellan byggnaderna som åsyftas såsom ett af  de wäsentligaste 
medlen för beredandet af  befolkningens helsa och trefnad.” Trots 
detta ansåg kommittén den gången att eftersom byggandet vid det-
ta lag börjat komma igång skulle deras utredning inte leda till någon 
åtgärd - vilket också blev beslutet, FvN prot 17/10 §16, handl 
1473, jmfr Lindberg 1980 s 418. Drätselnämndens andra avdeln-

ing hänvisade även till en 1897 framlagd motion, som behandlade 
pensionsvillkor för stadens arbetare, där ”såsom en af  de verksam-
maste åtgärderna för att trygga de kommunala arbetenas jämna 
och ostörda gång i första rummet framhållits upplåtandet i största 
möjliga utsträckning af  fria bostäder eller bostäder emot låg hyra 
åt stadens arbetare, ehuru då pågående undersökningar angående 
arbetarebostadsförhållandena i hufvudstaden förhindrade framstäl-
landet af  ett förslag i berörda riktning”, Bih nr 48 1899 s 9. Drätsel-
nämndens båda avdelningar var fortfarande kvar bland patriarkala 
teman, skilda från reformatörernas environmentala. Vid pennan för 
första avdelningen Liljewalch, för den andra Algernon Börtzell.
173 SSF BerU nr 50 1897 jmfr Silvander.
174 Riksdagens andra kammare, Motion 146 1899 s 12.
175 Statsutskottets utlåtande 93 1899 s 11f.
176 Egnahemskomiténs betänkande, 1901, s 13f. I riksdagens 
skrivelse nr 135 1899 s 4f  framhävdes en rad argument kopplade 
till ägandets och trevnadens välsignelser: Den egna jorden är tilldra-
gande i sig; arbetarna skulle motiveras att själva ekonomiskt trygga 
sin ställning; den sparade peng som investerats i egnahemmet är 
en säkerhet vid dåliga tider i livet; hemmet skulle bli så trevligt att 
(familjefaderns, får man anta) uteliv och onykterhet skulle motver-
kas; beroendet av nyckfulla hyresvärdar skulle inte verka hindrande 
vid barnalstring; de hygieniska förhållandena och intresset för 
renlighet skulle kraftigt förbättras; bostadsbrist skulle inte hindra 
giftermål; arbetaren skulle ändra sin politiska åskådning; landet 
skulle uppodlas, folkmängden öka och emigrationen minska.
177 SSF Bihang 32 1896 s 4f.
178  Fränckel begärde, och fick, ytterligare medel anslagna till detta 
ändamål. Motionen avlämnades 27/9 1901 §15:”Inneboendesys-
temet florerar som förr, och dess skadliga inverkningar äro desa-
mma, liksom ock de inverkningar, alla de därmed uppkommande, 
förutskildrade, missförhållandena nödvändigtvis måste föra med 
sig.”, SSF Protokoll 26/11 1902 §6.
179 Stockholms Dagblad 12/4 1896.
180 SoAa Protokoll 5/10 1902 §6, inkl tillägg. Om föreningen och 
dess kommitté, se även Wirén 1980 s 78-83, Jacobsson s 81-87. En 
dryg vecka senare hade den till sig adjungerat gräddan av stadens 
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liberala och socialkonservativa bostadsreformatoriska aktivister: 
professor E Almqvist, arkitekten Per-Olof  Hallman, doktor C Hil-
debrand, ingenjören Otto Hirsch, direktör Alrik Hult, skollärarin-
nan och chefen för Stockholms arbetarehem Agnes Lagerstedt, 
fattigvårdsinspektören Albin Lindblom, riksdagsmannen M F 
Nyström och försäkringsdirektören Sven Palme.
181 von Koch föreslog på det konstituerande mötet att staden 
skulle ”inköpa all tillgänglig mark i stadens närhet, framförallt 
kronoegendomarna i Solna och Spånga socknar, för att där grunda 
egnahems-städer”, Aftonbladet 6/10 1902.
182  Raphael s 3.
183 Resolutionen lästes upp av nyss avgångne överståthållaren 
Gustaf  Tamm under debatten om Fränckels motion om arbetare-
bostäder, SSF Protokoll 26/1 §6. FVO hade bildats i Stockholm 
1889 efter engelsk förebild och som Kerstin Thörn (s 145f) nyligen 
påpekat var deras kampanj mot inneboende och trångboddhet 
knappast enbart betingad av omsorg om sedligheten. Bland sina 
medlemmar räknade föreningen bland annat Anna Montelius, ord-
förande i Fredrika Bremerförbundet 1903-1920, och nyss nämnda 
Agnes Lagerstedt, båda två personer med ett brett kunnande om 
kvinnors utsatthet. Som citatet från Axel Raphaels föreläsning ovan 
indikerar, förenades deras sedlighetsivrande med försök att synlig-
göra övergrepp mot kvinnor, även om det ännu så länge skedde på 
ett patrarkalt, fördömande vis. Staden fick, efter en motion av Claës 
Norström 1/12 1902, sin bostadskommitté i februari 1903, SSF 
Protokoll 14/2 §6. Den 16 mars 1903 tillsattes dess medlemmar 
byggmästare Axel N Andersson, grosshandlare Magnus Elliot, ban-
kofullmäktige Sixten von Friesen, generalkonsul Edvard Fränckel, 
docenten Karl Hildebrand, civilingenjören Claës G Norström och 
skomakarmästaren, ordföranden i Stockholms arbetareförening P 
Olsson (2/6 1903 ersatt av G H von Koch).
184 SSF Bihang 92 1905 s 2. Kommittén gjorde samtidigt klart 
att det inte var inneboendet i sig, alltså tvånget att av ekonomiska 
skäl inskränka den egna boytan, den ville åt. I vissa former kunde 
det vara ett bra sätt att klara hyran: ”En familj, som disponerar 
flera rum kan med fördel uthyra ett af  dem, hvilket är afskildt från 
de andra, till en ogift arbetare, som hos familjen kan intaga sina 

måltider. En änka, som befinner sig i tryckta omständigheter, kan 
finna det fördelaktigt att låta en kvinnlig anförvandt dela sitt rum”. 
Det var med andra ord olämpliga blandningar av människor som 
utgjorde de ”olägenheter och faror icke blott för de inhysande och 
de inneboende utan ock för samhället i dess helhet”, s 1 resp 2.
185 SSF Protokoll 30/10 1905 §13.
186 Aftonbladet 6/10 1902.
187 Som alltså strax tidigare publicerats i Deutsche Bauzeitung; enligt 
Thomas Paulsson (1959 s 25).
188 Hallman 1902 s 4.
189 Social Tidskrift 1902:8 s 297f.
190 Social Tidskrift 1902:8 s 303ff.
191 Närmare bestämt (dittills) 57 stycken, varav 23 nykterhetsloger 
och 20 fackföreningar, se von Koch 1903a s 117. Dessvärre är 
CSA:s arkiv till större delen förstört.
192 Social Tidskrift 1903:4 s 116-120, Larsson 1967 s 232-246.
193 Guinchard m fl s 21-26, 67, 77. Tidigare redovisningar av 
fattigvårdsnämnens undersökningar, som ingick i den här upplagan, 
finns i SSF bifogade i BerU 2 1902 och 2 1903.
194 Guinchard m fl s 76.
195 Guinchard m fl s 16.
196 von Koch 1903 s 4f.
197 SSF Protokoll 1/4 1903 §10.
198 DrN1 Handling 40 1903 s 3. En omfattande biografi över 
Herman Ygberg har publicerats av Georg Mörner, som värderar 
hans insatser i Stockholms stadsomvandling mycket högt: ”Herman 
Ygbergs insatser under den långa tiden i stadens tjänst, från 1864-
1917, gick vida utöver de reglementerade åliggandena. Han var den 
drivande kraften bakom stadens stora markförvärv både i innersta-
den för de nödvändiga gaturegleringarna och i ytterområdena för 
uppbyggnaden av trädgårdsförstäderna. Markfrågorna betraktades 
som den viktigaste grenen av kommunalpolitiken. De som var sam-
tida med Ygberg var mycket väl på det klara med hans betydelse.”, 
manusutkast från våren 1995, i min ägo, s 2.
199 DrN1 handl 1903 nr 795, prot 25/8 1903 §48. Det var 
stadsarkitekten Kasper Salin som uppmanat byggnadsnämnden 
att hos drätselnämndens första avdelning ansöka om medel för 
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Hallmans del, Salin hade redan varit där, av allt att döma på eget 
initiativ, och ansåg utställningen sevärd. BN 5/8 1903 §10, Bil 1: 
”Under en nyligen företagen resa var jag i tillfälle att några dagar 
studera den nu i Dresden pågående ‘Städernas utställning’. Å denna 
utställning hafva 130 tyska städer på ett mycket öfverskådligt sätt 
framställo [sic, ”framhållit” är överstruket] den utveckling som 
sedan de senaste årtiondena fortgått å alla områden som falla under 
städernas förvaltning. Bland annat var där exponeradt ett stort antal 
förslag till nya stadsplaner, utvidgning af  äldre städer och stadsdelar 
m.m. Att på ett ställe kunna studera hvad ett kulturland sådant som 
Tyskland uträttadt i afseende å sina städers utvekling underlättar i 
hög grad arbetet för dem som i en eller annan bransch arbetar på 
och önska följa med denna utveckling. Ett sådant tillfälle till studi-
um af  allehanda hithörande frågor torde icke ofta återkomma. Med 
anledning häraf  vågar jag vördsamt hemställa att B.N. måtte vidtaga 
åtgärder för att sätta arkitekten P.O.Hallman i tillfälle att under 
någon tid besöka ofvannämnda utställning i Dresden och därvid 
särskildt studera de afdelningar som innehålla stadsplaner samt 
kontroll af  den enskilda byggnadsverksamheten”, undt 15/7 1903. 
Nämndens skrivelse, nr 289, avslöjar att tanken på stadsutvidgning-
ar redan etablerats: ”Byggnadsnämnden, som i allo delar Stad-
sarkitektens [Salins] här ofvan uttalade uppfattning, om nyttan för 
en fackman att besöka en utställning af  den omfattning, hvarom 
här är fråga, och har därtilll så mycket mera skäl, som här i staden 
under den närmaste framtiden förestå högst vigtiga andringar och 
betydliga utvidgningar af  stadsplanen, samt Arkitekten Hallman, 
hvilken gjort frågan om stadsplaners upprättande till föremål för 
att så ingående studium, att han vid Tekniska högskolan aär lärare 
i ämnet, jemväl praktiskt visat skickighet däri, i ty att af  honom 
uppgjorda förslag till stadsplaneändringar vunni vederbörandes 
erkännande och bifall. På grund häraf  får Byggnadsnämnden hem-
ställa, att afdelningen [Drätselnämndens första avdelning] ville för 
ofvan uppgifna ändamål ställa till Byggnadsnämndens förfogande 
ett belopp om 500 kronor, däraf  400 kronor äro afsedda att utgöra 
reseanslag åt Arkitekten Hallman och 100 kronor ersättning, åt den 
person, som under Hallmans bortovaro komme att bestrida hans 
tjänst hos nämnden.”

200 DrN prot 8/9 1903 §40.
201 Hallmans rapport publicerades i tidskriften Arkitektur och de-
korativ konst, och innehöll nya uppmaningar till Stockholm att följa 
de tyska stadsutvidgningsexemplen:”Gör en jämförelse med vår 
Vasastad eller i tankarna med ett fullbyggdt Ladugårdsgärde, bygdt 
efter den här gudnås allt för väl kända sammangyttringsmetoden, 
och vi förstå lätt skillnaden mellan Dresdens byggnadssätt och 
vårt och beklaga, att vi, som lefva under ogynnsammare klimatiska 
förhållanden, ej vågat göra våra bostäder lika inbjudande, vågat för 
en falsk uppfattning af  hvad som är behof  och icke behof. [...] Med 
dessa antydningar om de tyska större stadsutvidgningarna och sär-
skildt dem, som tilltagits i stor skala, vill jag äfven påpeka, att dessa 
stora utvidgningsplaner gifvetvis ej tillkommit för ro skull utan i 
stället till följd af  väl kända behof. Så borde äfven vara hos oss, 
nämligen att behofven fyllas, krafven tillfredsställas, att stora arealer 
kring våra städer ordnas för bebyggande, möjlighet beredas för 
sundt växande, ej i höjden utan på bredden, och måste vi då gifvet-
vis först tänka på Stockholm, där ännu nästan intet gjorts därför; 
vi måste arbeta för att få här tillämpadt ett annat byggnadssätt än 
det ohygieniska, vi nu använda inom våra trånga stadsgränser, och 
för att nå detta måste vi fordra, att staden utvidgas lika som gjorts 
med andra städer, där sådana behof  funnits, och att detta utvidgan-
de understödjes af  både de allmänna och de enskilda krafter, som 
kunna hjälpa till därmed.” Hallman 1903 s 5, 7. Ygberg skrev sitt 
memorial, efter flera påminnelser, först i mars 1906. Det är mycket 
kortfattat och allmänt hållet, skrivet utan entusiasm, men några 
rader avslöjar att även han inspirerats: ”Från en mängd städer hade 
utställts planer för städernas utvidgning ofta omfattande ganska 
betydliga områden. Vid den stora ökning af  städernas folkmängd, 
som nu i allmänhet pågår, måste det också anses välbetänkt att i tid 
vidtaga åtgärder för att efter nutidens fordringar upprättade planer 
måtte följas vid bebyggande af  de nu obebyggda områdena i och 
invid städerna.” DrN1 handl 1906 nr 475. Påminnelserna i DRN1 
prot 27/8 1904 §3 och 2/1 1906. 
202 BN 9/9 1903 §9, Memo 259 undt 8/9 1903. Nämnden beslöt 
att äska 600 kronor från Drätselnämndens för utredningens ut-
förande.
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203 Drätselnämndens första avdelning, Protokoll 9/9 1903, Han-
dling 868 dat 8/9 1903.
204 Palme 1903 s 4, 19ff. Vad kommersialiseringen angår konstat-
erar han att visserligen hade även äldre tiders mindre hus kunnat 
innehålla och och annan lägenhet enbart för uthyrning, dock under 
kvardröjande patriarkal makt (s 5): ”Men denna var i alla händelser 
sälla hufvudändamålet med husbesittningen och gaf  därför i de 
allra flesta fall icke anledning till den yrkesmässighet i synpunkter 
och tillvägagåenden, som måste i större eller mindre grad göra sig 
gällande vid förvaltningen af  de moderna hyreshusen.”
205 Social Tidskrift 1903:10 s 292ff. von Koch uppmärksammade 
även de problem Palme tagit upp, s 294.
206 SSF Bihang 25 1904 s 1. Avdelningen deklarerade klart att 
marken skulle användas för ”egna hems-anläggningar och dylikt” 
samt att innestadstomterna dels var för splittrade för det ändamålet, 
dels att de låg så till att det var ”föga sannolikt, att priset på dessa 
tomter för någon längre tid skall kunna hållas så lågt, att mindre 
och billiga hus skola å dem bibehållas”. Som Ingemar Johannson 
påpekar i sin redogörelse för turerna vid markköpet, Johansson 
1987 s 329f, verkar det osannolikt att nämnden var riktigt san-
ningsenlig i sitt påstående att den (s 2) ”sedan längre tid haft sin up-
pmärksamhet fästad vid denna angelägenhet och äfven tid efter an-
nan inledt underhandlingar i sådant syfte, utan att önskadt resultat 
ernåtts” - i den mån detta inte helt enkelt syftade på förhandlingar-
na med kommissionen. De exakta omständigheterna kring affären - 
varför just Enskede och just då? - är ännu dunkla. Det verkar dock 
uppenbart att stadsingenjören Herman Ygberg tidigt argumenterat 
en sådan lösning. I ett osignerat pm, troligen av hans hand fram-
hålls att: ”Genom en väl ordnad tomthandel har Stockholms stads 
förmåga att genomföra allmännyttiga arbeten i hög grad ökats och 
det torde lända de uppväxande förstäderna till nytta och staden till 
afsevärd vinning om nu, sedan inom stadsplanen stadens landtvin-
ning snart ändats, utom densamma stadens förvärf  påbörjats. Nu, 
då bostadsbristen och stadens skyldigheter att afhjälpa densamma 
dryftas, förefaller det eget att vår tids Stockholm ej löser frågan 
på samma sätt som forntidens, genom upplåtandet emot en ringa 
penning af  ‘ofri eller stadens grund’. Den metoden är ju pröfvad 

och ekonomiskt befunnen god för eftervärlden samt troligen äfven 
för dem som bekommo dylika tomter på sin tid. ”Stadsfullmäktige 
beslöt om köpet 30/3 §23, enda yttrandet var von Klintbergs, som 
istället ville hysa in de fattiga dels även fortsättningsvis i stadens 
kåkar, dels i nya tillfälliga träbaracker i innerstadens utkanter. Detta 
skulle implicera ett vidhållande vid det direkta kontrollsystem som 
Lagerstedts vicevärdar praktiserade. Som Edvard Fränckel fram-
höll vid en debatt senare samma år, angående ytterligare markköp 
i Bromma, var markköpspolitiken också ett sätt att ”bjuda staten 
spetsen” vad ladugårdsgärdet angick: ”Och jag vill se hurudant 
resultatet blir, då staden en gång vill inköpa Ladugårdsgärdet, om 
staden då starkt utvidgat sig åt två håll och kanske äfven åt ett tred-
je. Då är det staden, som kan bestämma villkoren för inköpat av 
denna mark.”, SSF Protokoll 21/11 1904 §11. Jfr Stockholms Dagblad 
20/9 1904, Svenska Dagbladet 16/10 1905). Att detta inte bara var 
fåfänga förhoppningar visar kommissionens skrivelse till Konungen 
2/3 1906 (Ladugårdsgärdeskommissionen, F1a Vol 2, Riksarkivet): 
”Efterfrågan på tomtmark i närheten af  Stockholm har under de 
senare åren varit betydlig, beroende på den kända omständigheten, 
att bostadsförhållandena inom hufvudstaden lämna mycket öfrigt 
att önska. I den mån dessa förhållanden förbättras, hvartill vissa 
utsigter numera synes förefinnas, kommer utan tvifvel utflyttnin-
gen från Stockholm att minskas och efterfrågan på tomtmark att 
aftaga. Särskilt kommer, att Stockholms stad under de senare åren 
inköpt högst betydande markområden, dels söder om Stockholm 
dels väster om staden, ej långt från nu ifrågavarande trakter, och 
inom kort torde upplåtas till försäljning, hvarvid de förmåner, som 
därstädes kunna erbjudas i form af  goda kommunikationer, vatten-, 
aflopps- och belysningsanordningar samt möjligen billig tomthyra, 
ställa dessa gynnsammare i konkurrensen än andra. Kommissionen 
har alltså den uppfattningen att, om försäljning af  nu ifrågavarande, 
för öfningsfältet obehöfliga omsråden skall äga rum, därmed icke 
bör för längre tid uppskjutas.” Ytterligare ett motiv verkar ha varit 
att bygga tillfälliga bostäder för husvilla under de värsta perioderna 
av bostadsbrist. Ygberg ansåg i samband med ett ärende om 30-åri-
ga baracker på arrenderade tomter i innerstaden att: ”Bostadsbris-
ten torde också i ringa mån blifva undanröjd genom uppförande 
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af  de föreslagna husen, utan bör för sådant ändamåls vinnande 
tillräckligt antal hus uppföras hvarje år. Platser, där fristående 
boningshus af  trä i något större antal kunna uppföras, gifves dock 
icke inom Stockholms nuvarande område, utan bör enligt mitt 
förmenande de af  staden inköpta landtegendomarna därtill an-
vändas.”, memorial 13/2 1905, tryckt i SSF Bihang 31 1905 s 16. 
Drätselnämndens första avdelning bekräftade att det var så man 
tänkt sig de tillfälliga lösningarna i fortsättningen: (SSF Bihang 
31 1905 s 17): ”Staden har för närvarande mycket få obebyggda 
tomter vid reglerade och med ledningar försedda gator, beroende 
därpå, att staden så snart sådant med hänsyn till gaturegleringens 
framskridande varit möjligt försålt den vid de nya gatorna belägna 
byggnadsmarken. Detta obestridliga men icke desto mindre ofta 
förbisedda förhållande vållar, som sagdt, ständiga svårigheter för af-
delningen att i önskad omfattning tillmötesgå än så behjärtansvärda 
kraf  på stadens mellankomst för anskaffande af  tomtmark, och det 
har icke minst varit af  sådan anledning afdelningen föreslagit inköp 
af  större jordområden utanför staden.”
207 Johansson 1974 s 222f.
208 Underdånigt betänkande och förslag angående försäljning af  
Norra Djurgården m. m., Stockholm 1903 s 5.
209 Underdånigt... s 58, 69.
210 SSF Bihang 162 1904 s 2, undt september 1904 av Axel Ekwall, 
A O Alrutz och Ygberg. Som Edvard Fränckel framhöll i en senare 
stadsfullmäktigedebatt (SSF Protokoll 21/11 1904 §8-11) skulle 
staden genom lantegendomsköpen komma ”i den ställning, att den 
kan bjuda staten spetsen, ty ingen annan än staden kan förvärfva 
Ladugårdsgärdet [...] Då är det staden, som kan bestämma villkoren 
för inköpet av denna mark.”
211 Ladugårdsgärdeskommissionens arkiv F1a Vol 2 Koncept av 
skrivelse Till Konungen 26/10 1906 s 3f. Och var det ens önskvärt? 
(s 8): ”Obestridligt torde vara, att bostadslägenheterna i de öfversta 
våningarna af  ett sexvåningshus erbjuda vida större trefnad och 
hygieniska fördelar, än de ofta af  gatudam [sic] och gatubuller bes-
värade lägenheterna i ett hus om två á tre våningar.”
212 Memorial 12/12 1904, instämmande från Ygberg 13/12 1904, 
cit. i Utlåtande 58 1905 s 3.

213 Ladugårdsgärdeskommissionens arkiv F1a iv Koncept av 
skrivelse till konungen 26/10 1906  s 14. Det var Hallmans och 
Ygbergs avsikt att områdena på norra Djurgården skulle avses för 
de förmögnare delarna av befolkningen, medan stadens lanteg-
endomar i första hand skulle fyllas med industrier och arbetare-
bostäder. De framhöll också att det faktiskt kunde bli lönsammare 
för staden att sälja tomterna billigt, eftersom exploateringen då 
skulle gå så mycket snabbare.
214 Stadsingenjörskontorets tjäntememorial till drätselnämndens 
första avdelning vol 131 s 798f, Ygberg 28/1 1907, GFkA. Ygberg 
framhöll också att en försäljning till lägre pris också skulle gå snab-
bare och därmed minska statens räntekostnader, vilket skulle göra 
den ekonomiska förlusten mindre kännbar, vol 131 s 788, 23/1 
1907.
215 SSF Motion 11 s 3, 6.
216 von Koch 1903 s 2.
217 SSF Motion 17 1907 s 3-6, 9-21, 24-26.
218 SSF Bihang 182 1907 s 11.
219 SSF Bihang 183 1907 s 4. Emellertid förklarade Tengdahl, som 
satt i kommittén, att han ville stryka ordet ”sedlighet” i passusen, 
eftersom en sådan skrivning annars kunde drabba sammanboende 
par som valt att inte gifta sig. Med knapp majoritet i kommittén 
lyckades han få den förändringen genomförd, s 51f, Lantegen-
domsnämndens arkiv, Protokoll 29/6 1908 §3, SSA.
220 Johansson 1987 s 234-265.
221 Social Tidskrift 1902:8 s 297-299.
222 SSF Motion 9 1903 s 1f  Vidare framhölls att barnens skolgång 
försvårades och att framförallt Göteborg för länge sedan genom-
fört motsvarande inkorporeringar.
223 SSF Protokoll 1/6 1904 §15, Bihang 65 1904. I debatten 
framhöll Kinnwall att enligt hans ”åsikt Stockholms stad ingalunda 
bör i oändlighet köpa mark” och fick medhåll av direktören F W H 
Pegelow. I Göteborg hade omfattande inkorporeringar genomförts 
redan innan sekelskiftet, Karlsson s 58.
224 SSF Bihang 14 1908 s 4. Därefter var motiven, i nämnd 
ordning, möjligheter till bättre hälsovård, brandbekämpning, fattig- 
och barnavård, snabbare rättsskipning, bättre förmyndarskap över 
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omyndigas medel samt, slutligen, skattetekniska och administrativa 
skäl, s 4-6.
225 Stockholms-Tidningen 18/2 1905. Jmfr Egnahemsutredningens 
utlåtande 1901 s 13.
226 SSF Bihang 68 1906 s 6.
227 SSF Protokoll 26/2 §18 (Fränckel), 26/2 1908 §2 (Lindhagen 
och Hjortzberg), 19/10 1908 (Fränckel), 7/12 1908 §6 (Alderin).
228 Lindberg s 492f.
229 Embetsberättelse för år 1876 af  Dr C. G. Grähs, förste stad-
släkare i Stockholm, Stockholm 1877 s 22.
230 Jmfr Lindberg s 441.
231 Citerat i Embetsberättelse för år 1875 af  Dr C. G. Grähs, 
Förste stadsläkare i Stockholm, Stockholm 1876, s 25.
232 Citerat i Embetsberättelse för år 1875 af  Dr C. G. Grähs, 
Förste stadsläkare i Stockholm, Stockholm 1876 s 25f
233 Fram tills dess ägnade sig hälsovårdsnämnden åt att bygga san-
atorier dit de sjuka kunde hänvisas, Lindberg 1980 s 500f.
234 Stockholms stads hälsovårdsnämnds arkiv, Protokoll 26/3 1904 
§6, SSA; SSF Protokoll 18/6 1906 §14.
235 SSF Bihang 182 1907 s 6.
236 Se t ex SSF Protokoll 19/6 1907 §25 #1 s 560 (Lindhagen).
237 SSF Bihang 183 1907 s 18.
238  LeK 24/10 1907 §8, 21/2, 27/2 och 3/3 1908 §1, SSF Bihang 
40 1908 s 1.
239 LeN 28/8 1908 §5 Bil F, SSF 156, BerU 250, Protokoll 30/11 
§2 #3.
240 LeN 11/5 1915 §9 Bil H s 5.
241 SSF Bihang 161 1907 s 9-14. (cit. s 14), kursiv i original.
242 SSF Protokoll 16/3 1914 §18 (Wahl), 18/9 1916 §29 (Wahl), 
FN 21/11 1923 §2. Givetvis fungerade den hänvisningen bara så 
länge den disciplinära bostadsdiskursen hade någon kraft. Den 
av Gerhard Magnusson skrivna Motion 26 1910, som nämndes i 
kapitel fyra, kan förmodligen också räknas till denna genre, avfattad 
som den var vid ett tillfälle när socialdemokraterna ännu inte hade 
möjlighet att förankra sina resonemang i en egen politisk praktik.
243  SSF Bihang 18 1908 s 3 (Malm och Alrutz), jmfr SkU 282 
1923 s 1088f  (drätselnämnden).

244 SSF Protokoll 15/5 1916 §17 s 301.
245 SSF Protokoll 2/4 1918 §14 (von Otter), 11/12 1922 §24 
(Folcker).
246 SSF Protokoll 18/9 1916 §29 (von Otter), 17/12 1923 §12 
(Meurling), Bihang 169 1916 s 48f  (drätselnämndens första avdeln-
ing).
247 SSF Protokoll 17/9 1923 §42 s 536 (Folcker), 17/12 1923 §12 
(Meurling), 1/3 1920 s 89 (A E Magnusson), §14, 15/9 1924 s 478f  
(Josef  Nilsson), Bihang 12 1920 (reservation av Norén och Lian-
der).
248 FN Protokoll 21/11 1923 §3 Bil 2 (20/10) s 6.
249 SSF Protikoll 15/12 1924 §12 #1 s 728f.
250 SSF 15/12 1924 §12 #1 s 732.
251 SSF 17/11 1924 §19 s 646.
252 FN 6/2 1925 §27, jmfr SSF Protokoll 18/1 1926 §19 (Juh-
lin-Dannfelt, Josef  Nilsson).
253 FN 8/10 1926 §26 Handling 593 1926 Otto Starck 12/4 1926, 
Nils Hasselquist 6/10 1926, SSF Protokoll 15/5 1916 § 17 s 267 
(Lund), 30/3 1917 §8 (Folcker, A E Magnusson), 15/5 1919 §6 
(cit.) s 887 (Bagge), 17/9 1923 §42 s 516 (Meurling), 15/12 1924 
§12 #1 s 733 (Sandberg), SkU 396 1924 (Fastighetsdirektören Nils 
Hasselquist 4/11 1924) s 1852f, SkU 323 1926 (reservation i FN 
1/10 1926 av ordf  Juhlin-Dannfelt och Borgström) s 1590f.
254 SSF SkU 343 1925 s 1578 (kammarkontoret 16/10 1925).
255 SSF Bihang 193 1912 s 27.
256 Se t ex Axel Dahlbergs memorial till fastighetsnämnden den 
22 februari 1919 (s 6): ”Obestridligt torde vara, att nämnden i sin 
verksamhet är i behov av en husbyggnadsavdelning såväl beträf-
fande nybyggnad som underhåll och reparation. Vissa tjänstemän 
på lantegendomsnämndens husbyggnadsavdelning torde visserligen 
här hava sin självskrivna plats, men inför de stora bostadsbyggnad-
suppgifter, som av allt att döma inom den närmaste tiden komma 
att påvila staden och därmed fastighetsnämnden, torde denna 
avdelning bliva av avsevärt större omfattning än den förutvarande 
lantegendomsnämndens.” LeN FV 71.
257 Respektive SSF Motion 31, 40 och 41 1918.
258 Se t ex SSF Motion 34 och 35 1923.
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259 SSF Motion 25 1919, BerU 148 1919, Protokoll 20/10 1919 §6. 
260  FN 16/11 1923 §28 Bil D, SSF Protokoll 16/10 1922 §27 
(Lindhagen), Motion 26 1929.
261 SSF Protokoll 17/11 1924 §19 (interpellation av Wiksten), 
15/12 1924 §12 #1 (Wiksten), Motion 36 1923, 32 1924.
262 FN 29/12 1920 §25, 1/11 1929 §33, SSF Motion 9 1925.
263 FN 29/11 1929 §33, dnr 378 (Eggert 15/11 1929) s 3.
264 SSF Motion 10 1929, jmfr Motion 32 1930.
265 SSF Protokoll 1/4 1930 §19 (Grimlund, Sandberg).
266 SSF Motion 26 1910 s 11, 20.
267 SSF Bihang 193 1912 s 22 (LeN 25/10 1912 §12 reservation av 
herr Lindhagen).
268 Forsell 1994 s 12, jmfr Rådberg 1994 s 28.
269 Rådberg 1988 s 192-194.
270 T ex FN 30/12 1921 §15.
271 FN 8/9 1925 §2 (vice ordf  res.).
272 Rådberg 1994 s 120f.
273 Se kapitel 1.
274 Cit. ur Dagens Nyheter 14/2 1908.
275 SSF Protokoll 28/5 1912 §5 s 564f  (Lindhagen), 17/3 1913 
§20 (Lindhagen, Alderin, Bendixson, A E Magnusson), 11/12 1913 
§4 s 1336 (Lindhagen), Motion 11 1912, BerU 61 1912. Jmfr SSF 
Protokoll 30/6 1911 §6 s 1445f  (Anna Lindhagen).
276 LeN 22/1 1909 §11 reservation av herr Lindhagen.
277 SSF Protokoll 6/6 1910 §5 #2 (Carl Lindhagen, Carl Lindha-
gen), Motion 11 1912.
278 Föredragskoncept av C H Meurling dat 10/12 1908, i LeN, FV 
13 Meurlings utredning om Örbylinjen m. m. s 7, LeN 11/10 1909 
§8 (SSF Protokoll 16/9 1909 §21), 8/6 1915 §13 Bil E s 21ff, FN 
29/12 1920 §9, SSF Protokoll 29/3 1909 §12 (Lindhagen), 30/6 
1911 §6 #1 s 1447f  (G F Östberg), 28/5 1912 §5 (G F Östberg, 
Wickman, vice ordföranden/Johan Östberg??), 16/1 1925 §15, 
BerU 69 1908, SkU 487 1920.
279 SSF Bihang 6 1911 s 2f. Som framgår av Rådberg 1988 s 178-
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